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Sammanfattning	
Begreppet	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 innebär	 att	 företagen	 har	 ett	 ansvar	 för	 den	
påverkan	dess	verksamhet	har	på	samhället.	Ansvaret	består	i	att	 identifiera	problemområden	och	
frågor	 som	 berör	 företagets	 intressenter,	 d.v.s.	 kunder,	 anställda,	 leverantörer,	 aktieägare	 samt	
lokalsamhällen	och	sedan	aktivt	agera	på	att	ansvarsfullt	sätt	gentemot	dessa.	Det	finns	ett	tydligt	
gap	mellan	 teorier	kring	vad	CSR	är	och	bör	 innefatta	och	hur	 företagen	använder	sig	av	CSR	som	
strategi	 i	 sin	 företagsverksamhet.	 Det	 finns	 ingen	 entydighet	 kring	 vad	 företagsansvar	 är	 och	 bör	
vara.	 

Det	är	troligt	att	olika	branscher,	trots	stora	skillnader,	också	har	gemensamma	nämnare	vad	gäller	
identifierade	 utmaningar.	 Det	 är	 av	 intresse	 att	 kartlägga	 dessa	 skillnader	 och	 likheter	 i	 en	
branschöverskridande	 jämförelse	 för	 att	 kunna	 förstå	 hur	 företag	 bäst	 bör	 arbeta	med	 sina	 CSR-
strategier.	 Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 främst	 att	 undersöka	 hur	 svenska	 företag	 inom	 olika	
branscher	 implementerar	 strategiskt	 hållbarhetsarbete	 i	 sin	 affärsverksamhet.	 Studien	 ämnar	
kartlägga	hur	företagen	kommunicerar	sitt	arbete	inom	områdena	miljö	och	socialt	ansvarstagande,	
samt	 identifiera	 gemensamma	 faktorer	 och	 skillnader	 som	 är	 kopplade	 till	 implementering	 av	
strategisk	CSR.			

Studien	 omfattar	 fyra	 svenska	 företag	 som	 är	 börsnoterade	 och	 ledande	 inom	 sin	 bransch:	 ABB,	
Electrolux,	H&M	och	SEB. 

Denna	studie	utgörs	av	dels	en	litteraturstudie	i	syfte	att	undersöka	den	vetenskapliga	forskningen	
kring	CSR-området	och	dels	har	en	rad	intervjuer	genomförts	med	de	företag	som	ingår	i	studien.	 

Litteraturstudien	visar	att	den	akademiska	utvecklingen	av	CSR	helt	stannat	av	då	nutida	forskning	
inom	området	 uteslutande	 hänvisar	 till	 tidigare	 studier. På	 grund	 av	 förvirringen	 kring	 begreppet	
CSR	 så	 har	 svenska	 företag	 helt	 valt	 övergå	 till	 att	 använda	 hållbarhet	 när	 de	 beskriver	 sitt	
strategiska	 arbete	 inom	 CSR.	 Resultatet	 visar	 att	 det	 har	 skett	 en	 branschspecifik	 anpassning	 av	
konceptet	CSR	både	vad	gäller	tolkning	och	praktisk	tillämpning.	Det	finns	inga	egentliga	skillnader	i	
hur	 företagen	 strategiskt	 arbetar	 med	 CSR	 eftersom	 samtliga	 företag	 i	 denna	 studie	 tillämpar	
samma	riktlinjer	och	metoder	för	intressentanalys,	materialitetsanalys	osv.	Den	största	skillnaden	är	
vilka	 aktiviteter	 som	 strategierna	 resulterar	 i.	 Här	 ser	 man	 skillnader	 mellan	 olika	 branscher	
eftersom	specifika	prioriterade	områden	är	nära	kopplade	till	den	egna	verksamheten.	 

Det	är	inte	självklart	att	företag	ska	ta	ett	samhällsansvar.	Det	går	inte	heller	att	fastställa	hur	stort	
och	vilken	typ	av	samhällsansvar	företagen	bör	ta	utöver	den	egna	verksamheten.	Vad	som	däremot	
går	 att	 avgöra	 är	 att	 ett	 företag	oundvikligt	 påverkas	 av	 samhället	 eftersom	ett	 företag	utgörs	 av	
människor.	Slutsatsen	är	att	ju	större	ett	företag	är,	desto	med	ansvar	kan	och	bör	de	ta.	

	

Nyckelord:	CSR,	hållbarhet,	branschöverskridande,	strategiskt	hållbarhetsarbete	 
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Abstract	
The	concept	of	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	means	that	companies	have	a	responsibility	for	
the	 impact	 its	activities	have	on	society.	The	 responsibility	 is	 to	 identify	problem	areas	and	 issues	
affecting	 the	 company’s	 stakeholders,	 that	 is,	 customers,	 employees,	 suppliers,	 shareholders,	 and	
local	communities	and	then	actively	acts	in	a	responsible	manner	towards	them.	There	is	a	clear	gap	
between	theories	about	what	CSR	is	and	should	include	and	how	companies	use	CSR	as	a	strategy	in	
their	business.	There	is	no	clarity	about	what	corporate	responsibility	is	and	should	be.		

It	 is	 likely	 that	different	 industries,	despite	major	differences,	also	have	common	denominators	 in	
terms	of	identified	challenges.	It	is	of	interest	to	identify	these	differences	and	similarities	in	a	cross-
industry	comparison	in	order	to	understand	how	companies	should	work	with	their	CSR	strategies.	
The	purpose	of	 this	 study	 is	primarily	 to	 investigate	how	Swedish	 companies	 in	 various	 industries	
implement	 strategic	 sustainability	 work	 in	 their	 business.	 The	 study	 intends	 to	 identify	 how	
companies	communicate	their	work	in	the	areas	of	environmental	and	social	responsibility,	and	to	
identify	common	factors	and	differences	linked	to	the	implementation	of	strategic	CSR.	

The	 study	 comprises	 four	 Swedish	 companies	 that	 are	 listed	 and	 leading	 within	 their	 respective	
industry:	ABB,	Electrolux,	H&M	and	SEB.	

This	study	consists	of	both	a	literature	review	in	order	to	examine	the	scientific	research	in	the	area	
of	CSR	and	also	includes	a	series	of	interviews	conducted	with	the	companies.	

The	 literature	 review	 shows	 that	 the	 academic	 development	 of	 CSR	 as	 a	 concept	 has	 come	 to	 a	
standstill	 since	modern	 research	 in	 the	 field	 exclusively	 refer	 to	 previous	 studies.	 Because	 of	 the	
confusion	about	the	concept	of	CSR	Swedish	companies	are	using	the	term	sustainability	when	they	
describe	their	strategic	work	in	the	field	of	CSR.	The	results	show	that	there	has	been	an	industry-
specific	adaptation	of	the	concept	of	CSR	in	terms	of	both	interpretation	and	practical	application.	
There	are	no	real	differences	in	how	companies	are	working	strategically	with	CSR,	as	all	companies	
in	this	study	apply	to	the	same	policies	and	guidelines	for	stakeholder	analysis,	materiality	analysis	
etc.	 The	main	 difference	 is	 which	 activities	 the	 strategies	 result	 in.	 Here	 you	 see	 the	 differences	
between	 different	 industries,	 since	 the	 established	 areas	 of	 priority	 are	 closely	 linked	 to	 the	
companies’	own	operations. 

It	is	not	obvious	whether	companies	should	take	social	responsibility.	Nor	is	it	possible	to	determine	
how	 much	 and	 what	 kind	 of	 social	 responsibility	 companies	 should	 take	 in	 excess	 of	 its	 own	
operations.	However,	it	is	possible	to	determine	that	a	company	is	inevitably	influenced	by	society,	
since	 a	 company	 consists	 of	 people.	 The	 conclusion	 is	 that	 the	 bigger	 a	 company	 is,	 the	 more	
responsibility	can	and	should	it	take. 

 

Key	words:	CSR,	sustainability,	cross-sectoral,	strategic	sustainability	work	 
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1. Introduktion	
Begreppet	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	innebär	att	företag	har	ett	ansvar	för	den	påverkan	
dess	verksamhet	har	på	samhället.	Ansvaret	består	i	att	identifiera	problemområden	och	frågor	som	
berör	företagets	intressenter,	d.v.s.	kunder,	anställda,	leverantörer,	aktieägare	samt	lokalsamhällen	
och	sedan	aktivt	agera	på	att	ansvarsfullt	sätt	gentemot	dessa	(Borglund	et	al.,	2009).	En	intressent	
definieras	 som	 en	 aktör	 som	 antingen	 påverkar	 eller	 blir	 påverkad	 av	 företagets	 verksamhet	
(Borglund	et	 al.,	 2012).	CSR	 som	koncept	och	verksamhetsstrategi	bör	genomsyra	 företaget,	 samt	
reflektera	dess	värderingar	och	historia	för	att	få	full	genomslagskraft	(ibid.).	 

CSR	 som	 koncept	 kan	 spåras	 tillbaka	 flera	 århundraden,	 men	 de	 första	 formella	 skrifterna	 inom	
ämnet	 uppkom	 framförallt	 under	 1900-talet	 (Carroll,	 1999).	 Omnämnanden	 av	 CSR	 som	 begrepp	
kan	spåras	tillbaka	till	50-talet.	Det	är	först	i	Howard	Bowens	(1953)	bok	The	Social	Responsibilities	
of	 the	 Businessman	 som	 uttrycket	 myntades	 och	 detta	 markerar	 starten	 för	 den	 moderna	
företagseran.	 Carroll	 (1999)	 föreslår	 att	 Bowen	 bör	 kallas	 grundaren	 av	 Corporate	 Social	
Responsibilty,	 eftersom	Bowen	 var	 den	 första	 att	 diskutera	 ämnet	på	 ett	 seriöst	 sätt,	 och	 att	 han	
redan	då	(1953)	ansåg	att	företagen	var	tvungna	att	förlika	sig	med	sanningen,	att	företagen	har	en	
faktisk	och	viktig	påverkan	på	samhället.	 

När	 sedan	 utvecklingen	 av	 begreppet	 CSR	 tog	 fart	 under	 60-talet	 så	 var	 det	mestadels	 inom	 den	
akademiska	världen	som	själva	teorin	utvecklades.	Det	är	speciellt	Keith	Davis	(1960	citerad	i	Carroll,	
1999)	tidiga	definition	av	begreppet	från	den	här	tiden	som	är	värt	att	nämna.	Davis	definierade	CSR	
som	“Företagarnas	beslut	och	handlingar	som	tas	av	anledningar,	åtminstone	delvis,	bortom	direkta	
ekonomiska	 och	 tekniska	 intressen”	 (Davis,	 1960	 citerad	 i	 Carroll,	 1999).	 Under	 70-talet	 utökades	
och	utvecklades	antalet	teorier	inom	CSR,	då	definitionerna	blev	tydligare	och	mer	specifika.	Under	
80-talet	utvecklas	få	nya	originella	definitioner	av	CSR,	däremot	sker	en	tydlig	övergång	till	forskning	
och	försök	att	mäta	CSR.	Samma	trend	kunde	ses	under	90-talet,	då	teorierna	förfinades	ytterligare,	
samtidigt	 som	 faktiska	 strategier	 och	 konkurrensfördelar	 med	 att	 implementera	 CSR	
utkristalliserades	(Carroll,	1999). 

Under	 tidigt	 2000-tal	 skakades	 finansvärlden	 av	 ett	 antal	 företagsskandaler,	 såsom	 Enron,	
Worldcom	och	Arthur	Andersen	 (Borglund	et	al.,	2009).	Storföretagens	 förtroende	skadades	 rejält	
och	den	kortsiktiga	vinstmaximeringen	ifrågasattes.	Början	av	2000-talet	färgades	också	av	fallande	
aktiekurser	 och	 stor	 turbulens	 inom	 IT-sektorn.	 Detta	 gjorde	 att	 många	 investerare	 och	 även	
småsparare	 förlorade	 sina	 pengar,	 vilket	 ytterligare	 ifrågasatte	 företagens	 vinstmotiv.	 En	 annan	
viktig	händelse	i	början	av	det	nya	seklet	var	det	kraftigt	växande	globaliseringsmotståndet.	Många	
företag	 kritiserades	 för	 sin	 produktion	 i	 fattiga	 länder	 med	 låga	 löner	 och	 dåliga	 arbetsvillkor.	
Samtidigt	 sjönk	 lönerna	 i	 väst	 då	 produktionen	 flyttades.	 Under	 denna	 period	 fick	 tankar	 om	 ett	
brett	företagsansvar,	Corporate	Social	Responsibility,	uppmärksamhet	och	det	blev	tydligt	att	andra	
intressenter	 än	 just	 aktieägare	 borde	 ges	 ökad	 prioritet	 för	 att	 återskapa	 goda	 relationer	mellan	
företag	och	dess	intressenter	(ibid.). 

Det	är	framförallt	synen	på	 intressentrelationen	som	är	avgörande	för	hur	ett	företag	hanterar	sin	
CSR-strategi.	 Förutom	 ett	 socialt	 ansvar	 anses	 CSR	 vara	 värdeskapande	 för	 företaget	 genom	 att	
integrera	 en	 hållbar	 affär	 med	 vinstmaximering	 på	 lång	 sikt.	 Detta	 är	 något	 som	många	 företag	
insett	på	senare	år,	därav	den	markanta	ökningen	i	intresset	av	CSR	inom	affärsvärlden.	CSR	har	helt	
enkelt	 vunnit	 mark	 som	 en	 managementstrategi,	 då	 CSR	 inte	 bara	 innefattar	 ett	 ansvar	 vid	
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verksamhetsutövning	utan	 även	 riskminimering.	Många	 institutionella	 investerare	har	 etikkriterier	
som	ska	uppfyllas	 i	 sin	kapitalförvaltning,	 så	det	naturliga	 steget	är	att	dessa	också	ställer	krav	på	
företagen	 de	 placerar	 pengar	 i.	Många	 stora	 svenska	 företag	 har	 sedan	 ett	 antal	 år	 tillbaka	 CSR-
strategier	och	är	ledande	globalt	inom	dessa	frågor	(Borglund	et	al.,	2009). 

1.1 Problemområde	
Det	 finns	 ett	 tydligt	 gap	 mellan	 teorier	 kring	 vad	 CSR	 är	 och	 bör	 innefatta	 och	 hur	 företagen	
använder	 sig	 av	 CSR	 som	 strategi	 i	 sin	 företagsverksamhet	 (Porter	 &	 Kramer,	 2006).	 Även	
användningen	 av	 CSR	 kontra	 hållbarhet	 som	 begrepp	 skiljer	 sig	 markant	 mellan	 forskning	 inom	
området	och	praktisk	 tillämpning.	Termen	CSR	används	 frekvent	 internationellt	 sett	och	speciellt	 i	
USA.	 Men	 i	 Sverige	 är	 svenska	 företag	 försiktiga	 med	 att	 använda	 CSR,	 just	 på	 grund	 av	
begreppsförvirringen,	det	definieras	 istället	 som	ett	 strategiskt	hållbarhetsarbete	vilket	 i	praktiken	
är	 CSR.	 Hållbarhet	 som	 begrepp	 bör	 å	 andra	 sidan	 inte	 mistas	 för	 CSR.	 Eftersom	 CSR	 syftar	 på	
strategisk	 tillämpning	 av	 någon	 eller	 några	 aspekter	 inom	 begreppet	 hållbarhet	 som	 innebär	 en	
hänsyn	till	sociala,	miljömässiga	och	ekonomiska	aspekter.	Tolkningsfrihet	och	avsaknaden	av	lagar	
och	regelverk	på	både	nationell	och	internationell	nivå	gör	att	det	är	upp	till	varje	enskilt	företag	att	
själva	tolka	begreppet	CSR	och	hållbarhet,	samt	utforma	sin	egen	CSR-strategi,	alternativt	metodiska	
hållbarhetsarbete	(Grafström	et	al.,	2008).		

CSR	 som	koncept	är	 idag	delvis	baserad	på	 lagar	men	mest	på	 frivilliga	åtaganden.	Detta	har	gett	
utrymme	för	enskilda	branscher	och	företag	att	utveckla	egna	metoder	för	 implementering	av	CSR	
som	koncept.	Det	är	även	tydligt	att	vissa	branscher	som	under	många	år	fått	utstå	granskning	och	
negativ	 kritik	 har	 kommit	 betydligt	 längre	 än	 andra	 branscher	 som	 inte	 varit	 lika	 frekvent	
omnämnda	 i	 samhällsdebatten.	 Utvecklandet	 av	 nationella	 och	 internationella	 riktlinjer	 har	 varit	
något	 långsam,	vilket	ytterligare	orsakat	vissa	splittringar	mellan	branscherna	vad	gäller	konsensus	
kring	vad	som	är	CSR.	Det	finns	ingen	entydighet	kring	vad	företagsansvar	är	och	bör	vara.	 

Det	är	troligt	att	olika	branscher,	trots	stora	skillnader,	också	har	gemensamma	nämnare	vad	gäller	
utmaningar.	Det	är	av	intresse	att	kartlägga	dessa	skillnader	och	likheter	i	en	branschöverskridande	
jämförelse	för	att	kunna	förstå	hur	företag	bäst	bör	arbeta	med	sina	CSR-strategier. 

1.2 Frågeställningar	
Denna	studie	bygger	på	följande	frågeställningar:	 

• Hur	tolkar	företagen	begreppet	CSR? 
• Hur	arbetar	företagen	med	strategisk	CSR?	
• Vilka	är	de	största	utmaningarna	företagen	möter	i	sitt	arbete	med	CSR?	
• Vilka	likheter	och	skillnader	finns	det,	vad	gäller	strategisk	CSR	mellan	olika	branscher? 

1.3 Syfte	
Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 främst	 att	 undersöka	 hur	 svenska	 företag	 inom	 olika	 branscher	
implementerar	 strategiskt	 hållbarhetsarbete	 i	 sin	 affärsverksamhet.	 Studien	 ämnar	 kartlägga	 hur	
företagen	 kommunicerar	 sitt	 arbete	 inom	 områdena	 miljö	 och	 socialt	 ansvarstagande,	 samt	
identifiera	gemensamma	faktorer	och	skillnader	som	är	kopplade	 till	 implementering	av	strategisk	
CSR.		 
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1.4 Avgränsningar	
Denna	 studie	 är	 avgränsad	 till	 författarnas	 egna	 erfarenheter	 inom	 CSR-området.	 Den	 utformade	
metoden	 för	denna	 studie	 innefattar	en	kombination	av	 litteraturstudie	och	 intervjuer.	Resultatet	
hade	blivit	mer	tillförlitligt	om	flera	olika	personer	inom	samma	företag	hade	intervjuats. 

Studien	omfattar	fyra	svenska	företag,	som	är	börsnoterade	och	ledande	inom	varsin	bransch:	ABB,	
Electrolux,	H&M	och	SEB.	Författarna	har	valt	att	avgränsa	studien	till	att	omfatta	följande	områden:	
omsättning,	anställda,	 verksamhet	 i	 antal	 länder,	procentuell	 fördelning	av	kvinnor	och	män	 inom	
ledande	positioner,	 första	hållbarhetsredovisningen,	företagets	definition	av	hållbarhet,	drivkrafter	
och	identifierade	utmaningar,	intressenter,	kärnvärden,	värdekedjan,	förväntade	värden	som	skapas	
för	 företaget,	 målsättningar,	 prioriterade	 områden,	 filantropiska	 initiativ	 och	 samarbeten	 med	
NGOs,	 frivilliga	 åtaganden,	 uppförandekod,	 hållbarhetsredovisning	 och	 kommunikation	 av	 CSR,	
uppföljning	av	leverantörer,	samt	samarbeten	och	branschöverskridande	nätverk.		

Konceptet	CSR	används	i	denna	studie	för	att	beskriva	företagens	strategiska	hållbarhetsarbete	som	
innefattar	 någon	 eller	 några	 delar	 av	 socialt,	 miljömässigt	 eller	 ekonomiskt	 ansvarstagande.	
Hållbarhet	 som	 begrepp	 tar	 hänsyn	 till	 aspekter	 inom	 socialt,	 miljömässigt	 och	 ekonomiskt	
ansvarstagande.	Hållbarhet	som	begrepp	ska	inte	blandas	ihop	med	CSR	som	koncept. 
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2. Metod	
I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 de	 metoder	 som	 utgör	 grunden	 för	 studien.	 Syftet	 med	 de	 valda	
metoderna,	val	av	företag	och	respondenter	kommer	att	förklaras.	Vidare	ges	en	beskrivning	av	det	
praktiska	 genomförandet	 samt	 hur	 data	 samlades	 in	 och	 analyserades.	 Avsnittet	 avslutas	med	 en	
förklaring	av	validiteten	kring	resultatet	och	även	med	en	diskussion	kring	eventuella	felkällor	som	
kan	ha	uppkommit.		

2.1 Litteraturstudie	
I	detta	arbete	har	en	litteraturstudie	genomförts	i	syfte	att	undersöka	den	vetenskapliga	forskningen	
kring	 CSR-området.	 Litteraturstudiens	 primära	 syfte	 är	 att	 skapa	 djupare	 förståelse	 för	
ämnesområdet	CSR,	samt	etablera	ett	eventuellt	samband	mellan	teori	och	praktiskt	tillämpning	av	
CSR.	 Litteraturstudien	 avser	 att	 undersöka	 den	 teoretiska	 innebörden	 av	 begreppet	 CSR,	
utvecklingen	 av	 begreppet,	 centrala	 modeller,	 samt	 kopplingen	 till	 konkurrensfördelar,	
värdeskapande	 och	 praktiskt	 tillämpbara	 strategier.	 	Dessutom	 avser	 litteraturstudien	 behandla	
hållbarhetsredovisning	 samt	 några	 av	 de	 mest	 centrala	 frivilliga	 riktlinjerna	 såsom	 UN	 Global	
Compact,	OECD	Guidelines	och	GRI.	 

Enligt	Håman,	et.al.	(2015)	är	en	litteraturstudie	en	systematisk,	metodisk	och	kritisk	granskning	av	
litteratur	 utifrån	 ett	 vetenskapligt	 syfte.	 Den	 vetenskapliga	 litteraturen	 utgörs	 i	 denna	 studie	 av	
publikationer	 och	 avhandlingar,	 uppsatser	 och	 artiklar	 inhämtade	 från	 KTH:s	 interna	 databaser	
såsom	ScienceDirect,	Diva,	Google	Scholar	och	Springer	Link	Journal.	Data	har	även	samlats	in	från	
de	utvalda	företagens	hemsidor,	hållbarhetsredovisningar,	årsrapporter	och	genom	Internetkällor.		 

Primära	källor	avser	vetenskapliga	artiklar,	vetenskapliga	böcker,	avhandlingar	etc.	som	publicerats	
för	 första	 gången	 (Umeå	Universitetsbibliotek,	 n.d.).	I	 denna	 studie	 utgörs	 de	 primära	 källorna	 av	
företagens	 egna	 publiceringar,	 samt	 artiklar	 som	 innehåller	 förstahandsinformation	 eller	
originaldata.			 

Sekundära	källor	hänvisar	och	bygger	vidare	på	en	eller	flera	primärkällor	genom	att	sammanfatta,	
analysera	 eller	 kritiskt	 granska	 primärkällor	 (Umeå	 Universitetsbibliotek,	 n.d.).	 Majoriteten	 av	
insamlad	 litteratur	 i	 denna	 studie	 är	 baserad	 på	 formella	 sekundära	 källor,	 eftersom	 flertalet	
aktuella	 författare	 tolkat	 och	 dragit	 slutsatser	 utifrån	 tidigare	 forskning.	 Formella	 källor	 avser	
dokument,	 protokoll,	 rapporter	 samt	 vetenskapliga	 artiklar	 och	 avhandlingar	 som	utgör	 stommen	
för	kunskapsanskaffningen	i	denna	studie.	

2.2 Kvalitativ	intervju	
Kvalitativa	 intervjuer	 avser	 belysa	 hur	 människor	 upplever	 olika	 saker,	 alternativt	 hur	 de	 ser	 på	
verkligheten.	 Syftet	 med	 kvalitativa	 intervjuer	 som	 metod	 är	 att	 beskriva,	 förklara	 och	 tolka	
verkligheten	(Ahrne,	2011	citerad	i	Hedin,	1996).	 

I	denna	studie	har	kvalitativa	 intervjuer	genomförts	 i	 form	av	semi-strukturerade	 intervjuer.	Enligt	
Hedin	(1996)	innebär	en	semi-strukturerad	intervju	att	man	utgår	från	allmänna	områden	istället	för	
detaljerade	frågor.	Att	utgå	från	större	frågeområden	istället	för	en	mängd	detaljerade	frågor	leder	
till	 att	 intervjun	 sker	mer	naturligt,	 samt	att	man	 tillåter	 respondenten	att	 i	 viss	utsträckning	 leda	
samtalet.	Syftet	med	att	genomföra	intervjuer	är	att	få	en	enskild	persons	perspektiv	och	således	är	
det	önskvärt	att	respondenten	ska	tala	fritt	och	berätta	så	mycket	som	möjligt	utan	att	styras	av	den	
som	intervjuar.			 



	 5	

Intervjuerna	har	använts	 i	syfte	till	att	komplettera	 information	som	finns	tillgänglig	via	företagens	
hemsidor	och	hållbarhetsredovisningar.	Således	är	målet	att	få	en	djupare	förståelse	för	företagens	
övergripande	strategiska	arbete	inom	hållbarhet.			

2.2.1 Val	av	företag	och	respondenter		

Urvalet	 kring	 vilka	 företag	 som	 medverkar	 i	 denna	 studie	 baserades	 på	 de	 tillgängliga	
kontaktpersoner	 som	 förmedlades	 av	 handledarna.	 Ett	 initialt	 mail	 som	 beskrev	 författarnas	
bakgrund,	studiens	syfte	och	vad	författarna	respektive	respondenterna	skulle	få	ut	av	intervjuerna	
skickades	 till	 dessa	 kontaktpersoner.	 Författarnas	 krav	 var	 att	 intervjuerna	 skulle	 ske	 genom	 ett	
enskilt	 personligt	 möte,	 att	 respondenterna	 skulle	 ha	 en	 ansvarsposition	 inom	 miljö	 och/eller	
hållbarhet,	samt	att	respondenterna	kunde	avsätta	60	minuter	för	intervjutillfället.	De	företag	som	
visade	intresse	samt	uppfyllde	kraven	valdes	ut	för	intervju.	Respondenterna	för	respektive	företag	
som	medverkar	i	denna	studie	presenteras	i	Tabell	1.	
Tabell	1.	Sammanställning	av	respondenter	

Företag Respondent Yrkesroll/Erfarenhet Datum	och	tid		 
ABB Lena	

Westerholm 
Hållbarhetschef	för	svenska	ABB, 
16	års	erfarenhet	inom	företaget 

15	april,	
kl	09:30 

Electrolux Henrik	
Sundström 

Ansvarig	för	hållbarhetsfrågor	för	Electrolux	
koncernen,	30	års	erfarenhet	inom	företaget 

11	mars,	
kl	11:30 

H&M Felicia	
Reuterswärd 

Hållbarhetschef	för	H&M	Sverige, 
14	års	erfarenhet	inom	företaget 

25	februari,	
kl	14:00 

SEB Jonas	Solehav Miljöchef	för	SEB, 
6	års	erfarenhet	inom	nuvarande	position 

10	mars,	
kl	09:00 

SwedWatch Theó	Jaekel Researcher	och	ansvarig	för	gruvindustrin,	
elektronik	och	offentlig	upphandling	på	SwedWatch, 
4	års	erfarenhet	inom	nuvarande	position 

11	april,	
kl	13:00 

 

Under	 urvalsprocessen	 presenterade	 handledaren	 idén	 om	 att	 SwedWatch	 kunde	 ingå	 i	 studien.	
SwedWatch	 är	 en	NGO	 samt	 en	 partipolitiskt	 obunden	 forskningsorganisation	 (SwedWatch,	 n.d.).	
SwedWatch	ämnar	minska	sociala	och	miljömässiga	missförhållanden	som	är	kopplade	till	 svenska	
företagsverksamheter	i	utvecklingsländer	(ibid.).	Vid	vidare	diskussioner	bestämdes	det	att	intervjun	
med	 SwedWatch	 skulle	 ske	 och	 att	 materialet	 från	 denna	 intervju	 skulle	 användas	 som	 ett	
komplement	till	analysen	i	denna	studie	i	syfte	att	få	ett	annat	perspektiv	kring	företagens	allmänna	
hållbarhetsarbete.		

2.2.2 Framtagande	av	intervjuguide	

En	 intervjuguide	 är	 en	 skriftlig	 förteckning	 över	 intervjuns	 frågeområden.	 I	 förekommande	 fall	
inkluderar	 guiden	 frågor	 samt	 svarsalternativ,	 ordnade	 i	 den	 följd	 som	 frågorna	 ska	 ställas	 under	
intervjun	(Lantz,	2013).	Under	en	semi-strukturerad	intervju	så	behöver	inte	frågorna	nödvändigtvis	
ställas	i	samma	ordning	som	intervjuguiden	är	utformad.	Eftersom	respondenten	får	styra	samtalet	
så	kan	frågorna	ställas	i	den	ordning	som	passar	för	att	samtalet	ska	flyta	obehindrat.	 

Som	 ett	 första	 steg	 i	 framtagandet	 av	 intervjuguiden	 analyserades	 samtliga	 företags	
hållbarhetsredovisningar.	Utifrån	den	primära	kunskapsanskaffningen	identifierades	ämnesområden	
som	 inte	behandlades	 i	 den	 tillgängliga	 informationen.	Därefter	 utfördes	 en	brainstorming	 för	 att	
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generera	 potentiella	 frågor	 som	 underlag	 till	 intervjuguiden.	 Därefter	 bearbetades	 det	 initiala	
frågebatteriet	 i	 samarbete	med	 handledare.	 Den	 slutliga	 sammansättningen	 av	 frågor	 fastställdes	
efter	ytterligare	en	brainstorming,	se	Bilaga	 I,	 II,	 III,	 IV	och	V.	Tiden	för	 intervjun	bestämdes	till	60	
minuter	 eftersom	 det	 var	 viktigt	 att	 ha	 tillräckligt	 med	 tid	 att	 få	 substans	 på	 svaren	 från	
respondenterna,	 samtidigt	 som	 en	 allt	 för	 lång	 intervju	 skulle	 riskera	 att	 bli	 innehållsfattig.	
Tidsramen	fastställdes	i	samspråk	med	handledare.	 

Innan	 den	 första	 intervjun	 ägde	 rum	 genomfördes	 en	 simulerad	 testintervju	 tillsammans	 med	
handledare.	Syftet	med	detta	var	att	ytterligare	 justera	 intervjuguiden	samt	kontrollera	 tidsramen	
för	frågorna	som	var	fastställd	till	60	minuter.	 

2.2.3 Genomförande	av	intervjuer	

Inför	intervjuerna	bestämdes	att	en	av	författarna	till	studien	skulle	leda	intervjun,	varpå	den	andre	
hade	 till	 uppgift	 att	 observera,	 anteckna	 samt	 assistera	 om	 nödvändigt.	 Jenny	 Mattsing	 ledde	
intervjuerna	med	Electrolux,	ABB	samt	SwedWatch.	Katarina	Wikman	ledde	intervjuerna	med	H&M	
och	SEB.	Beslutet	om	vem	som	skulle	leda	respektive	intervju	skedde	slumpmässigt. 

Innan	intervjun	inleddes	tillfrågades	samtliga	respondenter	om	de	godkände	att	 intervjun	spelades	
in.	Samtliga	respondenter	godkände	detta	förutom	Westerholm	som	intervjuades	för	ABB.	Inget	av	
materialet	som	erhållits	via	intervjuerna	anses	vara	konfidentiellt	eller	bestå	av	företagshemligheter.	
Alla	 företag	 som	 ingår	 i	 denna	 studie	 har	 givits	 möjlighet	 att	 kontrollera	 att	 information	 som	
kommunicerats	under	intervjuerna	tolkats	och	återgivits	korrekt.	Intervjuerna	spelades	in	med	hjälp	
av	 den	 befintliga	 funktionen	 Röstmemon	 på	 författarnas	 mobiltelefoner	 av	 modell	 Iphone	 5s	
respektive	 Iphone	 6.	 Anledningen	 till	 att	 två	 inspelningar	 skedde	 parallellt	 var	 att	 om	 tekniska	
problem	uppstod,	inte	behöva	avbryta	intervjun	samt	säkerställa	att	allt	som	sades	under	intervjun	
spelades	in.		

2.2.4 Transkribering	

Transkribering	 av	 intervjuerna	 genomfördes	 i	 nära	 samband	 med	 själva	 intervjutillfället.	 En	
transkribering	är	överföring	av	 tal	 till	 skrift.	 Syftet	med	 transkriberingen	av	 respektive	 intervju	var	
att	 lättare	kunna	behandla	och	analysera	materialet.	Ett	annat	syfte	var	även	att	ordagrant	kunna	
redogöra	för	vad	som	sagts	under	intervjuerna	och	således	undvika	misstolkningar.	Transkriberingen	
skedde	med	hjälp	av	programmet	ExpressScribe	(NCH	Software,	n.d.).	

2.2.5 Sammanställning	av	data	

Utifrån	 den	 etablerade	 intervjuguiden	 fastställdes	 ett	 antal	 indikationer	 för	 jämförelse	 mellan	
företagen.	 Dessa	 indikationer	 sammanställdes	 i	 en	 tabell.	 I	 Resultatet,	 sid.	 27,	 finns	 en	 utförlig	
beskrivning	av	varje	indikator	för	respektive	företag.	 

2.2.6 Analys	av	data	

Utifrån	 den	 sammanställda	 tabellen	 över	 samtliga	 indikatorer	 för	 respektive	 företag	 utfördes	 en	
analys.	Varje	 jämförelsepunkt	diskuterades	för	att	fastställa	 likheter	samt	skillnader	mellan	de	fyra	
företagen	 som	 ingår	 i	 denna	 studie.	 I	 analysen	 görs	 försök	 att	 fastställa	 kopplingen	 mellan	
företagens	 strategiska	 hållbarhetsarbete	 och	 den	 vetenskapliga	 teorin	 inom	 ämnesområdet	 CSR	
utifrån	det	som	sammanställts	i	litteraturstudien.		
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2.3 Kvalitativ	validitet	av	resultat	
Resultatet	 av	 denna	 studie	 är	 beroende	 av	 materialet	 som	 erhållits	 genom	 intervjuerna.	 Att	
återskapa	exakta	 förhållanden	som	under	 intervjutillfällena	 för	denna	studie	är	 inte	möjligt.	Detta	
beror	på	att	resultatet	från	intervjuerna	är	beroende	av	respondenternas	kunskap,	vilka	frågor	och	
följdfrågor	som	ställts,	samt	hur	frågorna	ställts	och	vem	eller	vilka	som	intervjuar.		

2.3.1 Överförbarhet	av	resultat	

Resultatet	 från	 denna	 studie	 kan	 inte	 generaliseras,	 eftersom	 endast	 ett	 företag	 från	 respektive	
bransch	har	studerats	går	det	 inte	att	dra	några	generella	slutsatser	som	är	applicerbara	för	andra	
branscher,	 eller	 andra	 företag	 inom	 samma	 branscher	 som	 ingår	 i	 denna	 studie.	 Resultatet	 är	
företagsspecifikt.		

2.3.2 Giltighet	av	resultat	

Metoderna	 för	 studien	 är	 utformade	 för	 att	 kunna	 besvara	 det	 fastställda	 syftet	 samt	
frågeställningarna.		

2.4 Felkällor	
I	detta	avsnitt	beskrivs	felkällor	som	kan	uppstå	i	litteraturstudien	respektive	intervjuerna.	

2.4.1 Litteraturstudie	

Vid	genomförandet	av	litteraturstudien	är	det	möjligt	att	författarna	kan	ha	missat	något	av	vikt	vad	
gäller	teorier	kring	begreppet	CSR.	Då	det	inte	finns	någon	nutida	forskning	inom	ämnet	att	tillgå	är	
det	troligt	att	en	del	av	det	teoretiska	referensverket	är	föråldrat	och	således	inte	applicerbart	för	de	
nu	 rådande	 förutsättningarna.	Då	majoriteten	 av	 litteraturstudien	 baseras	 på	 engelska	 källor	 som	
sedan	översatts	till	svenska	är	det	troligt	att	vissa	språkliga	tolkningsfel	förekommer.	

2.4.2 Intervjuer	

Det	är	högst	sannolikt	att	den	erhållna	informationen	från	intervjuerna	beror	på	vem	inom	företaget	
som	intervjuats,	samt	vilken	kunskap	de	besitter.	Vad	respondenterna	väljer	att	berätta	om	eller	om	
de	avstått	från	att	berätta	något	har	en	direkt	påverkan	på	resultatet.	Det	är	också	sannolikt	att	det	
skett	 missförstånd	 eller	 misstolkningar	 när	 material	 från	 intervjuerna	 sammanställts	 och	 sedan	
överförts	 till	 resultatet.	 Ett	 stort	 problem	 med	 metodiken	 är	 att	 ingen	 avgränsning	 av	
ämnesområdet	 fastställdes	 i	 samband	 med	 framtagning	 av	 intervjuguiden.	 Ingen	 avgränsning	
gjordes	heller	innan	intervjuerna	genomfördes.	Detta	resulterar	i	att	intervjuguiden	är	ospecifik	och	
övergripande,	 vilket	 försvårar	 sammanställningen	 av	 resultatet	 samt	 kvalitén	 på	 analysen.	
Förslagsvis	hade	vi	kunnat	intervjua	olika	personer	på	olika	nivåer	inom	företagsstrukturen	för	att	få	
ett	 holistiskt	 perspektiv.	 Vi	 hade	 exempelvis	 kunnat	 intervjua	 den	 ansvarige	 för	 hela	 företaget	
respektive	lokalt/regionalt	ansvariga	för	miljö	och/eller	hållbarhet.		

Självklart	eftersträvas	en	högkvalitativ	sammanställning	av	analysen	av	samtliga	företag	som	ingår	i	
denna	studie,	men	i	fallet	ABB	uppstod	en	komplikation	under	arbetets	gång	då	intervjun	med	ABB	
ställdes	in	och	bokades	om	flera	gånger.	Detta	gjorde	att	intervjun	genomfördes	senare	än	de	andra	
intervjuerna.	 Det	 som	 särskiljer	 intervjun	 med	 ABB	 från	 de	 andra	 respondenterna	 är	 att	 Lena	
Westerholm	 inte	 ville	 att	 intervjun	 skulle	 spelas	 in.	Detta	medförde	att	mycket	av	materialet	 från	
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intervjun	inte	går	att	använda.	Således	är	resultatavsnittet	samt	analysen	av	ABB	på	många	punkter	
bristfällig	om	man	jämför	med	de	andra	företagen.			
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3. Litteraturstudier	
I	detta	avsnitt	presenteras	de	centrala	modellerna,	begreppen	och	teorierna	inom	CSR	med	syfte	att	
koppla	samman	dessa	med	det	empiriska	materialet	i	rapportens	analys-	och	diskussionsavsnitt. 

3.1 Begreppet	Corporate	Social	Responsibility		
Det	finns	ingen	etablerad,	internationellt	fastställd	definition	av	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	
(Svenskt	 Näringsliv,	 2006),	 men	 dagens	 uppfattning	 av	 begreppet	 antyder	 att	 företag	 frivilligt	
integrerar	sociala	och	miljömässiga	aspekter	med	hänsyn	till	 sin	verksamhet,	 samt	väljer	att	aktivt	
interagera	med	 sina	 intressenter	 (Branco	&	 Rodrigues,	 2007).	 I	 ett	 samråd	 som	 hölls	 i	 Bryssel	 år	
2001	definierade	EU	kommissionen	CSR	som	följande:	”Corporate	Social	Responsibility	is	essentially	
a	 concept	 whereby	 companies	 decide	 voluntarily	 to	 contribute	 to	 a	 better	 society	 and	 a	 cleaner	
environment”	(European	Commission,	2001).	CSR	är	förmodligen	det	begrepp	som	används	i	störst	
utsträckning	inom	strategiskt	hållbarhetsarbete	och	lär	ha	uppkommit	i	USA	eftersom	det	engelska	
ordet	social	finns	med,	vilket	på	svenska	kan	betyda	social	eller	något	som	är	kopplat	till	samhället,	
vilket	 i	 sin	 tur	 har	 bidragit	 till	 förvirring	 kring	 begreppet.	 I	 vissa	 sammanhang	 så	 används	 enbart	
Corporate	 Responsiblity	 (CR)	 för	 att	 beskriva	 ett	 företags	 allomfattande	 ansvar.	 CR	 som	 begrepp	
undviker	således	förvirringen	kring	vad	som	är	Social	Responsibility.	Ett	annat	allmänt	begrepp	som	
används	 idag	 är	 även	 Environmental,	 Social	 and	 Governance	 Issues	 (ESG)	 som	 tar	 hänsyn	 till	
ägarstyrningens	roll	i	samband	med	frågor	om	miljö	och	etik	(Borglund,	et	al.,	2009).	 

I	 grund	 och	 botten	 innefattar	 CSR	 allt	 metodiskt	 arbete	 som	 är	 kopplat	 till	 någon	 aspekt	 av	
hållbarhet.	CSR	handlar	om	 företagens	ansvar	vilket	kan	delas	 in	 i	 tre	olika	områden,	ekonomiskt,	
miljömässigt,	och	socialt	ansvarstagande	(Grankvist,	2012).		

Enligt	Grankvist	(2012)	handlar	det	ekonomiska	ansvarstagandet	om	att	driva	en	verksamhet	i	syfte	
att	 maximera	 avkastningen	 för	 företagets	 aktieägare	 och	 därmed	 säkerställa	 fortsatt	 finansiering	
samt	 trygga	 företagets	 finansiella	 ställning.	Vidare	beskriver	Grankvist	 (2012)	att	det	miljömässiga	
ansvarstagandet	 handlar	 om	 att	 driva	 en	 verksamhet	 på	 ett	 sätt	 som	 inte	 leder	 till	 en	 långsiktig	
skada	 på	 planeten	 och	 dess	 naturresurser.	 Det	 sociala	 ansvarstagandet	 innebär	 att	 bedriva	
verksamhet	 på	 ett	 sätt	 som	 kännetecknar	 en	 god	 samhällsmedborgare,	 som	 tar	 hänsyn	 till	 andra	
människors	hälsa	och	välbefinnande	(Grankvist,	2012).	Dessa	tre	delar	av	ansvarstagande	kan	även	
kännas	 igen	 från	 begreppet	 Sustainability,	 hållbarhet	 eller	 hållbar	 utveckling,	 som	 är	 ett	 mer	
etablerat	uttryck	än	CSR	som	koncept	 i	Sverige.	Begreppet	hållbarhet,	etablerades	år	1987	genom	
rapporten	Report	of	the	World	Commission	on	Environment	and	Development:	Our	Common	Future.	
Rapportens	 huvudsyfte	 var	 att	 redogöra	 sambandet	 mellan	 ekonomisk	 utveckling	 och	
miljöförstöring	och	 skrevs	 av	Världskommissionen	 för	miljö	 och	utveckling	på	uppdrag	 av	 Förenta	
nationerna.	Världskomissionen	 leddes	av	Norges	dåvarande	statsminister,	Gro	Harlem	Brundtland,	
varför	rapporten	i	inofficiella	sammanhang	kallas	för	Brundtlandrapporten.		

“en	hållbar	utveckling	är	en	utveckling	som	tillfredsställer	dagens	behov	utan	att	äventyra	
kommande	generationers	möjligheter	att	tillfredsställa	sina	behov.”	(UN,	1987,	s.39).		

Denna	 beskrivning	 av	 hållbarhet	 är	 idag	 allmänt	 accepterad	 och	 används	 frekvent	 i	 olika	
sammanhang. Man	skulle	kunna	säga	att	CSR	specifikt	refererar	till	företagens	arbete	inom	hållbar	
utveckling	 (Svenskt	 Näringsliv,	 2006).	 Grankvist	 (2012)	 anser	 att	 uttrycket	 Sustainability,	 eller	
hållbarhet,	inte	bidrar	i	lika	stor	utsträckning	till	missförstånd	inom	området	och	att	det	skulle	vara	
befogat	att	i	vissa	sammanhang	använda	begreppet	hållbarhet	istället	för	CSR	(Grankvist,	2012). 
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3.1.1 Utveckling	av	begreppet	CSR	

I	 utvecklingen	av	CSR	 som	begrepp	 identifierade	Frederick	 (1994)	 två	olika	utvecklingsstadier	 som	
fastställer	 skillnaden	 mellan	 begreppen	 Social	 Responsibility,	 samhällsansvar	 och	 Social	
Responsivness,	 samhällets	 mottaglighet.	 I	 det	 första	 utvecklingsstadiet	 som	 han	 benämner	 CSR1,	
ligger	 fokus	 på	 att	 undersöka	 företagets	 verksamhet	 och	 företagens	 skyldighet	 att	 arbeta	 för	 ett	
bättre	samhälle	(Frederick,	1994).	Under	70-talet	så	ersattes	termen	Corporate	Social	Responsivness	
med	Corporate	 Social	 Responsibility,	 detta	markerar	 starten	 för	 det	 andra	utvecklingsstadiet,	 som	
Frederick	benämner	CSR2.	Detta	utvecklingsstadium	belyser	ett	 företags	 förmåga	att	bemöta	krav	
från	samhället	(ibid.).	Därefter	fortsatte	Frederick	(1986)	att	vidareutveckla	sin	klassificering	genom	
att	 tillägga	 ett	 tredje	 utvecklingsstadium,	 CSR3,	 som	 belyser	 företagets	 rättskaffenhet	 gentemot	
samhället.	 Detta	 stadie	 åskådliggör	 uppfattningen	 av	 vad	 som	 är	 moraliskt	 och	 etiskt	 korrekt	
handlande	 (Frederick,	 1986).	 I	 författarens	 senare	 arbete	 betonar	 han	 behovet	 av	 att	 tillägga	 ett	
ytterligare	 stadie,	 CSR4,	 vilket	 han	 beskriver	 som	 en	 utökad	 förståelse	 för	 naturvetenskapliga	
aspekter	(Frederick,	1998).	 

3.2 Två	olika	synssätt	på	CSR,	Friedman	vs.	Freeman	
CSR	 kan	 tolkas	 och	 uppfattas	 på	 många	 olika	 sätt	 och	 enligt	 Branco	 och	 Rodrigues	 (2007)	 kan	
begreppet	 särskiljas	 genom	 två	 olika	 synssätt	 med	 hänsyn	 till	 företagens	 roll	 i	 samhället.	 Dessa	
synsätt	 presenteras	 som	 the	 Shareholder	 View	 som	 är	 baserad	 på	 den	 neo-klassiska	 skolan	 inom	
ekonomisk	teori,	som	står	i	konstrast	till	the	Stakeholder	View	som	är	baserad	på	att	företag	har	ett	
samhällsansvar. 

3.2.1 Friedman,	the	Shareholder	View	

Ekonomen	 Milton	 Friedman	 var	 en	 viktig	 förespråkare	 för	 det	 neo-klassiska	 synsättet.	 Friedman	
(1970)	 framhåller	 att	 företagens	 enda	 syfte	 är	 att	 maximera	 vinster	 för	 sina	 aktieägare	 och	
därigenom	är	företagens	enda	ansvar	att	använda	sina	resurser	för	att	engagera	sig	i	aktiviteter	som	
leder	till	vinstmaximering.	Friedmans	tes	förutsätter	att	företag	uppför	sig	korrekt	och	inte	ägnar	sig	
åt	 bedrägeribrott.	 I	 linje	 med	 Friedmans	 synssätt	 finns	 en	 annan	 förespråkare,	 Levitt	 (citerad	 i	
Branco	&	Rodrigues,	2007)	som	anser	att	företag	endast	ska	ägna	sig	åt	att	förbättra	sin	produktion	
och	 öka	 sina	 intäkter,	 medan	 samhällsproblem	 bör	 överlåtas	 till	 staten	 att	 hantera.	 En	 annan	
forskare	med	koppling	till	Friedmans	synssätt	är	Epstein	(2008),	som	beskriver	begreppet	Corporate	
Sustainability	 (CS)	 som	 fokuserar	 på	 att	 uppnå	ett	 långsiktigt	 aktieägarvärde	 (shareholder)	 genom	
att	 införliva	 riktlinjer	 inom	 nio	 olika	 områden:	 etik,	 styrning	 (governance),	 transparens,	
affärsrelationer,	finansiell	återbäring,	samhällsengagemang,	produktvärde,	hantering	av	rekrytering	
och	miljöskydd	 (Epstein,	 2008).	 Enligt	 Sprinkle	 och	Maines	 (2010)	 är	 Corporate	 Sustainability	 det	
begrepp	som	används	mest	utöver	CSR.	 

Vidare	 framhäver	 Branco	 och	 Rodrigues	 (2007)	 att	 det	 neo-klassiska	 synsättet	 huvudsakligen	 kan	
rättfärdigas	 genom	att	 utgå	 från	 klassiska	 argument	 samt	begrepp	 såsom	 fri	marknad,	 ekonomisk	
effektivitet	 och	 vinstmaximering.	 Dessutom	 föreslår	 Branco	 och	 Rodrigues	 (2007)	 att	 det	 neo-
klassiska	 synsättet	 kan	 kompletteras	 med	 tre	 olika	 inriktningar	 som	 tillägg	 till	 de	 befintliga	
neoklassiska	 argumenten.	 För	 det	 första	 är	 det	 aktieägarna	 som	 äger	 företaget	 och	 därmed	 har	
styrelsen	 (managers)	 inte	 rätt	 att	 sätta	 sina	 preferenser	 framför	 aktieägarnas.	 Dessutom	 har	
styrelsen	inte	rätt	att	använda	företagets	resurser	som	inte	bevisligen	direkt	kan	kopplas	till	vinster.	
För	det	andra	är	företagens	roll	att	generera	vinst,	men	inom	denna	roll	kan	företagens	prestanda	
försämras	 vid	 fullföljandet	 av	 samhällsansvarstagande	 mål.	 För	 det	 tredje,	 så	 finns	 det	 andra	
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organisationer	 och	 institutioner	 vars	 funktion	 är	 att	 hantera	 samhällsberörda	 frågor	 i	 de	 fall	 där	
regering	och	företag	inte	har	resurser	eller	kompetens	att	hantera	dessa	frågor	(Branco	&	Rodrigues,	
2007). 

En	 del	 förespråkare	 menar	 att	 CSR	 är	 användbart	 när	 det	 kommer	 till	 att	 genera	 långsiktig	
aktieägarvärde,	vilket	har	 lett	 till	uppkomsten	av	argument	som	talar	 för	strategisk	CSR	 (Branco	&	
Rodrigues,	2007).	Dessa	argument	bygger	på	att	de	beslut	som	berör	CSR	ska	behandlas	på	samma	
sätt	 som	 man	 behandlar	 investeringsbeslut	 (ibid.)	 och	 således	 bör	 CSR	 beaktas	 som	 en	 form	 av	
strategisk	investering	(McWilliams,	2006	citerad	i	Branco	&	Rodrigues,	2007).		 

3.2.2 Freeman,	the	Stakeholder	View	

I	kontrast	till	det	neo-klassiska	synssättet	finns	intressentteorin.	Denna	teori	innefattar	idén	att	det	
förutom	aktieägare	 finns	 flera	 företrädare	med	 intressen	 i	 företagens	 verksamhet,	 vilka	 kallas	 för	
intressenter.	 Denna	 teori	 understryker	 att	 företagen	 har	 ett	 samhällsansvar	 och	 därmed	 bör	
styrelsen	 inte	endast	ta	hänsyn	till	sina	aktieägares	 intressen	i	beslutfattningsprocesser	utan	också	
inkludera	andra	parter	som	kan	komma	att	påverkas	av	företagsbeslut	(Branco	&	Rodrigues,	2007).	
Parallellt	 med	 intressentteorin	 finns	 intressentmodellen,	 vilken	 studerar	 företagens	 relationer	 till	
olika	intressentgrupper.	Denna	modell	beskrivs	grundligare	i	avsnittet	nedan. 

År	1984	introducerade	Edward	Freeman	i	sin	bok	”Strategic	Management:	A	Stakeholder	Approach”	
den	 klassiska	 intressentmodellen	 som	 är	 kopplad	 till	 företagens	 samhällsansvar	 (Borglund	 et	 al.,	
2012;	Grafström	et	al.,	2008),	vilken	används	som	ett	hjälpmedel	för	att	identifiera	företagens	mest	
centrala	 aktörer	 i	 sin	 omgivning.	 Det	 underliggande	 argumentet	 för	 användningen	 av	
intressentmodellen	grundar	sig	i	att	samtidigt	som	företag	ägnar	sig	åt	att	skapa	aktieägarvärde	så	
ska	 de	 även	 ta	 hänsyn	 till	 intressenternas	 synpunkter	 och	 använda	 dessa	 som	 ett	 medel	 för	 att	
uppnå	 högre	 mål,	 såsom	 vinstmaximering,	 överlevnad	 och	 tillväxt	 (Branco	 &	 Rodrigues,	 2007).	
Intressentmodellen	illustreras	nedan	i	Figur	1.	
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Figur	1.	Den	klassiska	intressentmodellen	(anpassad	efter	Borglund	et	al.,	2012,	s.35)	

Intressenter	 brukar	 oftast	 delas	 in	 i	 primära	 samt	 sekundära	 grupper.	 De	 primära	 intressenterna	
anses	vara	de	som	är	nödvändiga	för	ett	företags	överlevnad	medan	de	sekundära	intressenterna	är	
de	 som	 kan	 skapa	 opinion	 och	 därmed	 vara	 positiva	 alternativt	 negativa	 för	 företaget,	 men	 de	
påverkar	inte	företagets	direkta	överlevnad	(Grafström	et	al.,	2008).	De	som	anses	tillhöra	gruppen	
av	 primära	 intressenter	 är	 oftast	 kunder	 och	 ägare,	 medan	 media,	 myndigheter	 och	 olika	
intresseorganisationer	tillhör	den	sekundära	gruppen	(ibid.).	Enligt	Wood	och	Jones	(1995,	citerad	i	
Branco	 &	 Rodrigues,	 2007)	 antar	 intressenter	 tre	 olika	 typer	 av	 roller.	 Den	 första	 rollen	 som	
intressenterna	antar,	 definierar	normen	 för	 företagets	beteende,	 eftersom	 intressenterna	 innehar	
önskvärda	och	icke	önskvärda	förväntningar	på	företagets	prestanda.	I	den	andra	rollen	så	upplever	
intressenterna	de	effekter	 som	uppstår	 från	 företagsbeteende.	 Slutligen,	 är	den	 tredje	 rollen	 som	
intressenterna	har,	att	utvärdera	företagets	resultat	med	hänsyn	till	hur	de	uppfyller	förväntningar	
samt	 hur	 företagets	 verksamhet	 har	 påverkat	 andra	 intressenter	 (Wood	 &	 Jones,	 1995	 citerad	 i	
Branco	&	Rodrigues,	2007). 

Att	 identifiera	 sina	 intressenter	 är	 viktigt,	men	 det	 är	 också	 nödvändigt	 för	 företag	 att	 analysera	
relationen	till	sina	intressenter,	eftersom	det	är	de	tillsammans	med	företaget	som	sätter	upp	ramar	
för	vad	som	är	väsentligt	inom	det	sociala	ansvarstagandet	(Grafström	et	al.,	2008).	Dessutom	är	det	
av	stor	vikt	att	också	se	aktieägare	som	en	intressentgrupp.	Genom	att	dela	in	aktieägare	och	övriga	
intressenter	 i	 två	 separata	 grupper	 är	 ”the	 logical	 equivalent	 of	 contrasting	 ‘apples’	 with	 ‘fruit’.”	
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(Freeman	 et	 al.,	 2004	 citerad	 i	 Branco	&	 Rodrigues,	 2007).	 En	 fråga	 som	 dock	 kvarstår,	 är	 vilken	
intressent	 som	är	mest	betydelsefull	 för	 företaget.	Men	eftersom	makt	 är	 en	 viktig	 egenskap	hos	
intressenter	 och	 används	 som	 stöd	 för	 företag	 att	 identifiera	 och	 prioritera	 sina	 intressenter,	 så	
föreslår	ett	antal	författare,	enligt	Branco	och	Rodrigues	(2007)	att	företag	bör	fästa	avseende	vid	de	
intressenter	som	är	mest	kraftfulla. 

Enligt	Carroll	och	Buchholtz	(2008)	ger	intressentmodellen	tre	olika	typer	av	värden	som	företag	bör	
uppskatta.	 För	 det	 första	 ger	 intressentmodellen	 ett	 värde	 för	 att	 den	 är	 beskrivande	 och	 kan	
tillhandahålla	relevanta	begrepp	för	att	effektivt	beskriva	företaget	eller	organisationen.	På	så	sätt	
erhålls	 en	 mer	 övergripande	 förståelse	 för	 företagens	 funktion.	 För	 det	 andra,	 har	
intressentmodellen	ett	 instrumentellt	värde	då	den	är	användbar	för	att	karakterisera	förhållandet	
mellan	 hanteringen	 av	 intressenter	 och	 företagens	 uppnådda	 mål.	 Genom	 att	 ha	 en	 effektiv	
hantering	 av	 intressenter	 skapas	 förutsättningar	 för	 företag	 att	 uppnå	 klassiska	 mål	 såsom	
lönsamhet,	 stabilitet	 och	 tillväxt.	 Slutligen	 ger	 modellen	 ett	 normativt	 värde	 som	 belyser	 att	
intressenterna	 besitter	 ett	 värde.	 Det	 normativa	 synsättet	 relaterar	 till	 de	 etiska	 eller	 moraliska	
synsätten	 inom	 affärsetik,	 företag	 och	 samhälle	 eftersom	det	 belyser	 hur	 ett	 företag	 ska	 hantera	
sina	intressenter	(Carroll	&	Buchholtz,	2008).	 

Den	 kritik	 som	 riktas	 mot	 intressentmodellen	 menar	 att	 modellen,	 för	 det	 första	 inte	 ger	 en	
tillräcklig	 förklaring	kring	företagets	beteende	 i	sin	egen	verksamhet	och	tar	därför	 inte	hänsyn	till	
den	 dynamik	 som	 kopplar	 företaget	 mot	 deras	 identifierade	 intressenter.	 För	 det	 andra,	 har	
intressentmodellen	brister	 i	 sin	presentation	av	hur	olika	aktörer	är	kopplade	till	varandra,	 internt	
såväl	som	externt.	Detta	ger	 i	sin	tur	en	ofullständig	kartläggning	av	de	komplexa	sambanden	som	
existerar	mellan	grupper	och	mellan	enskilda	aktörer.	 För	det	 tredje,	ger	 inte	modellen	en	allmän	
förståelse	för	funktionen	av	det	övergripande	systemet	inom	företaget	och	vilka	slags	analysnivåer	
som	 existerar.	 Slutligen	 riktas	 kritik	 mot	 att	 intressentmodellen	 bedömer	 miljön	 som	 en	 statisk	
faktor,	vilket	 innebär	att	modellen	 inte	 tydligt	 förklarar	de	 förändringar	som	sker	över	 tid	och	hur	
företag	ska	hantera	förändringar	(Key,	1999).	 

I	 en	 studie	 av	 Branco	 och	Rodrigues	 (2007)	 ställs	 frågan	 ”In	what	way	 is	 the	 use	 of	 some	 kind	 of	
stakeholder	 management	 as	 a	 mean	 to	 achieve	 marketplace	 success	 different	 from	 the	 classical	
view?”.	 De	 hävdar	 att	 det	 kommer	 att	 uppstå	 tillfällen	 där	 vissa	 intressentgrupper	 kommer	 att	
gynnas	på	bekostnad	av	andra,	om	inte	en	intressent	får	företräde	över	någon	annan.	Man	kan	säga	
att	det	klassiska	synsättet	är	ekonomiskt	i	sin	natur	för	att	det	presenterar	en	tydlig	skillnad	mellan	
ekonomiska	och	sociala	aspekter,	medan	intressentteorin	istället	förenar	dessa	aspekter	(Branco	&	
Rodrigues,	2007).	Freeman	argumenterar	att	det	klassiska	synsättet	”is	a	narrow	view	that	cannot	
possibly	do	justice	to	the	panoply	of	human	activity	that	is	value	creation	and	trade,	i.e.,	business.”	
(Freeman	 et	 al.,	 2004	 citerad	 i	 Branco	 &	 Rodrigues,	 2007).	 Med	 detta	 menar	 han	 att	 det	 neo-
klassiska	 synsättet	 är	 begränsat	 när	 det	 kommer	 till	 värdeskapande	 och	 i	 koppling	 till	 detta	 citat	
menar	 Branco	 och	 Rodrigues	 (2007)	 att	 det	 klassiska	 synsättet	 endast	 ger	 ett	 unikt	 svar,	 medan	
intressentteorin	tillåter	en	större	variation	av	svar. 

Som	ett	 komplement	 till	 intressentteorin	 finns	 legitimitetsteorin	 som	 syftar	 till	 att	 identifiera	 vad	
olika	 intressentgrupper	 tycker	är	 viktiga	 sociala	 frågor.	Olika	 intressentgrupper	kan	ha	olika	etiska	
värderingar	 och	 kan	 ha	 olika	 åsikter	 angående	 vad	 som	 är	 rätt	 handlande	 av	 företaget.	
Legitimitetsteorin	bygger	på	att	företaget	accepterar	att	samhället	har	förväntningar	på	hur	man	ska	
agera	på	att	ansvarsfullt	sätt.	Endast	genom	att	kunna	identifiera	dessa	frågor	och	att	hantera	dem	
kan	 företaget	 få	 ett	 Social	 Licence	 to	 operate	 (Moir,	 2001). Inom	CSR	 är	Social	 licence	 to	 operate	
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alternativt	 Licence	 to	 operate	 (Jim	 Cooney,	 1997	 citerad	 i	 Gearson,	 2014)	 det	 sociala	 kontraktet	
mellan	 företag	 och	 samhälle	 (Moir,	 2001).	 Detta	 innebär	 alltså	 att	 det	 är	 samhället	 som	 ger	
företaget	mandat	att	utöva	sin	verksamhet,	och	då	också	kan	ta	ifrån	dem	den	rätten	om	företaget	
skulle	missbruka	 sina	befogenheter	 (Borglund	et	 al.,	 2009;	Grafström,	2008;	Moir,	 2001;	Porter	&	
Kramer,	 2006).	 Uttrycket	 Licence	 to	 operate	 kommer	 ursprungligen	 från	 det	 faktum	 att	 företag	
behöver	 ett	 explicit	 tillstånd	 från	 staten	 och	 samhället	 samt	 andra	 intressenter	 för	 att	
överhuvudtaget	kunna	utöva	sin	verksamhet.	 

Social	 contracts	 theory	 som	 koncept	 eller	 strategi	 refererar	 till	 en	 strategisk	 affärsmodell	 där	
företaget	erkänner	de	krav	som	samhället	ställer	genom	att	identifiera	sociala	frågor	som	är	viktiga	
för	 sina	 intressenter.	 Därefter	 agerar	 företaget	 aktivt	 utifrån	 samhällets	 etiska	 och	 moraliska	
värderingar	för	att	hantera	dessa	frågor	på	ett	sådant	sätt	att	företaget	erhåller	en	Social	licence	to	
operate,	d.v.s.	en	slags	bekräftelse	på	att	företaget	agerar	som	en	god	företagsmedborgare.	 

3.3 Carrolls	pyramid	
Carroll	 (1979)	 definierar	 företagens	 samhällsansvar	 genom	 att	 etablera	 ett	 ramverk	 indelat	 i	 fyra	
olika	områden.	Dessa	områden	är	 ekonomiska,	 lagliga,	 etiska	och	 villkorliga	 (filantropiska)	 ansvar.	
Han	vidareutvecklade	sin	syn	på	företagens	ansvar	och	framställde	dessa	i	en	form	av	en	pyramid,	
som	han	kallar	the	Pyramid	of	Corporate	Social	Responsibility	(Carroll,	1991).	Syftet	var	att	tydliggöra	
företagens	 samhällsansvar,	 där	 botten	 av	pyramiden	 innefattar	 företagens	 ekonomiska	och	 legala	
ansvar	medan	toppen	av	pyramiden	innefattar	företagens	etiska	samt	filantropiska	ansvar,	se	Figur	
2	nedan.		

	
Figur	2.	Carrolls	pyramid	(anpassad	efter	Carroll,	1991,	s.42) 
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Längst	ner	i	pyramiden	finner	man	det	ekonomiska	ansvaret.	Enligt	Carroll	(1991)	är	det	ekonomiska	
ansvaret	en	 fundamental	grund	 för	 företagen,	då	deras	primära	roll	är	att	generera	avkastning	 till	
ägarna	 samt	 säkerställa	produktion	av	 varor	och	 tjänster	 som	konsumenterna	efterfrågar.	Genom	
det	 ekonomiska	 ansvaret	 erhåller	 företagen	 en	 godtagbar	 vinst.	 Branco	 och	 Rodrigues	 (2007)	
instämmer	med	Carrolls	idé	att	det	ekonomiska	ansvaret	är	grundläggande	för	företagsledningen	av	
tre	olika	anledningar.	För	det	 första	belyser	det	ekonomiska	ansvaret	begreppet	hållbar	utveckling	
utifrån	ett	samhällsperspektiv,	för	det	andra	måste	företagsledningen	ta	hänsyn	till	sina	aktieägares	
intressen	 eftersom	 ledningens	 fortsatta	 överlevnad	 är	 beroende	 av	 hur	 aktieägarna	 granskar	
företagets	 prestanda.	 Slutligen,	 i	 anknytning	 till	 företagens	 överlevnad,	 är	 de	 andra	
ansvarsområdena	 i	 pyramiden	 beroende	 av	 hur	 det	 ekonomiska	 ansvaret	 uppfylls	 (Branco	 &	
Rodrigues,	2007). 

Över	 det	 ekonomiska	 ansvaret	 ligger	 det	 lagliga	 ansvaret.	 Enligt	 Carroll	 (1991)	 förväntas	 det	 att	
företag	 ska	 följa	 de	 lagar	 och	 regelverk	 som	 satts	 upp	 av	 staten	och	 lokala	myndigheter	 inom	de	
områden	 man	 är	 verksam.	 Detta	 ingår	 som	 en	 del	 i	 det	 sociala	 kontraktet	mellan	 företag	 och	
samhälle.	Carroll	(1991)	beskriver	att	det	ansvar	företag	har	gentemot	lagen	reflekterar	ett	synsätt	
som	 kallas	 för	 kodifierad	 etik.	 Detta	 innebär	 att	 de	 lagliga	 ansvaren	 omfattar	 grundläggande	
uppfattningar	om	vad	som	anses	vara	rättvis	verksamhet. 

Carroll	(1991)	hävdar	att	det	etiska	ansvaret	tar	hänsyn	till	aktiviteter	och	handlingar	som	antingen	
förväntas	 eller	 avvisas	 av	 samhällsmedborgare,	 även	 om	 dessa	 inte	 finns	 nedskrivna	 i	 lagar.	 Det	
etiska	ansvaret	tar	således	hänsyn	till	de	standarder,	normer	eller	förväntningar	som	konsumenter,	
anställda,	 aktieägare	 och	 samhället	 anser	 vara	 rättvist.	 Vidare	 hävdar	 Carroll	 (1991)	 att	 etik	 eller	
värderingar	 som	 förändras	 tenderar	 att	 bli	 en	 drivkraft	 för	 upprättandet	 av	 nya	 lagar	 och	
förordningar.	 Det	 är	 därför	 viktigt	 att	 det	 etiska	 ansvaret	 ständigt	 samverkar	 med	 det	 lagliga	
ansvaret	för	att	utvidga	omfattningen	inom	området	för	lagligt	ansvar.	Denna	samverkan	är	även	av	
stor	 betydelse	 för	 att	 ställa	 högre	 förväntningar	 på	 affärsmän,	 än	 det	 som	 redan	 krävs	 av	 lagen	
(Carroll,	 1991).	 Dock	 är	 det	 etiska	 ansvaret	 inte	 tydligt	 definierat,	 vilket	 har	 bidragit	 till	 stora	
utmaningar	 för	 företag	att	hantera.	Diskussioner	 gällande	etiskt	 ansvar	har	eskalerat	och	medfört	
omtvistade	debatter	kring	vad	som	anses	etiskt	och	oetiskt	(Carroll,	1979). 

Högst	upp	i	pyramiden	finner	man	det	filantropiska	ansvaret	som	pekar	på	samhällets	förväntningar	
på	 företag	 att	 agera	 som	 en	 god	 Corporate	 Citizen,	 företagsmedborgare.	 Enligt	 Carroll	 (1991)	
förväntas	det	att	företag	bidrar	med	både	finansiella	medel	och	humanitära	resurser	i	form	av	t.ex.	
pengar,	utbildning	och	anställdas	tid	för	att	gynna	välfärd	samt	välvilja.	Dock	anser	inte	samhället	att	
företag	är	oetiska	om	de	väljer	att	 inte	delta	 i	 filantropiska	aktiviteter.	Därutöver	beskriver	Carroll	
(1991)	 att	 det	 föreligger	 en	 skillnad	mellan	 filantropiskt	 och	 etiskt	 ansvar,	 eftersom	 vissa	 företag	
redan	 känner	 att	 de	 är	 socialt	 ansvarstagande	 genom	 att	 enbart	 agera	 som	 en	 god	
samhällsmedborgare.	Detta	tyder	på	att	CSR	inkluderar	filantropiska	bidrag	men	att	företag	inte	är	
begränsade	av	dem.	Filantropi	anses	som	en	mer	frivillig	aktivitet,	är	högt	önskvärd	och	prisad,	men	
mindre	viktig	i	jämförelse	med	de	tidigare	nämnda	samhällsansvaren	(Carroll,	1991). 

Wood	 (1991,	 citerad	 i	Branco	&	Rodrigues,	2007)	 vidareutvecklade	Carrolls	pyramid	 till	 en	modell	
hon	kallar	för	Corporate	Social	Performance	Model,	genom	att	identifiera	hur	de	fyra	kategorierna	i	
pyramiden	 relaterar	 till	 olika	 principer	 inom	 CSR.	 Dessa	 principer	 är	 enligt	 Wood,	
legitimitetsprincipen,	 principen	 för	 samhällsansvar	 och	 principen	 för	 villkorlig	 hantering.	
Legimitetsprincipen	 verkar	 på	 en	 institutionell	 nivå	 och	 är	 baserad	 på	 företagens	 övergripande	
samhällsansvar	där	de	är	verksamma,	samt	att	 samhället	kan	använda	sig	av	sanktioner	om	dessa	
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skyldigheter	 inte	 uppfylls.	 Wood	 menar	 att	 principen	 för	 samhällsansvar	 verkar	 på	 en	
organisationsnivå	 där	 företag	 ansvarar	 för	 att	 lösa	 de	 problem	 som	 de	 har	 orsakat,	 samt	 har	 en	
skyldighet	 att	 lösa	 samhällsproblem	 som	är	 indirekt	 orsakade	 av	 företagsverksamheten.	Den	 sista	
principen,	 principen	 för	 villkorlig	 hantering,	 verkar	 på	 en	 individuell	 nivå	 och	 betonar	 styrelsens	
ansvar	att	uppföra	sig	som	moraliska	aktörer.	Dessa	bör	aktivt	verka	för	samhällets	bästa	(Branco	&	
Rodrigues,	2007). 

3.4 Klassificering	av	teorier	inom	CSR	
Garriga	och	Melé	(2004)	har	gjort	en	kartläggning	av	befintliga	CSR	teorier	genom	att	dela	in	dem	i	
fyra	 olika	 grupper.	 Dessa	 grupper	 fokuserar	 på	 ekonomiska,	 politiska,	 samhällsintegrerande	 och	
etiska	aspekter. 

Inom	gruppen	av	de	 instrumentella	teorierna	utgår	man	 ifrån	att	CSR	är	ett	strategiskt	verktyg	för	
att	uppnå	ekonomiska	mål	genom	sociala	aktiviteter	(Garriga	&	Melé,	2004).	Dessa	aktiviteter	ska	i	
slutändan	 generera	 vinstmaximering	 för	 ägarna,	 vilket	 är	 företagens	 enda	 samhällsansvar.	
Företagen	 ska	 således	 enbart	 beakta	 den	 ekonomiska	 aspekten	 av	 interaktionen	 mellan	
affärsvärlden	 och	 samhället.	 Detta	 innebär	 att	 man	 endast	 accepterar	 sociala	 aktiviteter	 som	
genererar	vinst	(ibid.).	Detta	tillvägagångssätt	kan	kopplas	till	Friedmans	Stakeholder	View. 

De	politiska	 teorierna	bygger	på	 interaktionen	och	 kopplingen	mellan	affärsvärlden	och	 samhället	
(Garriga	 &	 Melé,	 2004).	 Dessa	 teorier	 belyser	 företagens	 makt,	 position	 och	 deras	 ansvar	 i	 ett	
samhällspolitiskt	sammanhang.	Detta	medför	att	företag	måste	acceptera	samhällsskyldigheter	och	
rättigheter	eller	engagera	sig	i	vissa	aktiviteter	som	främjar	samhället	(ibid.).	 

I	grund	och	botten	fokuserar	de	integrativa	teorierna	på	hur	man	identifierar,	granskar	samt	svarar	
på	samhälleliga	krav	som	ska	uppnå	social	legitimitet,	större	social	acceptans	och	prestige	(Garriga	&	
Melé,	 2004).	 Således	 framhålls	 vikten	 av	 att	 företag	 bör	 integrera	 samhälleliga	 krav	 i	 sin	
affärsstrategi	med	anledning	av	att	företag	är	beroende	av	samhället	för	dess	fortsatta	överlevnad	
och	tillväxt	(ibid.). 

De	 etiska	 teorierna	 tar	 hänsyn	 till	 att	 det	 föreligger	 etiska	 värderingar	 som	 påverkar	 relationen	
mellan	företag	och	samhälle	(Garriga	&	Melé,	2004).	De	etiska	teorierna	belyser	vad	som	anses	vara	
ett	korrekt	agerande	utifrån	samhällets	normer	och	värderingar.	Företag	bör	således	acceptera	sitt	
sociala	ansvarstagande	och	prioritera	sina	etiska	skyldigheter	framför	alla	andra	(ibid.).		  

En	kartläggning	och	beskrivning	av	de	olika	teorierna	samt	de	olika	tillvägagångssätten	 illustreras	 i	
Tabell	2	nedan.		
Tabell	2.	Beskrivning	av	teorier	(anpassad	efter	Garriga	&	Melé,	2004,	s.63-64).	

Typ	av	teori	 Fokus	 Tillvägagångssätt	 Kort	beskrivning	
Instrumentell	 Uppnå	ekonomiska	

mål	genom	sociala	
aktiviteter	

Vinstmaximering	
	
Orsaksrelaterad	
marknadsföring	

Långsiktig	värdemaximering	
·				 	

Altruistiska	aktiviteter	som	är	
accepterade	av	samhället	och	
används	som	ett	medel	för	
marknadsföring	

Politisk	 Ansvarsfull	
användning	av	
företagens	makt	i	

Företagskonstitutionalism		
	
	

Ett	företags	sociala	ansvar	
bestäms	utifrån	hur	stor	makt	
företaget	har	
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politiska	
sammanhang	

Integrativ	Social	Contracts	
Theory		
	
	
Företagsmedborgare	

Ett	antal	sociala	kontrakt	
mellan	företag	och	samhälle	
existerar	
	
Företaget	uppfattas	som	en	
medborgare	med	visst	
samhällsengagemang		

Integrativ	 Integrering	av	
samhällets	krav	

Problemhantering		
	
	
	
Allmänhetens	ansvar	
	
	
	
Hantering	av	intressenter	
	
	
	
Företags	sociala	uppförande	

Hur	företaget	hanterar	och	
svarar	på	sociala	och	politiska	
frågor	som	uppstår		
	
Lagar	och	regler	bestämmer	
hur	ett	företag	agerar	i	
samhället	
	
Balanserar	olika	
intressentgruppers	
prioriteringar	
	
Sökandet	efter	social	legitimitet	
för	att	finna	lämplig	hantering	
av	sociala	frågor	

Etisk	 Korrekt	agerande	
för	att	uppnå	ett	
gott	samhälle	

Normativ	intressentteori	
	
	
	
	
Allomfattande	rättigheter	
	
	
	
Hållbar	utveckling	
	
	
	
	
Det	gemensamma	bästa	
(the	common	good)	

Hanterar	ett	företags	
filantropiska	ansvar.	Dess	
tillämpning	kräver	moraliska	
och	etiska	referensramar.	
	
Ramverk	baserat	på	mänskliga	
rättigheter,	arbetsvillkor	och	
respekt	för	miljön	
	
Avser	att	uppnå	mänsklig	
utveckling	med	hänsyn	till	
dagens	och	framtida	
generationer	
	
Fokuserar	på	det	gemensamma	
bästa	(common	good)	för	
samhället	

3.5 Konkurrensfördelar	och	värdeskapande	för	företagen	genom	CSR	
Ett	 företag	kan	ha	olika	anledningar	 till	 att	de	antar	en	CSR-strategi	 inom	sin	 verksamhet.	De	kan	
handla	om	altruistiska	intentioner,	att	företaget	tror	på	att	deras	verksamhet	har	en	roll	i	att	vara	en	
god	global	medborgare	(Sprinkle	&	Maines,	2010).	Det	kan	även	handla	om	att	man	använder	CSR	
som	 en	 företagsstrategi,	 någonting	 de	måste	 göra	 för	 att	 undvika	 negativ	 publicitet	 (ibid.).	 Enligt	
Borglund	 et	 al.	 (2009)	 är	 det	 framförallt	 investerare	 som	 ställer	 krav	 på	 företagen,	 åtminstone	 i	
Sverige. 
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Finansinspektionen	 publicerade	 år	 2007	 (Borglund	 et	 al.,	 2009)	 en	 guide	 om	 hur	 företagsansvar	
skapar	finansiellt	värde.	Enligt	Finansinspektionen	skapar	CSR-strategier	värde	för	företaget	genom	
att	bygga	upp	varumärket	samt	främja	relationen	till	kunderna.	Vidare	konstaterar	Borglund,	et	al.	
(ibid.)	att	det	ger	en	direkt	konkurrensfördel	för	företag	som	har	en	CSR-strategi	eftersom	det	drar	
till	sig	investerare.	Detta	då	CSR	till	stor	del	handlar	om	riskminimering,	vilket	minskar	kostnader	för	
eventuella	böter	eller	skada	på	varumärket	och	ger	företaget	en	direkt	ökad	avkastning. 

Borglund,	 et	 al.	 (2009)	 hävdar	 också	 att	 företag	med	 en	 stark	 CSR	 profil	 i	 högre	 utsträckning	 har	
lojala	 anställda	 och	mindre	 omsättning	 på	 sin	 personal.	 Detta	 ökar	 kompetensutvecklingen	 inom	
företaget	och	stärker	dess	kunskapsbank.	Denna	slutsats	drar	även	Falkenberg	(2006)	i	sin	studie	om	
värdeskapande	för	företag	som	har	en	CSR-strategi.	Den	direkta	fördelen	med	att	implementera	en	
CSR-strategi	 innebär	också	att	företaget	på	ett	effektivt	sätt	hushåller	med	resurser,	vilket	minskar	
kostnader	vid	inköp	och	avfallshantering	(Borglund	et	al.,	2009;	Sprinkle	&	Maines,	2010;	Cochran,	
2007).	Borglund,	et	al.	(2009)	diskuterar	även	andra	möjliga	drivkrafter	bakom	svenska	företags	CSR-
arbete,	och	hävdar	här	att	de	anställda	också	spelar	en	stor	roll.	Många	anställda	förväntar	sig	att	
företaget	 de	 är	 anställda	 hos	 ska	 ha	 någon	 form	 av	 CSR	 arbete	 och	 driver	 därför	 frågan	 internt	
(Borglund,	2009;	Murray,	2007	citerad	i	Sprinkle	&	Maines,	2010).	 

Oavsett	 i	 vilken	 utsträckning	 som	 företag	 ägnar	 sig	 åt	 CSR	 aktiviteter	 så	 är	 ändå	 själva	
värdeskapandet	 för	 företaget	 det	 främsta	målet,	 vare	 sig	 det	 är	 ekonomiska	 eller	 sociala	 värden.	
Vidare,	är	de	specifika	konkurrensfördelar	som	CSR	genererar	ett	av	de	främsta	argumenten	för	CSR	
som	managementapproach.	Något	som	dock	inte	tas	hänsyn	till,	är	hur	CSR	aktiviteter	fungerar	i	ett	
aggressivt	 (fierce)	 globalt	 konkurrensklimat.	 Vogel	 (2005)	 hävdar	 den	 starka	 motsägelsen	 mellan	
argument	 för	 CSR	 som	 en	 konkurrensfördel	 och	 hur	 detta	 bör	 hanteras	 i	 ett	
konkurrenssammanhang.	I	en	artikel	 i	The	Economist	(Anon.,	2005)	hävdar	man	att	 i	ett	aggressivt	
(fiercly)	 konkurrensklimat	 på	 en	 globaliserad	 marknad	 har	 CSR	 enbart	 blivit	 ett	 medel	 för	 att	
upprätthålla	status	quo	i	det	befintliga	ekonomiska	systemet.	I	denna	artikel	beskrivs	CSR	som	”the	
tribute	 that	 capitalism	 everywhere	 pays	 to	 virtue”	 (Anon.,	 2005).	 Detta	 kan	 tolkas	 som	 att	 CSR	
endast	 är	 det	 bidrag	 som	 kapitalismen	 betalar	 för	 att	 rättfärdiga	 sin	 fortsatta	 exploatering	 av	
planeten. 

När	 vi	 försöker	 fastställa	 vad	 konkurrens	 är	 och	 hur	 detta	 påverkar	 utvecklingen	 av	 ett	 företags	
verksamhet	kan	vi	påminna	om	Friedmans	neo-klassiska	syn	på	CSR,	att	det	enda	målet	för	företaget	
är	 att	 generera	 vinst	 för	 sina	 ägare.	 Vidare	 fastställer	 Jensen	 (2001,	 citerad	 i	 Quairel-Lanoizelée,	
2011)	 att	 konkurrens	 måste	 existera	 för	 att	 säkerställa	 en	 vinstmaximering	 och	 på	 samma	 gång	
främja	tillväxten	av	social	välfärd.	Men	båda	dessa	teser	förutsätter	att	konkurrens	sker	på	rätt	sätt.	
I	slutändan	så	måste	företag	som	bestämmer	sig	för	att	ägna	sig	åt	CSR	aktiviteter	hantera	dilemmat	
som	uppstår	mellan	riskerna	som	kommer	av	att	vara	aktiv	i	ett	globalt	konkurrenssammanhang	och	
viljan	att	agera	på	ett	socialt	ansvarsfullt	sätt	(Quairel-Lanoizelée,	2011). 

Quairel-Lanoizelée	 (2011)	menar	 att	 det	 finns	 en	 stark	motsägelse	mellan	 global	 konkurrens	 och	
ekonomisk	och	social	hållbarhet.	Företagen	tävlar	med	olika	spelregler,	vilket	gör	att	konkurrensen	
inte	sker	rättvist.	Alltså	är	konkurrens	och	CSR	inte	kompatibla	element	(2011).	Henderson	(citerad	i	
Borglund	 et	 al.,	 2009)	 menar	 att	 CSR	 även	 riskerar	 att	 inverka	 negativt	 på	 konkurrensen	 mellan	
företag	och	missgynnar	 tillväxt	 och	 välfärd.	Detta	 är	 grunden	 för	 de	motargument	 som	 finns	mot	
CSR	 som	 företagsstrategi.	Dessa	 argument	hävdar	 att	 om	man	prioriterar	 aktieägarnas	 avkastning	
ger	det	mer	resurser	till	samhället	och	att	prioritera	andra	 intressenter	än	aktieägarna	strider	mot	
äganderätten	och	skulle	ge	för	stort	mandat	till	företagsledare. 
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Detta	menar	kritiker,	 försvårar	beslutsfattandet	 inom	företagsledningen.	Vidare	hävdar	kritiker	att	
det	är	politikernas	uppgift	att	hantera	sociala	frågor	och	att	ett	ökat	ansvarstagande	gör	företagen	
ineffektiva	då	de	fokuserar	på	fel	saker	(Borglund	et	al.,	2009).	Enligt	Tullberg	(citerad	i	Borglund	et	
al.,	2009)	så	riskerar	CSR	att	bli	en	trend	bland	företagare	eftersom	det	förväntas	av	dem,	 inte	för	
att	det	nödvändigtvis	förbättrar	verksamheten. 

I	en	studie	från	Ethicity	(2009,	citerad	i	Quairel-Lanoizelée,	2011)	stärks	detta	argument	och	visar	på	
att	 kunderna,	 som	 anses	 vara	 den	 största	 externa	 intressenten,	 som	 också	 i	 många	 aspekter	 får	
representera	samhället,	 inte	är	villiga	att	betala	mer	för	en	produkt	eller	tjänst	som	är	producerad	
med	hänsyn	till	hållbarhet.	En	annan	undersökning	(Response	project,	2009)	utförd	med	stöd	av	EU	
kommissionen	 visar	 att	 företagsledare	 och	 intressenter	 ser	 CSR	 som	 ett	 ansvarsfullt	 beteende	
snarare	än	en	hållbart	utvecklad	produkt	eller	tjänst.	Alltså	räcker	det	att	företagen	använder	sig	av	
CSR-strategier	med	intentionen	att	detta	ska	främja	en	hållbar	utveckling	oavsett	om	det	faktiskt	gör	
det	 eller	 ej,	 för	 att	 få	 någon	 slags	 värdeskapande	 för	 företaget.	 “A	 company´s	 degree	 of	 social	
responsibility	or	irresponsibility	has	rarely	affected	its	sales,	its	attractiveness	to	potential	employees	
or	its	access	to	capital”	(Vogel,	2005). 

Quairel-Lanoizelée	(2011)	menar	att	det	i	sak	inte	är	fel	av	företag	att	ha	en	stark	CSR-strategi	för	att	
utmärka	 sig	 i	 ett	 konkurrenssammanhang.	 Men	 slutsatsen	 är	 att	 företagen	 bara	 kommer	
implementera	 CSR-strategier	 om	 det	 genererar	 högre	 avkastning	 (Reich,	 2008	 citerad	 i	 Quairel-
Lanoizelée,	2011).	

3.6 CSR	strategier	
För	att	kunna	konkretisera	CSR	teori	 till	praktiskt	arbete,	så	krävs	det	att	 företagen	kan	 formulera	
strategier	och	metoder	som	är	förenliga	med	sin	kärnverksamhet	(Borglund	et	al.,	2009). 

I	 en	 artikel	 av	 Porter	 och	 Kramer	 (2002),	 diskuterar	 de	 hur	 företagen	 bör	 agera	 i	 vad	 de	 kallar	
strategisk	filantropi,	eller	välgörenhet,	för	att	på	bästa	sätt	stärka	företagens	konkurrensfördel	i	ett	
management	sammanhang.	Porter	och	Kramer	(2002)	menar	att	om	företagen	stärker	sin	roll	i	det	
lokala	samhället	genom	strategisk	filantropi	så	kan	sociala	och	ekonomiska	mål	förenas.	Det	viktiga	i	
detta	sammanhang	är	att	företagen	har	klart	för	sig	var	och	hur	de	riktar	sina	insatser.	Med	detta	så	
fastställer	Porter	och	Kramer	(2002)	att	ekonomiska	och	sociala	mål	inte	är	motstridiga	(conflicting).	
Detta	 för	 att	 ett	 företag	 inte	 kan	 verka	 i	 isolation	 från	 omvärlden,	 utan	 är	 en	 integrerad	 del	 av	
samhället	och	även	väldigt	beroende	av	lokala	omständigheter	där	de	verkar.	Villkor	för	att	CSR	ska	
generera	konkurrensfördelar	är	att	sociala	mål	samtidigt	förenar	ekonomisk	vinning.	Det	är	endast	
när	detta	villkor	uppfylls	som	företagsfilantropi	kan	ses	som	konkurrensfördel.	Vidare	påstår	Porter	
och	 Kramer	 (2006)	 att	 filantropi	 inte	 bara	 är	 ett	 kostnadseffektivt	 sätt	 att	 förbättra	
konkurrensfördelar,	utan	att	det	ibland	är	det	enda	sättet	att	göra	detta	på.	Men	det	viktiga	är	att	
utföra	sådana	handlingar	som	är	förenliga	med	vad	företaget	faktiskt	gör.	 

I	 en	 senare	 artikel	 utvecklar	 Porter	 och	 Kramer	 (2006)	 sina	 teorier	 om	 strategisk	 filantropi	 och	
beskriver	 relationen	mellan	 företag	 och	 samhället	med	 uttrycket	 Shared	 Value	 som	 skulle	 kunna	
beskrivas	som	delat	värde.	Detta,	menar	Porter	och	Kramer	(ibid.),	innebär	att	företag	och	samhället	
är	beroende	av	varandra	och	att	alla	beslut	som	tas	måste	gagna	både	företag	och	samhälle	och	att	
dessa	måste	samverka	för	att	kunna	utvecklas	optimalt. 

Strategisk	 CSR,	 enligt	 Porter	 och	 Kramer	 (2006),	 kopplar	 samman	 teori	 med	 praktisk	
affärsverksamhet.	Det	handlar	om	att	välja	en	unik	affärsstrategi	som	sträcker	sig	bortom	att	vara	en	
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god	 företagsmedborgare	 och	 minimera	 risker	 inom	 värdekedjan.	 Värdekedjan	 som	 begrepp	
lanserades	 1985	 av	 Michael	 Porter	 och	 är	 ett	 verktyg	 samt	 ett	 hjälpmedel	 som	 utnyttjas	 inom	
strategisk	planering	(Westermark,	2013).	Värdekedjan	syftar	till	att	maximera	vinster	samt	minimera	
kostnader.	 Den	 är	 konstruerad	 i	 form	 av	 en	 uppdelning	 av	 en	 organisations	 olika	 processer	 i	 s.k.	
värdeskapande	 aktiviteter.	 Dessa	 processer	 delas	 sedan	 upp	 i	 primära	 och	 stödjande	 aktiviteter.	
Inom	 varje	 process	 identifieras	 därefter	 kostnads-	 och	 värdedrivare.	 I	 en	 värdekedja	 ska	 varje	
processteg	tillföra	ett	värde	(ibid.).			

Vidare	 utvecklar	 Porter	 och	 Kramer	 (2006)	 sina	 teorier	 om	 företag	 och	 samhälle	 genom	 att	
konstatera	 att	 det	 endast	 är	 genom	 strategisk	 CSR	 som	 man	 kan	 uppnå	 delat	 värde.	 Det	 krävs	
således	en	symbiotisk	relation	där	ett	företags	framgång	också	ger	avtryck	på	samhällets	utveckling	i	
en	positiv	bemärkelse.	Porter	och	Kramer	(2006)	framhäver	än	en	gång	vikten	av	att	knyta	samman	
insatserna	 i	 samhället	 med	 företagsverksamheten	 för	 att	 nå	 full	 effekt.	 Detta	 uppnås	 genom	 att	
kombinera	aktiviteter	inom	ett	företags	värdekedja	med	specifika	investeringar. 

3.6.1 Förutsättningar	för	att	generera	konkurrensfördelar	

Vid	 diskussioner	 vad	 gäller	 den	 faktiska	 nyttan	 av	 CSR	 som	 ett	 verktyg	 för	 att	 generera	
konkurrensfördelar	 föreslår	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	 fem	 villkor	 som	 bör	 uppfyllas	 för	 att	
säkerställa	att	CSR	genererar	konkurrensfördelar.	 

Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	 insåg	 redan	 för	 tjugo	 år	 sedan	 problematiken	 med	 att	 mäta	
konkurrensfördelar	genererade	genom	CSR-strategier.	De	presenterade	ett	ramverk	som	består	av	
specifika	 kriterier	 som	 måste	 uppfyllas	 för	 att	 säkerställa	 att	 CSR	 genererar	 värde	 för	 företaget,	
oavsett	om	dessa	går	att	mäta	eller	ej. 

Centrality,	 Central	 ställning,	 refererar	 till	 hur	 nära	 kopplad	 CSR-strategierna	 är	 till	
företagsverksamheten.	Burke	och	Logsdon	(1996)	nämner	företagsfilantropi	som	en	del	i	detta,	och	
poängterar	 vikten	 av	 att	 företaget	 förenar	 sin	 kärnverksamhet	 med	 kombinerad	 samhällsnytta.	
Detta	 är	 som	 nämnts	 tidigare	 samma	 kriterier	 som	 Porter	 och	 Kramer	 (2006)	 fastställer	 när	 de	
pratar	om	företagsfilantropi	i	ett	konkurrenssammanhang. 

Specificity,	 Noggrannhet,	 syftar	 till	 att	 alla	 aktiviteter	 bör	 vara	 direkt	 anpassade	 till	 företagets	
verksamhet.	 Inte	bara	 för	att	generera	mest	värde	utan	även	 för	att	minimera	chansen	att	någon	
kopierar/efterapar	företagets	strategi. 

Proactivity,	 Förebyggande	 åtgärder,	 handlar	 om	 att	 företaget	 kontinuerligt	 måste	 göra	
riskbedömningar	och	anpassa	satsningar	efter	ekonomiska,	sociala	och	politiska	trender.	Detta	kan	
vara	 lagförändringar	 eller	 verksamhet	 i	 konfliktområden.	 Företag	 som	 kan	 förutse	 kritiska	
förändringar	har	lättare	att	anpassa	sin	verksamhet	för	att	motverka	potentiella	hot	och	risker. 

Volunterism,	 Frivilliga	 åtaganden,	 refererar	 till	 ett	 företags	 oinskränkta	 beslutsfattande	 och	
avsaknaden	av	externa	krav.	Frivilliga	åtaganden	bör	inte	vara	ett	resultat	av	lagkrav	och	reglering.	
Burke	och	Logsdon	belyser	vikten	av	att	koppla	frivilliga	åtaganden	till	förebyggande	åtgärder	för	att	
vara	i	framkant	vad	gäller	utvecklingen	av	verksamheten	för	att	garantera	en	stark	konkurrenskraft.	
Vidare	hävdar	Burke	och	Logsdon	(1996)	att	just	filantropiska	initiativ	måste	vidtas	helt	frivilligt	för	
att	generera	fördelar	för	företaget.	Speciellt	eftersom	just	denna	typ	av	aktivitet	ofta	är	ett	resultat	
av	samhällets	krav	och	förväntningar. 

Visibility,	 Synlighet,	 refererar	 till	 hur	 tydligt	 företaget	 kommunicerar	 kring	 sina	 aktiviteter	 som	 är	
kopplade	 till	 sin	 CSR-strategi.	 Detta	 för	 att	 säkerställa	 att	 externa	 och	 interna	 intressenter	 är	
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medvetna	 om	 vad	 företaget	 faktiskt	 gör.	 Tydligt	 förmedlade	 CSR	 aktiviteter	 är	 nödvändiga	 ur	 ett	
konkurrenssammanhang. 

Trots	det	faktum	att	Burke	och	Logsdons	artikel	är	20	år	gammal	och	mycket	hänt	sedan	dess,	har	
det	 teoretiska	 ramverket	 vad	 gäller	 kopplingen	mellan	 värdeskapande	 för	 företagen	 och	 CSR	 inte	
utvecklats	 nämnvärt.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 konstatera,	 när	 artikeln	 skrevs	 hade	 ännu	 ingen	
enhetlig	definition	av	CSR	formulerats. 

Enligt	Wood	(1991,	citerad	 i	Branco	&	Rodrigues,	2007)	är	den	grundläggande	idén	bakom	CSR	att	
företag	och	 samhälle	 samverkar.	Detta	är	 samma	slutsats	 som	Porter	och	Kramer	 (2002)	 kommer	
fram	 till	 ett	 decennium	 senare.	 Wood	 (1991)	 föreslår	 att	 företag	 bör	 använda	 sig	 av	 tre	 slags	
huvudprocesser	 och	 föra	 in	 dessa	 principer	 i	 praktiken:	 miljöutvärdering,	 problemhantering	 och	
intressenthantering.	Wood	 (1991)	beskriver	att	de	 resultat	 som	uppnås	genom	att	 tillämpa	denna	
typ	 av	 praktiska	 aktiviteter	 speglas	 inom	 ekonomiska,	 lagliga	 och	 etiska	 områden.	 Wood	 (1991)	
kategoriserade	 uppnådda	 resultat	 utefter	 samhällspåverkan,	 positiva	 och	 negativa,	
samhällsengagemang	 som	 tar	 hänsyn	 till	 de	 handlingar	 som	 företagen	 tar	 för	 att	 hantera	 deras	
samhällspåverkan	 på	 ett	 gynnande	 sätt,	 samt	 samhällets	 riktlinjer	 som	 sammanfogas	 för	 att	 ge	
vägledning	för	beslutsfattande	(Wood,	1991).	 

3.6.2 Kategorisering	av	CSR	strategier	

Galbreath	 (2006)	 presenterar	 fyra	 strategier	 som	 bygger	 på	 redan	 föreslagna	 teorier	 inom	 CSR.	
Varav	 den	 första	 som	 han	 kallar	 Sharehoder	 Value	 bygger	 på	 att	 CSR	 blir	 det	 övergripande	
vinstmotivet.	Detta	är	helt	 i	 linje	med	Friedmans	(1970)	syn	på	hur	ett	företag	bör	agera	i	enlighet	
med	krav	från	sina	aktieägare,	att	företaget	bör	ha	som	främsta	mål	att	maximera	vinsten	för	sina	
ägare	med	enbart	ekonomiska	incitament.	 

Den	andra	strategin	som	företag	kan	använda	är	vad	Galbreath	(2006)	benämner	Alturistic	Strategy,	
denna	typ	av	strategi	ser	CSR	som	en	ren	managementapproach.	Inom	den	alturistiska	CSR-strategin	
är	det	av	största	vikt	att	agera	som	en	god	företagsmedborgare	och	 idka	företagsfilantropi	som	är	
kopplat	 till	 företagets	 verksamhet.	 Detta	 för	 att	 uppnå	 vad	 Porter	 och	 Kramer	 (2006)	 benämner	
Shared	Value,	delat	värde. 

Den	 tredje	 strategin	 benämns	 ReciprocalSstrategy,	 vilket	 kan	 översättas	 till	 ömsesidig	 strategi.	
Denna	 typ	 av	 strategi	 ser	 CSR	 som	 en	 nödvändig	 del	 av	 ett	 företags	 överlevnad	 och	målet	 är	 att	
uppnå	 gemensamma	 fördelar	 för	 både	 samhälle	 och	 företag.	 Galbreath	 (2006)	 ser	 denna	 typ	 av	
strategi	som	mer	proaktiv	och	han	beskriver	den	som	enlightened	self	interest,	vilket	är	en	term	som	
användes	inom	diskussioner	angående	etik.	Det	handlar	egentligen	om	att	man	sätter	andras	behov	
före	 sina	 egna,	 exempelvis	 att	 det	 övergripande	 behovet	 inom	en	 grupp	 är	 viktigare	 än	 ens	 egna	
behov	 som	 individ.	 Denna	 typ	 av	 CSR-strategi	 är	 starkt	 kopplad	 till	 legitimitetsteorin	 och	
intressentteorin	(Garriga	&	Melé,	2004). 

Den	fjärde	och	sista	strategin	som	Galbreath	presenterar	är	Citizenship	Strategy,	denna	strategi	är	
baserad	 på	 Freemans	 intressentteori	 och	 bygger	 på	 ansvar,	 transparens,	 hållbarhet	 och	
ansvarsskyldighet.	Denna	typ	av	strategi	ser	alla	som	har	någon	delaktighet	i	företagets	verksamhet	
och	 påverkas	 direkt	 eller	 indirekt	 av	 dess	 verksamhet	 som	 intressenter,	 vars	 åsikter	 och	 behov	
behöver	tas	hänsyn	till.	

Galbreath	 (2006)	etablerar	ett	 verktyg	 för	att	 kunna	kategorisera	och	på	 så	 sätt	 jämföra	hur	olika	
företag	strategiskt	arbetar	med	CSR. 
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3.7 Triple	Bottom	Line	(TBL)	redovisning	
Ett	centralt	begrepp	inom	CSR	är	Triple	Bottom	Line	(TBL)	som	myntades	av	John	Elkington	i	mitten	
av	 1990-talet.	 TBL	 är	 tänkt	 att	 används	 som	ett	 verktyg	 för	 att	mäta	 företagsprestanda	 (Slaper	&	
Hall,	 2011)	 och	 handlar	 om	att	 uppnå	hållbar	 utveckling	 genom	att	 innefatta	 en	 simultan	 strävan	
efter	 ekonomisk	 framgång,	 kvalitetssäkrad	miljö	 och	 social	 rättvisa.	 Företag	 som	 strävar	 efter	 en	
hållbar	affärsverksamhet	måste	ta	hänsyn	till	alla	tre	aspekter	och	inte	endast	till	en	ekonomisk	vinst	
(Elkington,	1999,	s.397).	

”Sustainable	development	involves	the	simultaneous	pursuit	of	economic	prosperity,	environmental	
quality	and	social	equity.	Companies	aiming	for	sustainability	need	to		perfrom	not	against	a	single,	

financial	bottom	line	but	against	the	triple	bottom	line.”	

TBL-rapportering	redovisar	företagens	ekonomiska,	sociala	och	miljömässiga	prestanda.	Idén	bakom	
TBL	 är	 att	 det	 kommer	 tvinga	 företag	 att,	 utöver	 ekonomiska	 resultat,	 även	 ta	 hänsyn	 till	 hur	
verksamheten	bidrar	till	eller	försummar	samhället	och	miljön	(Carroll	&	Buchholtz,	2008).	TBL	är	ett	
redovisningsverktyg	 och	 går	 bortom	 de	 traditionella	 måtten	 av	 finansiella	 värden	 såsom	 vinster,	
kapitalavkastning	 och	 aktieägarvärde	 (Slaper	 &	 Hall,	 2011).	 Genom	 att	 fokusera	 på	 omfattande	
investeringsresultat	 i	 relation	 till	 dimensionerna	 av	 profits,	 people	 and	 planet	 kan	 detta	
redovisningsverktyg	vara	av	stor	vikt	för	att	gynna	hållbarhetsmål	(ibid.).	Modellen	av	TBL	illustreras	
nedan,	se	Figur	3.		

	

Figur	3.	Triple	Bottom	Line	(Egen	figur)	
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De	 tre	 områdena	 som	 TBL	 innefattar	 beskrivs	 av	 Crane	 och	 Matten	 (2010).	 De	 menar	 att	 det	
ekonomiska	 perspektivet	 är	 baserat	 på	 hållbarhet	 och	 fokuserar	 på	 företagets	 ekonomiska	
prestanda.	För	att	kunna	säkerställa	den	ekonomiska	prestandan	gäller	det	för	företag	att	utveckla,	
producera	och	marknadsföra	sina	produkter.	Det	är	således	viktigt	för	företag	att	de	strategier	som	
de	 implementerar	 ska	 leda	 till	 långsiktig	 tillväxt	 av	 ekonomiska	 intäkter	 såsom	 aktier	 och	
marknadsandelar.	Vidare	tar	det	miljömässiga	perspektivet	hänsyn	till	den	produktiva	hanteringen	
av	 fysiska	 resurser	 i	 samhället	 så	 att	 de	 bevaras	 för	 framtiden.	 Slutligen,	 innefattar	 det	 sociala	
perspektivet,	ett	centralt	fokus	på	företagets	strävan	att	uppnå	en	social	rättvisa	(Crane	&	Matten,	
2010).		

Enligt	 Slaper	 och	 Hall	 (2011)	 kan	 TBL	 användas	 av	 företag,	 ideella	 organisationer	 och	 av	
myndigheter.	Författarna	understryker	att	det	finns	ett	värde	för	företag	att	använda	sig	av	TBL	då	
detta	verktyg	 leder	 till	 ökade	och	 långsiktiga	vinster.	 Ideella	organisationer	 samt	myndigheter	kan	
anamma	 TBL	 för	 att	 adressera	 hållbarhetsfrågor	 som	 påverkar	 de	 intressentgrupper	 de	 har	
gemensamt	med	företag	(Slaper	&	Hall,	2011). 

3.8 UN	Global	Compact	

I	Schweiz	år	1999	höll	FN:s	generalsekreterare	Kofi	Annan	ett	tal	där	han	menade	att	företag	måste	
hjälpa	 till	 “att	 bygga	 de	 sociala	 och	miljöriktiga	 pelare	 som	 krävs	 för	 att	 stödja	 den	 nya	 globala	
ekonomin	och	göra	så	att	globaliseringen	fungerar	för	alla	människor	i	världen”	(Svenskt	Näringsliv,	
2006).	 Sex	 månader	 efter	 hans	 uttalande	 lanserades	 UN	 Global	 Compact	 (1999),	 som	 kom	 att	
baseras	på	flera	deklarationer.	Dessa	är:	den	allmänna	förklaringen	om	de	mänskliga	rättigheterna,	
ILOs	 deklaration	 om	 grundläggande	 principer	 och	 rättigheter	 i	 arbetslivet,	 Rio-deklarationen	 om	
miljö	och	utveckling	samt	FNs	konvention	mot	korruption	(UN,	n.d.).	 

De	 företag	 som	 väljer	 att	 ansluta	 sig	 till	 UN	 Global	 Compact	 ger	 uttryck	 för	 att	 bli	 bättre	
samhällsmedborgare,	där	avgörande	faktorer	omfattas	av	företagens	färdriktning,	faktiska	åtgärder	
och	 beslutsamhet	 för	 att	 förverkliga	 de	 tio	 principerna	 (Svenskt	 Näringsliv,	 2006).	 Förutom	 att	
företag	 upprätthåller	 grundläggande	miljö	 och	 samhällsansvar,	 kan	 de	 dessutom	 skapa	 långsiktig	
framgång	 genom	 att	 integrera	 UN	 Global	 Compacts	 tio	 principer	 i	 sina	 strategier,	 policys	 och	
metoder	(UN,	n.d.).	Det	är	viktigt	att	de	tio	principerna	förverkligas	genom	dialog	och	transparens	
och	att	konkreta	fall	av	goda	exempel	blir	belysta	i	företagsrapporter	för	att	kunna	inspirera	andra	
företag	 (Svenskt	Näringsliv,	 2006).	 Idag	 använder	 sig	 alltfler	 företag	 av	 en	 uppförandekod	 som	 är	
baserad	på	eller	inkluderar	de	tio	principerna.		

Tabell	3,	följer	en	sammanfattning	av	UN	Global	Compacts	tio	principer.	
Tabell	3.	Sammanfattning	av	UN	Global	Compacts	tio	principer	(UN,	n.d.)	

UN Global Compacts tio principer 

Mänskliga rättigheter 

Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för det internationella mänskliga 
rättigheter inom den sfär som de kan påverka. 

Princip 2: Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga 
rättigheter. 



	 24	

Arbetsvillkor               

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av 
rätten till kollektiva förhandlingar 

Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete. 

Princip 5: Avskaffa barnarbete. 

Princip 6: Eliminera diskriminering gällande rekrytering och yrkesutövning. 

Miljö 

Princip 7: Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljörisker. 

Princip 8: Ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande. 

Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Anti-korruption 

Princip10: Företag bör motarbeta korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.  

 

3.9 ISO	26000	
Enligt	Westermark	 (2013)	 ska	 ISO	 26000	 stödja	 organisationer	 att	 främja	 hållbar	 utveckling.	 ISO-
standarden	uppmuntrar	dessutom	organisationer	att	göra	mer	än	vad	 lagen	kräver,	samtidigt	som	
den	påvisar	att	varje	organisation	har	en	grundläggande	skyldighet	att	följa	lagen	eftersom	det	är	en	
viktig	 del	 när	 det	 kommer	 till	 socialt	 ansvarstagande.	 ISO-standarden	 avser	 även	 att	 skapa	 en	
bredare	 förståelse	 inom	 området	 för	 socialt	 ansvarstagande	 och	 verka	 som	 ett	 komplement	 till	
andra	hjälpmedel	och	initiativ	(ibid.).	

Uppkomsten	av	ISO	26000	startade	år	2001	då	behovet	av	en	internationell	standard	nämndes	för	
första	gången	 i	en	kommitté	för	konsumentpolitik	 (SIS,	2016).	Tre	år	senare	hölls	en	 internationell	
konferens	där	ISO	tillsammans	med	olika	intressenter	diskuterade	om	man	tillsammans	skulle	börja	
arbeta	 med	 socialt	 ansvar	 eller	 inte.	 Då	 konferensen	 visade	 sig	 vara	 positivt	 inställda	 till	 socialt	
ansvarstagande	 tillsattes	 en	 arbetsgrupp,	 ISO/WG	 SR,	 som	 senare	 kom	 att	 utveckla	 standarden	 i	
slutet	av	2004	(ibid.).	 

ISO	 26000	 tar	 hänsyn	 till	 områden	 inom	 miljö,	 klimat,	 mänskliga	 rättigheter,	 affärsetik,	
antikorruption	 och	 krav	 på	 transparens	 (Westermark,	 2013).	 Standarden	 behandlar	 främst	 två	
centrala	 områden	 för	 ansvarstagande,	 att	 organisationer	 dels	 ska	 föra	 en	 dialog	 med	 sina	
intressenter,	 dels	 balansera	 sina	 intressenters	 krav	 och	 önskemål.	 Organisationer	 ska	 således	
redovisa	 hur	 man	 uppfyllt	 dessa	 centrala	 områden	 genom	 att	 beskriva	 hur	 man	 involverat	 sina	
intressenter	i	sin	strävan	mot	en	hållbar	utveckling	(ibid.).	Därutöver	tar	standarden	även	hänsyn	till	
ytterligare	 tre	 områden.	 Dessa	 är,	 (1)	 att	 integrera	 ansvarstagande	 i	 verksamheten,	 (2)	
kommunikation	 med	 intressenterna	 om	 uppnådda	 resultat	 och	 (3)	 ansvarstagande	 som	 en	
pågående	lärprocess	och	resultatförbättring	(ibid.).	För	en	överblick	av	ISO	26000	se	Figur	4.	 
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Figur	4.	Sammanställning	av	ISO	26000	(ISO,	2010)	 

Företag	 kan	 erhålla	 flera	 fördelar	 genom	 att	 rapportera	 enligt	 ISO	 26000.	 Dessa	 är	 bl.a.	
konkurrensfördelar,	 gott	 rykte,	 förmåga	 att	 attrahera	 samt	 bibehålla	 anställda	 och	 kunder,	
upprätthålla	 de	 anställdas	moral,	 engagemang	 och	 produktivitet	 samt	 skapa	 goda	 relationer	med	
intressenter,	kunder,	företag	och	med	det	samhälle	som	företaget	är	verksamt	i	(ISO,	2014).	 

3.10 OECD	Guidelines	
OECD:s	 riktlinjer	 är	 regeringars	 rekommendationer	 till	 multinationella	 företag.	 Den	 syftar	 till	 att	
säkerställa	att	multinationella	företagens	verksamhet	är	i	linje	med	regeringens	politik	(OECD,	2008).	
Dessutom	 syftar	 riktlinjerna	 till	 att	 förstärka	 ömsesidigt	 förtroende	mellan	 företag	 och	 samhällen	
samt	 uppmuntra	 företag	 att	 bidra	 till	 den	 ekonomiska	 tillväxten	 och	 hållbar	 utveckling	 (ibid.).	
OECD:s	 riktlinjer	 tillämpas	 på	 frivillig	 basis	 och	 avser	 att	 redovisa	 hur	 man	 kan	 bedriva	
affärsverksamheter	på	ett	ansvarsfullt	sätt	och	vara	i	enlighet	med	lagar	och	internationella	erkända	
standarder	 (ibid.).	 De	 länder	 som	 väljer	 att	 ansluta	 sig	 till	 dessa	 riktlinjer	 måste	 förbinda	 sig	 att	
tillämpa	dem	(ibid.).	 

3.11 Global	Reporting	Initative,	GRI	
GRI	grundades	 i	Boston	år	1997	och	är	en	oberoende	organisation	som	hjälper	företag,	regeringar	
och	 andra	 organisationer	 att	 förstå	 och	 kommunicera	 den	 påverkan	 affärsvärlden	 har	 på	 kritiska	
hållbarhetsproblem	 såsom	 klimatförändringar,	 mänskliga	 rättigheter,	 korruption	 etc.	 (GRI,	 n.d.a;	
n.d.b).	GRI	producerar	världens	mest	tillförlitliga	vägledningsstandarder,	de	s.k.	GRI	riktlinjerna,	som	
används	 i	 stor	 utsträckning	 när	 det	 kommer	 till	 hållbarhetsredovisning.	 Med	 stöd	 från	 GRI	
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riktlinjerna	kan	organisationer	mäta	och	förstå	sin	kritiska	påverkan	på	miljö,	samhälle	och	ekonomi	
(GRI,	n.d.c). 

GRI:s	ramverk	är	utformat	på	ett	sätt	som	beskriver	olika	slags	organisationer,	oberoende	av	storlek,	
bransch	eller	geografisk	förekomst	(GRI,	2006).	Ramverket	tar	hänsyn	till	praktiska	omständigheter	
och	 omfattar	 både	 generella	 och	 branschspecifikt	 innehåll	 som	 är	 tillämpbart	 för	 att	 redovisa	 en	
organisations	hållbarhetsresultat	(ibid.).	Den	senaste	versionen	av	GRI:s	riktlinje,	som	kallas	för	G4,	
lanserades	 år	 2013.	 Förutom	 att	 den	 är	 mer	 användarvänlig	 i	 jämförelse	 med	 de	 tidigare	
versionerna,	har	G4	förstärkt	organisationers	behov	av	att	fokusera	på	ämnen	som	är	mer	väsentliga	
för	 verksamheten	 och	 för	 deras	 intressenter	 (GRI,	 2013).	 Syftet	 med	 detta	 fokus	 är	 att	 göra	
rapporter	mer	relevanta,	mer	tillförlitliga	och	mer	användarvänliga	(ibid.). 

G4	delas	in	i	två	delar.	Den	första	delen	består	av	redovisningsprinciper	för	att	säkerställa	kvalitén	på	
hållbarhetsredovisningens	 innehåll,	 samt	 av	 standardupplysningar	 som	 omfattar	 olika	
resultatindikatorer	 inom	 ekonomiska,	 miljömässiga	 och	 sociala	 prestanda	 (GRI,	 2013).	 Den	 andra	
delen	 är	 en	 vägledning	 som	 inkluderar	 beskrivningar	 om	 hur	 man	 implementerar	
redovisningsprinciperna,	hur	man	förbereder	information	som	ska	redovisas	och	hur	man	tolkar	de	
olika	 koncepten	 i	 riktlinjerna.	 G4	 erbjuder	 även	 två	 alternativ,	 the	 Core	 Option	 och	 the	
Comprehensive	Option,	som	båda	fokuserar	på	att	identifiera	väsentliga	områden.	Skillnaden	är	att	
the	 Core	Option	 innehåller	 de	 essentiella	 beståndsdelarna	 i	 en	hållbarhetsredovisning,	medan	 the	
Comprehensive	Option	kräver	ytterligare	redovisning	av	organisationens	strategi,	styrning,	etik	och	
integritet.	 Dessutom	 kräver	 detta	 alternativ	 att	 organisationer	 rapporterar	 utifrån	 alla	 indikatorer	
som	är	relaterade	till	väsentliga	områden	som	identifierats	(ibid.).	 

För	en	översiktlig	sammanfattning	av	de	områden	och	indikatorer	som	innefattas	i	G4	versionen,	se	
Bilaga	VI.			

3.12 Hållbarhetsredovisning	

Enligt	 GRI	 handlar	 en	 hållbarhetsredovisning	 om	 hur	 ett	 företag	 eller	 en	 organisations	 dagliga	
verksamhet	 påverkar	 miljömässiga,	 ekonomiska	 och	 sociala	 aspekter.	 En	 hållbarhetsredovisning	
presenterar	 dessutom	 organisationsvärden	 och	 företagsstyrning	 samt	 åskådliggör	 länken	 mellan	
organisationens	 strategi	och	åtaganden	 för	en	hållbar	global	ekonomi.	Att	ägna	sig	åt	denna	slags	
redovisning	möjliggör	 för	 företag	 och	 organisationer	 att	 bli	mer	 transparenta,	 samt	 belyser	 risker	
och	 möjligheter	 de	 ställs	 inför.	 Syftet	 med	 hållbarhetsredovisningen	 är	 att	 hjälpa	 företag	 och	
organisationer	 att	 mäta,	 förstå	 och	 kommunicera	 sina	 ekonomiska,	 miljömässiga	 och	 sociala	
prestanda.	Detta	i	sin	tur	hjälper	dem	att	sätta	upp	mål	och	hantera	förändringar	på	ett	effektivare	
sätt	(GRI,	n.d.d).		

Det	 förekommer	 skiftande	 motiv	 till	 varför	 företag	 väljer	 att	 publicera	 en	 hållbarhetsredovisning	
som	både	är	resurskrävande	och	frivillig.	Enligt	en	studie	som	utförts	av	KPMG,	som	finns	refererad	i	
EU	 rapporten	 The	 State	 of	 Play	 in	 Sustainability	 Reporting	 (2011),	 har	 undersökningsdeltagare	
tillkännagivit	 flera	 anledningar	 till	 varför	 företag	 redovisar	 sitt	 hållbarhetsarbete.	 Dessa	 är:	 följa	
regelverket,	 ansvara	 för	 hållbarhetsprestationer	 och	 hållbarhetsaktiviteter,	 förbättra	 interna	
procedurer	 för	 att	 öka	 hållbarhetsprestationerna,	 marknadsföra	 hållbarhetsresultat	 för	
intressenterna,	 samarbeta	 med	 intressenter	 om	 hållbarhetsarbetet	 eller	 uppfylla	 intressenternas	
förväntningar,	 visa	 styrningen	 av	 hållbarhetsarbetet	 samt	 undvika	 risker	 som	 följer	med	 att	 avstå	
från	att	redovisa	(ibid.).		
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Gray	 (2010)	 menar	 att	 många	 befintliga	 processer	 som	 är	 förknippade	 med	 konventionell	
redovisning	inte	längre	är	det	rätta	tillvägagångssättet	när	man	strävar	efter	att	redovisa	hållbarhet.	
Det	som	behövs	är	en	mer	nyanserad	förståelse	för	vad	hållbarhet	egentligen	innefattar	och	hur	den	
kan	ha	någon	empirisk	 innebörd	på	organisationsnivå.	 Således	 finns	det	ett	behov	av	att	utveckla	
beskrivningar	 på	området	hållbarhet	 och	hållbar	 utveckling,	 som	kan	utmana	de	 ledande	 rollerna	
inom	 affärsvärlden	 (ibid.).	 Westermark	 (2013)	 vidareutvecklar	 Grays	 kritik	 och	 menar	 att	 det	
föreligger	ett	ifrågasättande	förhållningssätt	till	såväl	hållbarhetsredovisning	som	hållbar	utveckling	
på	organisationsnivå.	Detta	är	befogat	eftersom	frågan	om	vad	hållbarhet	konkret	innebär	och	vad	
det	ställer	för	krav	på	företagen	varken	ställs	eller	besvaras	i	GRI:s	riktlinjer.	Detta	leder	i	sin	tur	att	
företaget	 själv	 får	 tolka	och	 formulera	den	etik	 som	 speglar	 företaget	 och	 vilka	 konsekvenser	 det	
kan	få	för	företagets	strategi,	vision	och	hållbarhetsarbete	(ibid.).	
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4. Resultat	
I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 ABB:s,	 Electrolux,	 H&M:s	 och	 SEB:s	 strategiska	 hållbarhetsarbete.	
Informationen	 baseras	 på	 företagens	 hemsidor,	 hållbarhetsredovisningar,	 årsredovisningar	 samt	
från	 de	 semistrukturerade	 kvalitativa	 intervjuerna	 som	 utfördes	 på	 respektive	 företag.	 Resultatet	
från	 detta	 avsnitt	 kommer	 att	 ligga	 till	 grund	 för	 analysen	 och	 diskussionen	 med	 hjälp	 av	 de	
presenterade	teorierna	i	litteraturstudien.		

4.1 ABB	
ABB	 grundades	 i	 sin	 nuvarande	 form	 1988	 då	 Allmänna	 Svenska	 Aktiebolaget	 (Asea)	 och	 det	
Schweiziska	företaget	Brown	Boveri	(BBC)	slogs	samman	(ABB,	2016a).	Idag	levererar	ABB	kraft-och	
automationsteknik	 och	 är	 även	 en	 stor	 leverantör	 av	 motorer	 och	 drivsystem	 till	 industrin,	
generatorer	 till	 vindkraftsbranschen	 samt	 kraftnät.	 ABB	 beskriver	 att	 de	 levererar	 lösningar	 som	
höjer	 produktivitet	 och	minskar	 belastningen	 på	miljön	 för	 samhällstjänster,	 industrier,	 transport	
och	 infrastruktur	 (ABB,	 2016b).	 Exempel	 på	 produkter	 som	 ABB	 säljer	 är	 högspänd	
likströmsöverföring	 samt	 metoder	 för	 framdrivning	 av	 fartyg.	 ABB	 gör	 även	 industrirobotar	 och	
mjukvaruprogram	som	styr	fabriker	(ibid.).	ABB	har	idag	sitt	säte	i	Zürich,	Schweiz	och	hade	år	2015	
en	nettoomsättning	på	296	352	miljarder	 svenska	 kronor	 (Aktiespararen,	 2016).	ABB	har	 135	000	
anställda	 och	 bedriver	 verksamhet	 i	cirka	 100	 länder	 (ABB,	 2016c).	 I	 ABB:s	 hållbarhetsredovisning	
(2016b)	 som	avser	år	2015	anger	de	att	andelen	kvinnor	 i	 styrelsen	 (board)	är	13	procent	och	att	
andelen	kvinnor	inom	verkställande	ledningen	(Executive	Committee)	är	9	procent.	

4.1.1 Företagets	definition	av	hållbarhet	

ABB	 publicerade	 sin	 första	 hållbarhetsredovisning	 1994	 och	 beskriver	 själva	 att	 arbetet	 med	
hållbarhet	 har	 förändrats	mycket	 sedan	 dess.	 ABB	beskriver	 att	 just	 hållbarhet	 är	 ett	 komplicerat	
ämne	 som	 kräver	 ständig	 uppmärksamhet.	 ABB	 anser	 att	 hållbarhetsaspekter	 måste	 vara	 en	
integrerad	 del	 av	 den	 dagliga	 verksamheten	 samt	 genomsyra	 hela	 företagskroppen	 för	 att	 nå	 full	
effekt	(Westerholm,	2016a).	

ABB	 beskriver	 även	 att	 de	 anser	 att	 hållbarhet	 handlar	 om	 att	 balansera	 ekonomisk	 framgång,	
förvaltning	av	miljön	och	utveckling	av	samhället	till	fördel	för	alla	ABB:s	intressenter	(Westerholm,	
2016a).	

4.1.2 Drivkrafter	och	identifierade	utmaningar	

ABB	beskriver	i	sin	hållbarhetsredovisning	(ABB,	2016b)	att	de	redan	bidrar	till	att	uppnå	några	av	de	
viktigaste	målen	som	sattes	upp	under	Klimatmötet	i	Paris	och	Sustainable	Development	Goals.	ABB	
skriver	även	att	det	är	högsta	prioritet	att	göra	mer	(ibid.). 

ABB	 (2016b)	 beskriver	 att	 krav	 från	 kunderna,	 skärpta	 krav	 kring	 lagar	 och	 regelverk,	 krav	 från	
investerare	och	förväntningar	från	deras	anställda	är	viktiga	drivkrafter	för	ABB:s	hållbarhetsarbete.	
Vidare	skriver	ABB	att	deras	värdekedja	samt	samhällets	krav	också	är	stora	drivkrafterna	för	deras	
arbete.	 ABB	 ser	 även	 att	 ett	 antal	 megatrender	 driver	 deras	 verksamhet,	 bland	 dessa	 är	
digitalisering	 och	 övergången	 till	 digital	 information.	 ABB	 ämnar	 öka	 transparens	 då	mediaflöden	
påverkar	 företagets	 förtroende.	 En	 annan	 megatrend	 är	 urbaniseringen	 och	 det	 kraftigt	 ökade	
behovet	av	elektricitet	men	även	behov	av	infrastruktur	och	transportmöjligheter.	Med	urbanisering	
kommer	 också	 behovet	 av	 varor	 att	 öka,	 vilket	 ställer	 krav	 på	 effektiva	 transporter	 och	 hållbar	
produktion	med	hänsyn	till	utsläpp	av	växthusgaser	och	andra	föroreningar.	Global	uppvärmning	är	
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också	 en	 viktig	 trend	 som	 starkt	 påverkar	 det	 globala	 affärsklimatet.	 ABB	 ser	 att	 sociala,	
miljömässiga	och	ekonomiska	 risker	 som	 följer	 av	att	 klimatet	 förändras,	 vilket	 starkt	 kommer	att	
påverka	ABB	som	företag	(Westerholm,	2016a).		

ABB	beskriver	att	de	står	för	en	stor	utmaning	vad	gäller	att	säkerställa	tryggheten	och	säkerheten	
för	 sina	 anställda.	 ABB	 har	 som	 mål	 att	 förbättra	 säkerheten	 genom	 att	 förtydliga	 ansvar	 och	
ansvarsskyldighet	inom	den	egna	verksamheten	(ABB,	2016b).	Hur	ABB	hanterar	risker	är	ett	ämne	
som	 är	 under	 konstant	 utveckling.	 ABB	 beskriver	 att	 de	 lägger	 ner	 mycket	 tid	 på	 att	 hantera	
miljömässiga	och	sociala	risker	som	uppkommer	i	värdekedjan,	men	möts	av	en	uppenbar	utmaning	
vad	gäller	omfattningen	av	detta	arbete	då	ABB	har	 ca	70	000	direktleverantörer	 av	material	 och	
tjänster.	 Därför	 har	 de	 valt	 att	 fokusera	 hållbarhetsarbetet	 för	 sina	 leverantörer,	 på	 högrisk-	
leverantörer	i	högriskländer	(ABB,	2016b).	

Trots	att	ABB	har	nolltolerans	vad	gäller	överträdelser	av	sin	uppförandekod,	 så	kan	de	se	att	det	
ändå	sker	överträdelser.	ABB	menar	att	detta	tas	på	stort	allvar	och	att	arbetet	för	att	förbättra	och	
övervaka	hur	deras	leverantörer	följer	deras	uppförandekod	är	en	stor	utmaning	(ABB,	2016b). 

ABB	 har	 även	 identifierat	 andra	 områden	 som	 är	 utmanande	 såsom	 att	 minska	 den	 egna	
energiintensiteten	med	20	procent	per	 försäljningsdollar	 (per	dollar	 of	 sales)	 till	 år	 2020.	ABB	 ser	
också	en	utmaning	 i	 att	minska	den	egna	 vattenkonsumtionen	och	mängden	avfall	 från	den	egna	
verksamheten	(ABB,	2016b;	2016d).		

4.1.3 Intressenter	

ABB	 anser	 att	 deras	 viktigaste	 intressenter	 framförallt	 är	 deras	 anställda,	 kunderna,	 deras	
leverantörer	 och	 investerare	 samt	 civilsamhället,	 där	 olika	 intressentgrupper	 ingår	 så	 som	NGOs,	
internationella	 organisationer,	 hållbarhetsexperter	 och	 unga	 personer	 (ABB,	 2016e).	 ABB:s	
intressenter	illustreras	i	Figur	5.		
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Figur	5.	ABB:s	intressenter 

ABB	hävdar	att	de	under	de	senaste	åren	har	gjort	ett	omfattande	arbete	vad	gäller	utvecklingen	av	
sin	 intressentdialog.	Anledningen	 till	detta	är	att	de	vill	 få	en	 fördjupad	 förståelse	 för	vad	externa	
och	 interna	 intressegrupper	 förväntar	 sig	 från	ABB	gällande	deras	hållbarhetsarbete	 samt	på	vilka	
områden	ABB	bör	fokusera	(ABB,	2016d). 

År	 2011	 utförde	 ABB	 en	 stor	 intressentundersökning	 där	 nästan	 600	 personer	 deltog.	 I	
undersökningen	 fanns	 allt	 från	 Seniora	 ledare	 och	 anställda	 från	 alla	 delar	 av	 verksamheten	 till	
kunder	och	externa	 intressenter	 representerade.	Genom	resultatet	 från	undersökningen	kartlades	
makrotrender	 samt	 potentiella	 risker.	 ABB	 gjorde	 även	 en	 omfattande	 benchmark	 mot	 andra	
företag	inom	samma	bransch	(peers)	för	att	fastställa	vad	de	kallar	för	Sustainability	issue	landscape,	
vilket	 kan	 översättas	 till,	 problem	 som	 är	 relaterade	 till	 hållbarhetsområdet.	 Dessa	 identifierade	
problem	 ligger	 till	 grund	 för	 ABB:s	 hållbarhetsstrategi	 samt	 deras	 prioriterade	 områden.	 ABB	
förklarar	 att	 de	 ämnar	 se	 över	 och	 förbättra	 sina	 hållbarhetsmål	 årligen.	 Detta	 görs	 genom	 en	
intressentkonsultationsprocess,	 där	 ett	 antal	 representanter	 från	 ABB:s	 olika	 intressentgrupper	
träffas	 och	 ger	 feedback	 på	 hållbarhetsredovisningen,	 på	 detta	 sätt,	 beskriver	 ABB	 att	 de	 får	 en	
interaktiv	dialog	och	kan	förstå	och	diskutera	förbättringar	(ABB,	2016d).	

4.1.4 Kärnvärden	

ABB	poängterar	att	deras	mål	är	att	skapa,	Shared	Value,	delat	värde	med	leverantörer,	kunder	och	
affärspartners,	 anställda	 och	 för	 lokalsamhällena	 där	 de	 verkar.	 ABB	 vill	 leverera	 värde	 till	 sina	
kunder	genom	att	 tillhandahålla	hållbar	och	 lönsam	tillväxt	 för	 sina	aktieägare	 (ABB,	2016b).	Man	
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fastställer	att	dess	kärnvärden	består	av	 lönsam	tillväxt,	kraftfullt	genomförande	samt	affärsdrivet	
samarbete	 (ibid.).	 ABB	 understryker	 att	 principerna	 för	 hållbarhetsarbetet	 är	 integrerade	 i	 deras	
affärsvärden	 (businessvalue)	och	att	deras	uppförandekod	guidar	 företaget	 i	 samarbetet	med	sina	
intressenter	(ABB,	2016b). 

Säkerhet	 och	 integritet	 är	 också	 en	 viktig	 prioritering	 för	 hur	 ABB	 bedriver	 sin	 verksamhet.	 De	
benämner	 dessa	 värderingar	 som	 kärnvärden	 i	 sin	 hållbarhetsredovisning	 (ABB,	 2016b)	 och	
beskriver	att	dessa	värden	påverkar	vilken	typ	av	affärer	ABB	accepterar	och	det	personliga	ansvaret	
som	förväntas	av	varje	anställd,	samt	hur	ABB	som	företag	interagerar	med	kollegor	och	människor	
(ABB,	2016b).	Under	en	intervju	med	Westerholm	(2016b)	som	är	Hållbarhetschef	för	Svenska	ABB	
och	hanterar	 frågor	 inom	miljö,	 arbetsmiljö	 och	 sociala	 förhållanden,	 berättar	 hon	 att	ABB	 lägger	
stort	 fokus	på	 just	 ledarskap	och	 förbättring	av	arbetsmiljön.	Anledningen	 till	detta	antas	vara	att	
hälsa	och	säkerhet	ingår	inom	dessa	områden.	

4.1.5 Värdekedjan	
ABB:s	värdekedja	illustreras	i		
Figur	6.		

	
Figur	6.	ABB:s	värdekedja	(ABB,	2016b) 

4.1.6 Förväntade	värden	som	skapas	av	företaget	

ABB:s	beskriver	att	deras	största	fokus	inom	hållbart	värdeskapande	är	lönsam	tillväxt.	Detta	driver	
företagets	 arbete	 genom	 vad	 de	 själva	 beskriver	 som	 ett	 ramverk	 som	 består	 av:	 kraftfullt	
genomslag,	innovation	och	expansion	(penetration,	innovation	and	expansion	(PIE)	(ABB,	2016b).	 

ABB	 anser	 även	 att	 det	 är	 lika	 viktigt	 att	 ha	 rätt	 kompetens	 inom	 företaget	 som	 det	 är	 att	 vara	
ledande	 inom	 sitt	 teknikområde.	 Man	 ser	 att	 en	 kompetent	 och	 lojal	 arbetskraft	 är	 ett	 av	 de	
viktigaste	värdena	för	företaget.	Westerholm	(2016b)	beskriver	att	ett	förväntat	värde	som	skapas	
genom	 ABB:s	 hållbarhetsarbete	 är	 just	 välmående	 bland	 anställda,	 då	 detta	 ger	 ett	 förhöjt	
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organisationsvärde.	 De	 förväntade	 värdena	 de	 vill	 generera	 behöver	 inte	 nödvändigtvis	 vara	
resultatet	av	deras	hållbarhetsarbete,	men	är	en	del	av	deras	affärsstrategi	för	att	säkra	sin	ställning	
i	de	delar	av	världen	där	de	bedriver	verksamhet	(ABB,	2016b). 

4.1.7 Målsättningar	

ABB	beskriver	att	deras	främsta	målsättning	är	att	de	vill	ses	som	ledande	inom	området	vad	gäller	
att	 bidra	 till	 en	 hållbar	 värld.	 Detta	 ämnar	 de	 uppnå	 genom	 sina	 tjänster	 och	 de	 produkter	 de	
erbjuder,	samt	vad	de	benämner	som	sin	hållbara	affärsstrategi.	ABB	vill	åstadkomma	detta	mål	till	
2020	 och	 beskriver	 att	 de	 ämnar	 behålla	 den	 ledande	 positionen	 även	 i	 framtiden	 (Westerholm,	
2016a).	 

ABB	beskriver	att	deras	hållbarhetsarbete	belyser	ansvarsfull	anskaffning	(sourcing),	trygg	och	säker	
verksamhet	med	energieffektiva	produkter	samt	stärkandet	av	ABB:s	roll	i	samhället.	De	framhäver	
vikten	av	att	länka	samman	dessa	fokusområden	med	social	utveckling	(ABB,	2016b). 

ABB	 menar	 att	 deras	 främsta	 bidrag	 till	 att	 motverka	 klimatförändringar	 är	 att	 presentera	
energieffektiva	 produkter,	 system	 och	 lösningar	 som	 sänker	 energikonsumtion	 och	 reducerar	
utsläpp	(ABB,	2016b).	

4.1.8 Prioriterade	områden	

Hållbarhetsaspekter	inkluderas	i	hur	ABB	designar	och	tillverkar	produkter,	samt	vilka	produkter	och	
tjänster	 de	 erbjuder	 till	 sina	 kunder.	 ABB	 beskriver	 att	 hållbarhet	 även	 tar	 hänsyn	 till	 hur	 de	
utvärderar	risker	och	möjligheter,	hur	de	beter	sig	i	samhällen	där	de	verkar	samt	hur	de	agerar	mot	
varandra	 inom	 företaget.	 ABB	 strävar	 efter	 att	 säkerställa	 hälsa	 och	 säkerhet	 för	 sina	 anställda,	
entreprenörer	samt	andra	som	kan	tänkas	påverkas	av	ABB:s	verksamhet	(ABB,	2016b).	 

ABB	har	identifierat	nio	stycken	prioriterade	områden	baserat	på	sin	intressentdialog.	Utifrån	dessa	
områden	har	ABB	satt	upp	delmål	och	specifika	målsättningar. 

ABB	har	valt	att	fokusera	på	produkter	och	 tjänster.	Man	har	som	mål	att	vara	ledande	vad	gäller	
leverans	av	nyskapande,	säkra	och	resurseffektiva	produkter,	system	och	tjänster	som	hjälper	deras	
kunder	att	öka	sin	produktivitet	samtidigt	som	de	minskar	sin	miljöpåverkan	(ABB,	2016f). 

Som	 en	 del	 av	 ABB:s	 uppsatta	 hållbarhetsmål	 ämnar	 de	 öka	 intäkterna	 från	 sin	 energieffektiva	
tjänsteportfölj	 av	 energirelaterade	 produkter	 och	 tjänster.	 ABB	 anser	 att	 deras	 energilösningar	
direkt	bidrar	till	att	reducera	utsläpp	av	växthusgaser.	Vidare	menar	ABB	att	deras	teknik	underlättar	
tillgången	 till	 energi	 vilket	 bidrar	 till	 ekonomisk	 tillväxt	 och	 förbättrad	 livskvalitet	 för	 samhällen.	
Under	2015	 investerade	ABB	1.4	miljarder	dollar,	 vilket	motsvarar	4	procent	av	deras	 intäkter,	på	
forskning	och	utveckling	(ABB,	2016g). 

Vidare	har	ABB	valt	att	fokusera	på	integritet.	ABB	vill	framstå	som	ett	av	världens	mest	etiska	bolag	
för	sina	kunder,	 leverantörer	och	 investerare	samt	anställda	(ABB,	2016f).	Det	är	framförallt	ABB:s	
integritetspolicy	 som	 speglar	 vikten	 av	 individuell	 ansvarsskyldighet,	 underlåtelse,	
integritetsledarskap	 och	 transparens.	 Policyn	 inkluderar	 nolltolerans	 av	 överträdelser	 och	 gäller	
bland	 annat	 korruption.	 Integritetspolicyn	 inkluderar	 även	 åtgärder	 för	 att	 säkerställa	 en	 etisk	
leverantörskedja.	 ABB	 betonar	 att	 de	 sätter	 en	 hög	 standard	 vad	 gäller	 integritet	 och	 vad	 de	
förväntar	sig	av	sina	anställda	(ABB,	2016h). 
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Vidare	 har	 ABB	 valt	 att	 fokusera	 på	människor	 och	 samhälle.	 ABB	 ämnar	 attrahera,	 behålla	 och	
utveckla	en	talangfull	och	kompetent	arbetskraft	med	en	varierande	bakgrund.	ABB	beskriver	att	de	
samtalar	 med	 olika	 intressenter	 inklusive	 lokalsamhällen	 för	 att	 maximera	 fördelarna	 för	 sin	
verksamhet	och	samhället	i	stort	(ABB,	2016f).	ABB	vill	öka	fokus	på	sina	kunder	genom	att	förenkla	
organisationsstrukturen	och	göra	processer	kortare	genom	standardisering	(ABB,	2016i).	 

Mänskliga	rättigheter	är	ett	annat	område	som	ABB	fokuserar	på.	ABB	anser	sig	väl	införstådda	med	
vad	mänskliga	rättigheter	innebär	och	hur	dessa	frågor	ska	hanteras	inom	värdekedjan	(ABB,	2016f). 
ABB	 förklarar	 i	 sin	 hållbarhetsredovisning	 att	 de	 under	 2015	 fokuserade	 på	 att	 förbättra	 arbetet	
kring	 mänskliga	 rättigheter,	 samt	 att	 öka	 medvetenheten	 inom	 den	 egna	 verksamheten.	
Utbildningen	inom	mänskliga	rättigheter	fokuserar	på	internationella	standarder,	riktlinjer	och	lagar,	
samt	inkluderar	en	detaljerad	genomgång	av	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	
(UNGPs).	 Syftet	 är	 att	 de	 anställda	 ska	 bli	 medvetna	 om	 hur	 företagsverksamheten	 påverkar	
mänskliga	rättigheter.	Utbildningen	använder	sig	av	fallstudier	för	att	exemplifiera	problem	som	kan	
uppstå	(ABB,	2016j). 

En	 viktig	 drivkraft	 bakom	 ABB:s	 arbete	 inom	 mänskliga	 rättigheter	 är	 krav	 från	 bland	 annat	
kunderna	 att	 tillhandahålla	 en	 detaljerad	 förteckning	 av	 företagets	 satsningar	 inom	 området.	
Kreditinstitut	 såsom	 banker	 kräver	 ofta	 att	 ABB	 har	 utvärderat	 de	 potentiella	 sociala	 och	
miljömässiga	konsekvenserna	av	 stora	 infrastrukturprojekt.	ABB	 skriver	på	 sin	hemsida	 (2016j)	 att	
allt	 fler	 investerare	 ställer	 krav	 på	 redovisning	 av	 social	 påverkan	 samt	 arbete	 med	 mänskliga	
rättigheter.	Vidare	erkänner	ABB	att	trots	att	de	aktivt	arbetat	med	mänskliga	rättigheter	i	över	10	
år	så	har	de	fortfarande	mycket	kvar	att	göra	(ABB,	2016j). 

Vidare	fokuserar	ABB	på	energieffektivitet	och	klimatförändringar.	ABB	ser	sig	själva	som	ledande	
inom	 sin	 bransch	 vad	 gäller	 energieffektivitet,	 användning	 av	 lågkolhaltiga	 bränslen	 (use	 of	 low-
carbon	 fuels)	och	 förnybar	energi.	ABB	beskriver	att	de	aktivt	bidrar	 till	att	 reducera	utsläppen	av	
växthusgaser	 genom	 sina	 energieffektiva	 produkter,	 system	 och	 tjänster	 som	 inkluderar	 förnybar	
energi	(ABB,	2016f). 

ABB	 arbetar	 med	 att	 förbättra	 energieffektiviteten	 och	 koldioxidintensiteten	 inom	 den	 egna	
verksamheten	och	har	satt	upp	ett	mål	att	reducera	energiintensiteten	med	20	procent	till	år	2020.	
Detta	mål	 inkluderar	direkt	bränslekonsumtion	samt	användningen	av	elektricitet	och	 fjärrvärme	 i	
tillverkningsprocesser	och	uppvärmning	av	 lokaler.	Man	vill	 reducera	utsläpp	av	växthusgaser	 från	
direkt	 bränsleanvändning,	 inköp	 av	 elektricitet	 och	 fjärrvärme	 samt	 från	 hanteringen	 av	
svavelhexafluoride	gas	(SF6)	(ABB,	2016k). 

Ett	 annat	 prioriterat	 område	 är	 ansvarsfull	 anskaffning	 (Responsible	 Sourcing).	 	ABB	 är	 väl	
medvetna	 om	 och	 hanterar	 sociala	 och	 miljömässiga	 risker	 som	 uppkommer	 på	 grund	 av	
anskaffningsaktiviteter	(ABB,	2016f). 

ABB	 ser	 som	 sin	 skyldighet	 att	 förbättra	 sin	 leverantörsbas	 (supply	 base)	 och	 ämnar	 göra	 detta	
genom	 att	 utöka	 sitt	 samarbete	 med	 leverantörer	 som	 tar	 hänsyn	 till	 hållbarhet,	 företagsetik,	
kvalitet,	 och	 punktliga	 leveranser.	 ABB	 anser	 även	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 deras	 leverantörer	 följer	
uppförandekoden	för	 leverantörer.	Man	menar	att	 leverantörer	spelar	en	väsentlig	roll	 i	den	egna	
framgången	och	ser	därför	sina	leverantörer	som	en	förlängning	av	det	globala	bolaget	(ABB,	2016l). 
ABB	 tillhandahåller	 resurser	 för	 att	 stötta	 sina	 leverantörer	 i	 deras	 arbete	 inom	 vad	 de	 kallar	
hållbara	konkurrensfördelar	(sustainable	competitive	advantage)	och	övervakar	och	utvärderar	alla	
sina	befintliga	leverantörer	själva	(ibid.). 
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Vidare	 fokuserar	 ABB	 även	 på	 trygg	 och	 säker	 verksamhet.	 ABB	 beskriver	 att	 uppföljning	 och	
utvärdering	av	dessa	indikatorer	sker	kontinuerligt.	ABB	beskriver	att	de	har	som	mål	att	till	år	2020	
se	till	att	alla	delar	av	verksamheten	har	hälsa,	säkerhet	och	trygghet	som	en	 integrerad	del	 i	den	
dagliga	verksamheten	där	målet	är	noll	incidenter.	För	att	nå	detta	mål	har	ABB	fastställt	en	strategi	
med	mätbara	indikatorer	(KPI:s)	som	stöttar	det	befintliga	säkerhetsprogrammet.	En	uppföljning	och	
utvärdering	av	dessa	indikatorer	sker	kontinuerligt	(ABB,	2016m). 

ABB:s	nästa	prioriterade	område	är	resurseffektivitet.	ABB	fastställer	att	de	strävar	efter	en	optimal	
användning	av	material	och	vatten.	Anläggningar	som	är	belägna	i	områden	med	begränsad	tillgång	
till	vatten	bör	sträva	efter	att	 reducera	sin	vattenanvändning.	Vidare	har	ABB	som	målsättning	att	
inte	generera	något	avfall	(ABB,	2016f). 

ABB	strävar	efter	att	minimera	sin	miljöpåverkan	samt	att	säkerställa	hälsa,	säkerhet	och	trygghet	
för	 människor	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	 företagets	 produkter	 och	 verksamhet.	 Genom	 att	
adressera	dessa	frågor	menar	ABB	att	de	främjar	sin	egen	företagsframgång,	samt	att	de	samtidigt	
reducerar	kostnader	och	risker.	Dessa	åtgärder	förbättrar	arbetsklimatet	för	de	anställda	och	hjälper	
till	att	upprätthålla	license	to	operate	(ABB,	2016n). 

Slutligen	fokuserar	ABB	på	området	som	avser	rätt	material.	ABB	har	för	avsikt	att	använda	material	
som	är	hållbara.	Detta	innebär	att	ABB	strävar	efter	att	inte	använda	farliga	substanser,	och	i	de	fall	
det	är	oundvikligt,	reducera	användandet	samt	se	till	att	detta	sker	i	slutna	system.	ABB	uppdaterar	
även	listan	med	förbjudna	substanser	och	sådana	som	kräver	begränsad	användning	(ABB,	2016f). 

ABB	genomför	även	workshops	med	personal	inom	Supply	Chain	Management	angående	hantering	
av	material	såsom	konfliktmineraler	(ABB,	2016f). 

4.1.9 Filantropiska	initiativ	och	samarbeten	med	NGOs	

ABB	 har	 en	 stark	 tradition	 av	 att	 engagera	 sig	 i	 välgörenhet	 och	 under	 2015	 deltog	 man	 i	 700	
samhällsprojekt	över	hela	världen.	Två	tredjedelar	av	projekten	var	i	Nordamerika.	Globalt	donerade	
ABBgroup	 och	 anställda	 9.5	 miljoner	 dollar	 och	 bidrog	 frivilligt	 med	 sin	 tid	 motsvarande	 4	 800	
dagars	arbete	(ABB,	2016o).		

ABB	 fokuserar	 sitt	 filantropiska	 arbete	 på	 utbildning	 och	 sjukvård.	 De	 utbildningsprojekt	 och	
institutioner	som	ABB	stödjer	har	 till	 syfte	att	 förbättra	möjligheterna	 för	 lärande	samt	underlätta	
ABB:s	rekrytering	av	kompetent	personal.	Man	anser	att	förbättrad	sjukvård	har	en	positiv	påverkan	
inom	sociala	och	ekonomiska	aspekter	för	viktiga	intressentgrupper,	såsom	anställda,	leverantörer,	
kunder	samt	lokalsamhällen	vid	ABB:s	anläggningar	(ABB,	2016o).		

ABB	anser	att	deras	bidrag	till	lokala	projekt	kan	ha	en	stor	påverkan	på	människors	liv.	ABB	tog	år	
2014	 fram	 ett	 verktyg	 för	 att	 utvärdera	 de	 projekt	 som	 de	 engagerar	 sig	 i.	 Verktyget	 ger	 en	 god	
överblick	 vad	 gäller	 genomslagskraft	 och	 utreder	 huruvida	 projektet	 generar	 tillräcklig	 avkastning	
motsvarande	ABB:s	 investeringar.	Avkastningen	 innefattar	 inte	 enbart	monetära	medel	 utan	 även	
sociala	 intäkter	 i	 form	 av	 ökat	 förtroende	 samt	 en	 förhöjd	 levnadsstandard	 för	 människor	 och	
lokalsamhällen	(ABB,	2016o).	

ABB	är	medlem	(principalmember)	 i	ett	antal	organisationer,	bland	annat	 i	Amnesty	 Internationals	
företagsgrupp,	 som	 ger	 råd	 till	 medlemsföretag	 angående	 affärsrelaterade	 frågor	 gällande	
mänskliga	rättigheter.	
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Andra	organisationer	ABB	samarbetar	med	är	(ABB,	2016p):		

ABB	 sitter	 som	 styrelseledamot	 i	 CPM	 (Centre	 for	 Environmental	 Assessment	 of	 Product	 and	
Material),	som	är	ett	nationellt	kompetenscenter	som	fokuserar	på	hållbar	produktutveckling. 

Institutet	 för	 mänskliga	 rättigheter	 och	 affärsverksamhet	 (The	 Institute	 for	 Human	 Rights	 and	
Business)	är	ett	globalt	center	av	expertis	som	fokuserar	på	relationen	mellan	affärsverksamhet	och	
mänskliga	 rättigheter.	 ABB	 stödjer	 institutet	 i	 deras	 arbete	 med	 att	 förespråka	 dialog	 och	
självständig	 analys	 av	 utmaningar	 associerade	 till	 mänskliga	 rättigheter	 och	 andra	 frågor	 som	 är	
relevanta	för	ABB	och	andra	företag.	

ABB	 var	 ett	 av	 sju	 företag	 som	 var	med	 och	 grundade	 ICRC	 (International	 committee	 of	 the	 red	
cross)	 Corporate	 Support	 Group	 i	 oktober	 2005.	 Gruppen	 består	 av	 företag	 som	 åtagit	 sig	 att	 ge	
ekonomiskt	stöd	till	ICRC	under	en	sex-års	period.	ABB	har	förnyat	detta	åtagande	nästföljande	sex-
års	 period.	 Samarbetet	 med	 ICRC	 och	 deras	 samarbetspartners	 har	 möjliggjort	 ett	 utbyte	 av	
erfarenheter	vad	gäller	riskhantering	samt	utbildning.	

Global	 Buisness	 Initiative	 har	 som	 syfte	 att	 säkerställa	 ansvarsskyldighet	 gällande	 mänskliga	
rättigheter.	Detta	baseras	på	verktyg	och	processer	som	utvecklats	av	Business	Leaders	Initiative	on	
Human	 Rights.	 The	Global	 Business	 Initiative	 arbetar	med	 företag	 i	 icke-OECD	 länder	 för	 att	 höja	
medvetenheten	och	förståelse	för	risker	inom	områden	som	täcks	av	mänskliga	rättigheter	samt	att	
utbyta	erfarenheter.	

Den	 schweisiska	delen	av	ABB	 samarbetar	med	Hunger	Project	 International	 som	har	 till	 syfte	att	
lindra	fattigdom,	samt	höja	levnadsstandarden	i	utvecklingsländer	och	då	främst	genom	projekt	som	
syftar	till	att	stärka	kvinnors	utveckling	och	rättigheter.	 

Transperancy	 International	är	en	global	 frivillighetsorganisation	som	grundades	1993,	vars	syfte	är	
att	 bekämpa	 korruption.	 ABB	 är	 gruppsamordnare	 och	 bidragsgivare	 samt	 var	 en	 av	 de	
internationella	 ingenjörs-	 och	 konstruktionsföretag	 som	 var	 med	 och	 utvecklade	 en	 uppsättning	
principer	 inom	 området	 "Business	 Principles	 for	 Countering	 Bribery	 in	 the	 Engineering	 and	
Construction	Industry". 

Childhood	har	till	syfte	att	försvara	barns	rättigheter	och	främja	bättre	levnadsstandard	för	utsatta	
barn	i	världen.	Stiftelsen	stödjer	ungefär	hundra	projekt	som	fokuserar	på	förebyggande,	ingripande	
och	utbildningsaktiviteter.	

WEF	 (World	 Economic	 Forum)	 är	 en	 oberoende	 internationell	 organisation	 som	 har	 till	 syfte	 att	
förbättra	tillståndet	i	världen	genom	att	engagera	företag,	politiker	och	andra	samhällsledare	för	att	
forma	globala	och	regionala	agendor	inom	näringslivet.	ABB	deltar	i	möten	som	hålls	av	WEF	i	olika	
delar	av	världen	och	samverkar	genom	sitt	medlemskap	i	the	Global	Agenda	Council	on	Business	and	
Human	Rights.	 

WWF	(World	Wide	Found	for	Nature)	är	en	av	världens	största	organisationer	som	arbetar	 för	att	
bevara	naturen.	ABB	arbetar	just	nu	med	WWF	i	ett	projekt	som	handlar	om	tillgång	till	elektricitet	i	
Tanzania.	De	samarbetar	även	i	andra	projekt	i	Kina,	Indien	och	Sydafrika. 

ABB	var	med	och	grundade	Ethics	and	Compliance	Switzerland	 (ECS),	 som	är	ett	nätverk	där	både	
privata	och	offentliga	organisationer	ingår.	Syftet	är	att	fastställa	best	practice	inom	hållbarhet	samt	
lyfta	fram	frågor	som	rör	etik	och	integritet.	
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4.1.10 Frivilliga	åtaganden		

ABB	 menar	 att	 förtroende	 bygger	 på	 transparens	 och	 kommunikation.	 För	 att	 bli	 framgångsrika	
måste	 ABB	 se	 till	 att	 alla	 deras	 olika	 intressentgrupper	 har	 förtroende	 för	 företaget	 och	 dess	
verksamhet	(ABB,	2016q).		

ABB	stödjer	internationella	initiativ	som	verkar	för	att	stärka	integritet	i	företagets	verksamhet.	ABB	
förklarar	att	 statliga	 initiativ	är	essentiella	 för	att	 fortsätta	kampen	mot	korruption	men	samtidigt	
har	den	privata	marknaden	en	viktig	roll.	ABB	stödjer	ett	antal	olika	organisationer	och	engagemang	
som	är	relaterade	till	just	integritetsfrågor	(ABB,	2016q). 

ABB	 har,	 tillsammans	med	mer	 än	 hundra	 andra	 företag,	 skrivit	 under	WEF:s	 initiativ	 “Partnering	
Against	 Corruption	 Initiative”	 (PACI).	 PACI	 erbjuder	 en	 plattform	 med	 strategier	 som	 kan	 hjälpa	
företag	 att	 implementera	 effektiva	 riktlinjer	 och	 system	 för	 att	 förhindra,	 upptäcka	 och	 hantera	
korruption	(ABB,	2016q).		

ABB	var	med	och	grundade	UN	Global	Compact	och	har	dessutom	varit	aktiv	i	utvecklandet	av	de	tio	
principerna.	 ABB	 har	 ett	 integritetsprogram	 som	 speglar	 ramverket	 framtaget	 av	 Transparency	
Internationals	företagsprinciper	för	att	motarbeta	korruption	(ABB,	2016q).	

ABB	är	medlem	i	GRI	och	rapporterar	i	enlighet	med	riktlinjen.		

ABB:s	 företagsstab	 för	 hållbara	 affärer	 är	 medlem	 i	 Internationella	 organisationen	 för	
standardisering	 (ISO)	 och	 sitter	 med	 i	 den	 tekniska	 kommittén	 som	 hanterar	 internationella	
standarder	för	miljömanagement. 

ABB	har	en	policy	för	Mänskliga	rättigheter	som	är	baserad	på	internationell	standard	(ABB,	2016r).		

ABB	 har	 även	 en	 social	 policy	 som	 antogs	 i	 februari	 2001.	 Den	 bygger	 på	 fyra	 källor:	 Förenta	
Nationernas	 allmänna	 deklaration	 om	 de	 mänskliga	 rättigheterna,	 Internationella	
arbetsorganisationens	 (ILO)	 grundläggande	 principer	 för	 arbetsrätt,	 OECDs	 riktlinjer	 för	
multinationella	 företag	och	Social	Accountability	 8000	 (SA	8000),	 samt	en	 reviderbar	 standard	 för	
skydd	 av	 arbetares	 rättigheter,	 utvecklad	 av	 Council	 on	 Economic	 Priorities	 Accreditation	 Agency	
(ABB,	2016s).		

ABB	har	en	miljöpolicy	och	ämnar	minska	verksamhetens	miljöpåverkan	(ABB,	2016t).		

ABB	 har	 även	 en	 Occupartional	 Health	 and	 Safety	 policy	 som	 stödjer	 ramverket	 för	 hälsa	 och	
säkerhet	inom	företagskulturen	(ABB,	2016u).		

ABB	har	antagit	en	Green	Building	Policy	som	definierar	kriterier	vad	gäller	byggnader.	Kriterierna	
innefattar	 bland	 annat,	 placering	 av	 byggnaden,	 byggnadsdesign	 samt	 val	 av	 material	 och	
optimering	av	resurser	(ABB,	2016b).	

4.1.11 Uppförandekod	

ABB	beskriver	i	sin	hållbarhetsredovisning	(ABB,	2016b)	att	deras	uppförandekod	är	baserad	på	ett	
antal	 internationella	 standarder	 och	 principer.	 I	 koden	 finns	 företagets	 hållbarhetsprinciper	
beskrivna.	 Alla	 principer	 skall	 åtföljas	 och	 nolltolerans	 eftersträvas.	 ABB	 betonar	 att	 deras	
uppförandekod	 syftar	 att	 vägleda	 företaget	 i	 hur	 de	 ska	 upprätthålla	 relationer	 med	 alla	 sina	
intressenter	(ibid.).	ABB	(2013)	understryker	även	att	uppförandekoden	är	av	stor	vikt	för	företagets	
rykte	och	koden	är	riktad	mot	alla	ABB:s	anställda,	oavsett	yrkesroll	och	arbetsplats.	Detta	innefattar	
även	styrelsemedlemmar,	direktörer	och	liknande	tjänstemän.	Man	poängterar	att	alla	ska	leva	upp	
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till	koden	även	om	det	skulle	betyda	att	man	förlorar	ett	viktigt	kontrakt	eller	missar	ett	företagsmål.	
Vidare	 framhäver	ABB	att	uppförandekoden	är	mer	än	bara	regler	som	ska	 följas,	utan	reflekterar	
även	ett	personligt	åtagande	att	ta	ansvar	för	sina	handlingar	samt	att	alltid	arbeta	med	integritet.	 

4.1.12 Hållbarhetsredovisning	och	kommunikation	av	CSR	

ABB:s	hållbarhetsredovisning	är	baserad	på	Global	Reporting	 Initiative:s	 (GRI)	G4	Guidelines	 (ABB,	
2016b;	 2016v).	 Hållbarhetsredovisningen	 publiceras	 årligen	 och	 beskriver	 företagets	
hållbarhetsprinciper,	framsteg	samt	koncernens	ställningstagande	i	olika	frågor	(ABB,	n.d.).	 

Enligt	Westerholm	 (2016b)	 sker	 en	 stor	 del	 av	 kommunikation	 av	ABB:s	 hållbarhetsarbete	 genom	
webben	och	sociala	medier.	

4.1.13 Uppföljning	av	leverantörer	

ABB	eftersträvar	att	 samarbeta	med	 leverantörer	 som	har	 liknande	 standarder	 vad	gäller	 kvalitet,	
företagsetik	samt	socialt	och	miljömässigt	ansvarstagande.	För	att	säkerställa	detta,	samt	se	 till	 så	
att	den	specifika	uppförandekoden	för	leverantörer	efterföljs,	har	man	utvecklat	ett	eget	verktyg	för	
granskning,	uppföljning	och	utvärdering	av	sina	leverantörer	(ABB,	2016w).	ABB	kallar	detta	verktyg	
för	 Supplier	 Sustainability	 Development	 Program	 (SSDP).	 Programmet	 är	 konstruerat	 enligt	 en	
kombination	 av	 utbildning	 för	 leverantörer	 och	ABB-anställda,	 platsutvärdering,	 samt	övervakning	
av	prestationsförbättringsplaner	(performance	improvement	plans)	(ibid.).		

Leverantörer	 som	 begår	 överträdelser	 får	 chans	 att	 förbättra	 sig	 genom	 skräddarsydda	
förbättringsplaner.	 De	 företag	 som	 inte	 lyckas	 eller	 inte	 är	 villiga	 att	 förbättra	 sin	 prestanda	 i	
enlighet	 med	 ABB:s	 krav	 blockeras	 tillfälligt	 som	 leverantörer.	 Varje	 leverantör	 kommer	 sedan	
genomgå	 ytterligare	 en	 utvärdering	 innan	 samarbetet	 avslutas,	 alternativt	 återupptas	 om	
leverantören	uppnått	ABB:s	förbättringskrav	(ABB,	2016w).	

4.1.14 Samarbeten	och	branschöverskridande	nätverk	

ABB	 deltar	 regelbundet	 i	 ett	 antal	 internationella	 arbetsgrupper	 som	 hanterar	 frågor	 inom	
hållbarhet	(Se	avsnitt	Filantropiska	initiativ	och	samarbeten	med	NGOs	ovan)	(ABB,	2016q).	

4.2 Electrolux	
Electrolux	 bildades	 år	 1919	 genom	 ett	 samarbete	 mellan	 grundaren	 Axel	 Wenner-Gren	 och	
företaget	AB	Lux	(Electrolux,	n.d.a).	Electrolux-koncernen	innefattas	av	åtta	olika	märken	som	består	
av	Electrolux,	AEG,	Zanussi,	Frigidaire,	Molteni,	Westinghouse,	Eureka	och	Grand	Cuisine.	Electrolux-
koncernen	säljer	omkring	60	miljoner	produkter	till	kunder	i	mer	än	150	länder	varje	år	(ibid.).		

Idag	 är	 Electrolux	 ledande	 inom	hushållsapparater.	 Electrolux	 anser	 att	 detta	 beror	 på	 företagets	
kännedom	 om	 kundernas	 behov	 (Electrolux,	 n.d.b).	 De	 erbjuder	 väldesignade,	 innovativa	 och	
hållbara	 lösningar	 såsom	 kylskåp,	 diskmaskiner,	 tvättmaskiner,	 spisar,	 dammsugare,	
luftkonditioneringssystem	och	mindre	hushållsredskap	 (Electrolux,	n.d.a).	 Idag	är	Electrolux	 främst	
verksam	 i	 västra	 Europa,	 Nordamerika,	 Australien,	 Nya	 Zeeland	 samt	 Japan.	 Electrolux	 har	 även	
identifierat	framväxande	marknader	i	Afrika,	Mellanöstern,	Östeuropa,	Latinamerika,	sydöstra	Asien	
och	Kina	 (ibid.).	Under	senaste	 räkenskapsåret,	år	2015,	omsatte	Electrolux	124	miljarder	kronor	 i	
nettoomsättning	och	hade	58	000	anställda	(ibid.).	Samma	år	var	den	procentuella	fördelningen	av	
kvinnor	inom	ledande	positioner	15	procent	inom	styrelsen	och	30	procent	av	alla	chefer	(ibid.).	
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4.2.1 Företagets	definition	av	hållbarhet	

Electrolux	 publicerade	 sin	 första	 hållbarhetsredovisning	 1996	 (Electrolux,	 n.d.c).	 Den	 nytillträdda	
VD:n	Jonas	Samuelsson	beskriver	i	den	senaste	hållbarhetsredovisningen	att	man	inte	kan	separera	
strategiska	 affärsverksamhetsprioriteringar	 och	 hållbarhet	 (Electrolux,	 n.d.b).	 Trots	 att	 Electrolux	
legat	 i	 framkant	 inom	sin	bransch	under	de	senaste	 två	decennierna,	 finns	mycket	kvar	att	uppnå	
inom	hållbarhetsområdet.	Electrolux	fokuserade	under	2015	på	att	få	hållbarhet	att	genomsyra	hela	
företagets	 verksamhet.	 Electrolux	 ser	 hållbarhet	 som	 ett	 oundvikligt	 resultat	 som	 kommer	 av	 att	
efterleva	 sina	 värden.	 De	 beskriver	 även	 att	 hållbarhet	 har	 visat	 sig	 vara	 vinstgivande.	 Vidare	 är	
Electrolux	medveten	om	var	de	kan	göra	skillnad	och	betonar	att	tiden	har	kommit	för	att	göra	fler	
insatser	 för	att	minska	den	egna	påverkan,	samt	 försäkra	sig	om	att	de	 tillhandahåller	ett	hållbart	
värde	för	sina	intressenter	(ibid.).	

I	 en	 intervju	med	Sundström	 (2016),	 ansvarig	 för	hållbarhetsfrågor	på	Electrolux,	berättar	han	att	
det	är	svårt	att	säga	hur	 långt	Electrolux	har	kommit	 inom	hållbarhetsarbetet	eftersom	man	aldrig	
kommer	 att	 vara	 helt	 färdig.	Han	berättar	 att	 omfånget	 ständigt	 utvidgas	 och	 att	 kraven	 ständigt	
ökar.	 Med	 hänsyn	 till	 de	 nya	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDG:erna)	 berättar	 han	 att	
hållbarhetsarbetet	är	en	ständig	resa.	Däremot	anser	Sundström	(2016)	att	i	jämförelse	med	andra	
företag	 ligger	 Electrolux	 bra	 till,	 trots	 sina	 fel	 och	 brister.	 Vidare	 beskriver	 Sundström	 (2016)	 att	
Electrolux	aldrig	 får	anse	 sig	 färdig	med	hållbarhetsarbetet.	Electrolux	 ska	hela	 tiden	bedöma	den	
nuvarande	 situationen,	 förbereda	 inför	 morgondagens	 krav	 och	 därefter	 vidareutveckla	
hållbarhetsarbetet.	 Han	 förklarar	 att	 anledningen	 till	 varför	 Electrolux	 har	 kommit	 så	 pass	 långt	
beror	på	att	Electrolux	har	integrerat	lösningar	i	sina	affärsstrategier	som	direkt	hanterar	den	kritik	
de	fått	(Sundström,	2016).	

4.2.2 Drivkrafter	och	identifierade	utmaningar	

Enligt	 Sundström	 (2016)	 baseras	 Electrolux	 drivkrafter	 på	 globala	 megatrender.	 Han	 berättar	 att	
mycket	 har	 hänt	 sedan	 millennieskiftet	 och	 menar	 att	 det	 är	 själva	 befolkningstillväxten,	 samt	
ökningen	 av	 andelen	 medelklass	 som	 är	 de	 viktigaste	 drivkrafterna.	 Eftersom	 tillväxten	 driver	
miljöfrågor	 samt	 frågor	om	resurser,	på	 samma	sätt	 som	det	driver	 sociala	 frågor.	Vidare	betonar	
han	att	Electrolux	drivs	av	de	krav	som	ställs	av	framförallt	kunder	och	investerare.		 

Electrolux	beskriver	att	tillväxten	av	den	globala	medelklassen	och	andelen	äldre	människor	innebär	
att	 både	 den	 äldre	 konsumentgruppen	 och	 framväxande	marknader	 kommer	 få	 större	 betydelse	
(Electrolux,	n.d.b).	Eftersom	nya	konkurrenter	och	fler	småhushåll	kommer	samexistera	samt	att	nya	
affärsmodeller	kommer	att	utvecklas,	exempelvis	 så	kallat	shared	ownership,	vilket	kan	översättas	
till	delat	ägarskap	(ibid.).	

En	 annan	 megatrend	 är	 tillgången	 av	 resurser	 såsom	 vatten,	 energi	 och	 råmaterial.	 Electrolux	
beskriver	 att	 den	 primära	 energianvändningen	 ökar	 i	 takt	 med	 ekonomisk	 tillväxt	 samt	 att	 det	
kommer	 råda	 ökande	 vattenbrist.	 I	 koppling	 till	 en	 växande	 medelklass	 kommer	 dessutom	 den	
globala	användningen	av	råmaterial	att	öka,	vilket	i	sin	tur	medför	förhöjda	materialkostnader	samt	
prisfluktuationer.	 För	 Electrolux	 medför	 denna	 megatrend	 ett	 fortsatt	 krav	 att	 minska	
hushållsapparaters	energianvändning	samt	reducera	vattenkonsumtion.	Dessutom	medför	det	ökad	
konkurrens	 om	 metaller	 och	 mineraler	 till	 produktion	 och	 ökar	 risken	 för	 resursnationalism.	 På	
Electrolux	 tror	man	även	att	 cirkulär	ekonomi	kommer	 få	 större	betydelse	 i	 framtiden	 (Electrolux,	
n.d.b).	 
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Ytterligare	 en	 megatrend	 är	 klimatförändringar	 och	 kemiska	 föroreningar	 där	 Electrolux	 ser	
ytterligare	en	drivkraft	till	att	förbättra	energieffektiviteten	i	företagets	produkter,	samt	att	minska	
användningen	av	kemikalier	och	att	eliminera	växthusgaser	 (Electrolux,	n.d.b).	Electrolux	beskriver	
att	klimatförändringar	är	den	största	utmaningen	genom	tiderna	(ibid.).	Electrolux	framhäver	att	det	
är	 av	 stor	 vikt	 att	 ha	 ett	 tydligt	 hållbarhetstänk	 i	 de	 länder	 där	 de	 är	 verksamma.	Andra	 centrala	
utmaningar	 för	 Electrolux	 är	 även	 att	 skapa	 etiska	 och	 säkra	 arbetsplatser,	 samt	 att	 vara	 ett	
ansvarsfullt	företag	med	hänsyn	till	anskaffning	(Electrolux,	n.d.a).		

Den	slutliga	megatrenden	av	vikt	för	Electrolux	är	teknik,	vilket	de	menar	kommer	driva	utvecklingen	
framåt	med	avseende	på	effektiva	 lösningar	 till	en	 lägre	kostnad	 (Electrolux,	n.d.b).	För	Electrolux	
innebär	detta	ökad	konsumentmakt	(ibid.).	

Sundström	 (2016)	 berättar	 att	 en	 annan	 viktig	 fråga	 och	 drivkraft	 för	 Electrolux	 ur	 ett	
hållbarhetsperspektiv	 är	 digitalisering.	 Här	 uppstår	 frågor	 som	 berör	 integritet	 vid	 datahantering	
(Sundström,	2016).		

4.2.3 Intressenter	

Electrolux	 viktigaste	 intressenter	 är	 kunder,	 konsumenter,	 anställda	 och	 aktieägare	 (Electrolux,	
n.d.b).	 Inom	Electrolux	är	det	 avdelningen	 för	hållbarhetsaffärer	 som	hanterar	 intressentdialogen.	
Denna	 dialog	 sker	 med	 både	 interna	 och	 externa	 intressentgrupper	 där	 allt	 som	 diskuteras	
rapporteras	 direkt	 till	 koncernledningen	 (Electrolux,	 2015a).	 Denna	 information	 ligger	 sedan	 till	
grund	 för	 beslutsfattning	med	 syfte	 att	 stärka	 företagsstrategin	 inom	hållbarhet	 (ibid.).	 Electrolux	
intressenter	illustreras	i	Figur	7	nedan.	 

Figur	7.	Electrolux	intressenter 
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Electrolux	för	en	dialog	med	sina	konsumenter	genom	två	olika	undersökningar.	En	av	dessa	är	vad	
Electrolux	 kallar	 Bi-annual	 brand	 scorecard	 on	 sustainability,	 som	 avser	 granska	 vilka	
hållbarhetsfaktorer	som	konsumenter	inom	olika	marknader	anser	är	av	störst	betydelse	(Electrolux,	
2015a).	Den	andra	undersökningen	är	Net	Promoter	 Score,	 vars	 syfte	är	att	 få	 konsumenterna	att	
betygsätta	Electrolux	kundservice	(ibid.).		

En	 annan	 intressentgrupp	 som	 spelar	 en	 central	 roll	 för	 Electrolux	 är	 kunderna.	 Electrolux	
interagerar	med	specifika	kunder	genom	samarbeten	för	att	diskutera	hållbarhetsfrågor	(Electrolux,	
2015i).	 Investerarna	 är	 också	 en	 viktig	 intressentgrupp	 för	 Electrolux.	 Investerarna	 ställer	 många	
hållbarhetsrelaterade	frågor	kring	hållbara	produkter,	service,	mänskliga	rättigheter	och	korruption	
(Electrolux,	 2015a).	 Vidare	 är	 de	 anställda	 en	 central	 intressentgrupp	 som	 Electrolux	 håller	 en	
kontinuerlig	 dialog	 med	 (ibid.).	 Även	 leverantörerna	 är	 en	 viktig	 intressentgrupp	 för	 Electrolux.	
Electrolux	 håller	 i	 flera	 workshops	 där	 man	 diskuterar	 sina	 hållbarhetsförväntningar	 med	
representanter	 inom	 Original	 Equipment	 Manufacturer	 (OEM-leverantörer).	 Syftet	 med	 dessa	
dialoger	är	att	uppmuntra	leverantörerna	att	sätta	upp	sina	egna	energimål	(ibid.).	 

Andra	företag	inom	branschen	(peers)	är	även	en	av	Electrolux	intressenter.	Man	delar	best	practice	
med	 varandra	 med	 hänsyn	 till	 förnybar	 energi	 och	 mänskliga	 rättigheter	 (Electrolux,	 2015a).	
Ytterligare	 en	 av	 Electrolux	 intressentgrupper	 består	 av	 NGOs	 och	 initiativ	 från	 regeringen.	
Electrolux	har	deltagit	i	sammanträden	där	intressenter	möts	och	där	NGO:s	har	adresserat	problem	
inom	 mänskliga	 rättigheter,	 förvärvsgranskning	 (due	 diligence),	 skatteansvar,	 mat	 och	 social	
innovation,	utbildning,	samt	stärkandet	av	konsumenter	(ibid.).	

4.2.4 Kärnvärden	

Electrolux	beskriver	att	det	 finns	tre	kärnvärden	som	varit	 förankrade	hos	 företagets	medarbetare	
ända	 sedan	 starten	 (Electrolux,	 n.d.a).	 Dessa	 beskrivs	 som	 passion	 for	 innovation,	 kundbesatthet	
och	att	vara	resultatdriven	(ibid.).	Electrolux	anser	att	innovation	är	nyckeln	till	deras	framgång	och	
beskriver	att	de	ständigt	letar	efter	nya	möjligheter	som	kan	ta	dem	framåt.	Vidare	lägger	Electrolux	
stor	vikt	vid	att	ständigt	 lära	sig	mer	om	kundernas	behov,	därav	deras	kundsbesatthet.	Electrolux	
strävar	efter	att	skapa	kundvärde	inom	alla	aspekter	av	företaget	(ibid.).	Slutligen	strävar	företaget	
efter	en	 tydlig	och	mätbar	vinst.	Electrolux	beskriver	att	det	är	viktigt	att	 separera	handlingar	och	
resultat	och	värdera	affärer	istället	för	volymer	(ibid.).		

4.2.5 Värdekedja	

Electrolux	 värdekedja	 består	 av	 R&D,	 leverantörer,	 verksamhet,	 transport,	 försäljning,	
konsumentanvändning	och	avfall	(end-of-life),	se	Figur	8.	
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Den	 första	delen	 i	 Electrolux	värdekedja	är	 forskning	och	utveckling	 (R&D).	Electrolux	har	 satsat	3	
210	miljoner	 för	 forskning	 och	 utveckling,	 där	 omkring	 en	 tredjedel	 gick	 till	 hållbarhetsrelaterade	
områden	 (Electrolux,	 n.d.b).	 Det	 andra	 processteget	 i	 värdekedjan	 är	 företagets	 leverantörer.	
Electrolux	 har	 över	 3000	 direkta	 leverantörer	 som	 ska	 agera	 i	 enlighet	 med	 koncernens	
hållbarhetskrav	(ibid.).		

Det	 tredje	processteget	 i	 värdekedjan	är	Electrolux	egen	verksamhet	 som	beskrivs	 som	 företagets	
kärna	 (Electrolux,	 n.d.b).	 Electrolux	 menar	 att	 de	 kan	 skapa	 ett	 samhällsvärde,	 eftersom	 jobb,	
kunskapsutbyte	 och	 ekonomiska	 möjligheter	 gynnar	 samhället.	 Electrolux	 själva	 gynnas	 också	 av	
kompentensutveckling,	välmående	och	talangbevarande	genom	en	positiv	relation	till	sina	anställda	
(ibid.). 

Nästa	 processteg	 i	 värdekedjan	 är	 transport	 (Electrolux,	 n.d.b).	 Electrolux	 kan	 gynna	 samhället	
genom	 att	 minska	 sin	 klimatpåverkan	 då	 transporten	 är	 en	 stor	 bidragande	 faktor	 till	
klimatförändringar	(ibid.).			

Vidare	är	nästa	processteg	i	värdekedjan	försäljning.	Electrolux	säljer	mer	än	60	miljoner	produkter	
varje	år,	framförallt	genom	detaljhandeln	(Electrolux,	n.d.b).	Electrolux	kan	skapa	värde	genom	att	
samarbeta	och	öka	transparens	samt	göra	reklam	för	hållbara	produkter	(ibid.).	

Konsumentanvändningen	 är	 nästa	 del	 i	 värdekedjan	 (Electrolux,	 n.d.b).	 Genom	 att	 tillhandahålla	
effektiva	 produkter	 till	 förstagångsanvändare	 menar	 Electrolux	 att	 de	 kan	 minska	 det	 globala	
koldioxidavtrycket	(ibid.).	

Det	 sista	 processteget	 i	 företagets	 värdekedja	 är	 avfall	 (end-of-life)	 (Electrolux,	 n.d.b).	 Electrolux	
beskriver	att	värde	skapas	genom	att	använda	slutna	system	(closed-loop	systems)	med	hänsyn	till	
hantering	av	material	(ibid.)		

Figur	8.	Electrolux	värdekedja	(anpassad	efter	Electrolux,	n.d.b)	
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4.2.6 Förväntade	värden	som	skapas	av	företaget	

Sundström	(2016)	berättar	att	utöver	ekonomiska	värden	så	är	varumärkets	anseende	ett	förväntat	
värde.	Sundström	(2016)	beskriver	att	Reputational	Institute	fastställt	att	ungefär	40	procent	av	ett	
varumärke	ligger	i	olika	aspekter	av	CSR,	med	hänsyn	till	förtroendet.	Sundström	(2016)	poängterar	
att	 Electrolux	 tror	 på	 att	 varumärkesbyggande	 är	 den	 viktigaste	 delen	 av	 hållbarhet.	 Dessutom	
handlar	det	om	att	eliminera	risker	genom	att	vara	förberedd	inför	framtiden.	Vidare	beskriver	han	
att	detta	är	ett	samspel	eftersom	det	är	svårt	att	säga	exakt	vad	det	är	som	gör	ett	företag	hållbart.	

4.2.7 Målsättningar	

Electrolux	 främsta	 målsättning	 är	 att	 betraktas	 som	 världsledande,	 vad	 gäller	 att	 erbjuda	
hushållsapparater	och	 redskap,	enligt	deras	 kunderna,	 anställda	och	aktieägare	 (Electrolux,	n.d.a).	
Electrolux	beskriver	att	de	även	vill	ta	sig	an	en	ledskapsroll	gällande	produkteffektivitet,	användning	
av	 återvunnet	 material,	 verksamhetseffektivitet	 och	 säker	 kemikalieanvändning	 (Electrolux,	
n.d.b).	Därutöver	 är	 Electrolux	mest	 centrala	mål	 att	 halvera	 koncernens	 klimatpåverkan	 fram	 till	
2020,	relativt	2005.	Således	vill	Electrolux	motverka	25	miljoner	ton	utsläpp	av	koldioxidekvivalenter	
(Electrolux,	2015b).		

4.2.8 Prioriterade	områden	

Hållbart	ledarskap	är	en	väsentlig	komponent	för	att	kunna	realisera	koncernens	strategi	(Electrolux,	
n.d.b).	 De	 hållbarhetsprioriteringar	 som	 Electrolux	 fokuserar	 på	 kallar	 de	 för	 våra	 löften,	 “our	
promises”,	som	riktar	sig	mot	nio	huvudområden	(ibid.).	Electrolux	har	således	utlovat	att	företaget	
ska	(Electrolux,	n.d.b):		

1. förbättra	energi-	och	vattenprestanda	i	sina	apparater,	
2. förbättra	resursanvändningen	genom	att	använda	mer	återvunnet	material,	
3. skydda	människor	och	miljön	genom	att	säkra	kemikaliehanteringen	och	fortsätta	att	ersätta	

de	kemikalier	som	orsakar	skada,	
4. fortsätta	 reducera	 sin	 miljöpåverkan	 genom	 att	 skifta	 till	 förnybar	 energi	 och	 optimera	

energi-	samt	resursanvändningen	genom	hela	verksamheten,	
5. vara	ledande	inom	branschen	på	hälsa	och	säkerhet	var	de	än	är	verksamma	i	världen,	
6. bygga	upp	förtroende	med	alla	människor	som	påverkas	av	deras	verksamhet,	
7. påskynda	teknikutbyte	i	framväxande	marknader	
8. göra	 en	positiv	 skillnad	 i	 sina	 lokalsamhällen	och	därav	 fokusera	på	 viktiga	områden	 inom	

sociala	behov,	samt	
9. försäkra	 sig	om	att	 leverantörer,	oavsett	 var	de	befinner	 sig,	 lever	upp	 till	 Electrolux	höga	

förväntningar.	 Dessutom	 ska	 Electrolux	 understödja	 övergången	 till	 mer	 hållbara	 praxis	
(practices).	

4.2.9 Filantropiska	initiativ	och	samarbeten	med	NGOs	

År	 2015	 lanserade	 Electrolux	 The	 Happyplates	 initiativ	 i	 Singapore	 som	 innebar	 att	 öka	
medvetenheten	kring	betydelsen	av	att	minska	matavfall,	eftersom	omkring	789	000	ton	mat	slängs	
årligen	i	Singapore	(Electrolux,	2015c).		

Electrolux	 har	 även	 anslutit	 sig	 till	 United	 4	 Efficiency,	 U4E,	 i	 syfte	 att	 tackla	 utmaningen	 kring	
framtidens	växande	behov	av	elektriska	produkter	 samt	 för	att	motverka	sin	egen	klimatpåverkan	
(Electrolux,	2015d).	 	U4E	 leds	av	FN:s	miljöprogram	 tillsammans	med	Global	Environment	Facility,	
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FN:s	 utvecklingsprogram,	 International	 Copper	Association,	 CLASP	 och	Natural	 Resources	Defence	
Council	samt	Electrolux	och	andra	företag	inom	branschen	(ibid.).	

Electrolux	är	aktiva	i	AIESEC	sedan	2003	(Electrolux,	2015e).	AIESEC	var	från	början	en	förkortning	av	
Association	 Internationale	des	Étudiants	en	Sciences	Économiques	et	Commerciales.	 Idag	används	
inte	 förkortningen,	 utan	 står	 helt	 enkelt	 för	 namnet	 på	 organisation	 (AIESEC,	 2016).	 	 AIESEC	 är	
världens	största	nätverk	som	drivs	av	ungdomar	 i	126	 länder	 (Electrolux,	2015e).	År	2015	hölls	en	
tredagarskonferens	 där	 Electrolux	 tillsammans	 med	 medlemmarna	 i	 AIESEC	 och	 experter,	
regeringar,	företag	samt	ledare	diskuterade	hur	man	tillsammans	kan	bidra	till	att	realisera	de	nya	
hållbarhetsmålen	(ibid.).	

4.2.10 Frivilliga	åtaganden		

Electrolux	hållbarhetsredovisning	är	baserad	på	GRIs	 ramverk,	 version	G4.	Rapporten	är	 i	 enlighet	
med	The	Core	Option	och	är	granskad	av	en	extern	part	för	att	säkerställa	rapportens	lämplighet	och	
fullständighet	(Electrolux,	2015f).	 

Electrolux	 följer	 även	 ILO:s	 kärnkonventioner,	 OECD	 riktlinjerna	 för	 multinationella	 företag,	 UN	
guiding	principles	on	Business	 and	Human	Rights	och	UN	Global	Compact,	 vilket	beskrivs	 i	 avsnitt	
4.2.11	om	uppförandekoden.	 

Electrolux	 (2015g)	 fastställer	 i	 sin	miljöpolicy	 hur	 företaget	 kan	 förbättra	 sin	miljöprestanda	 inom	
produktion,	 produktanvändning	 samt	 design	 av	 produkter.	 Varje	 sektorchef	 (business	 sector	
manager)	är	ansvarig	för	att	implementera	policyn	(Electrolux,	2015g). 

Electrolux	 policy	 för	 arbetsplatsen	 är	 indelad	 i	 16	 kapitel	 och	 ska	 motsvara	 varje	 villkor	 inom	
uppförandekoden	 (Electrolux,	 2014a).	 Policyn	 riktar	 sig	 både	 mot	 Electrolux	 själva	 och	 till	 deras	
leverantörer.	 Alla	 Electrolux	 aktiviteter	 måste	 bedrivas	 med	 respekt	 och	 hänsyn	 till	 mänskliga	
rättigheter,	 hälsa	 och	 säkerhet	 samt	 till	 miljön,	 vilka	 beskrivs	 grundligt	 i	 uppförandekoden	 och	
miljöpolicyn	(ibid.).		

Electrolux	har	dessutom	en	etikkod	som	behandlar	affärspartner-	och	kundrelationer,	bokföring	och	
redovisning,	intressekonflikter,	politiskt	engagemang,	miljöskydd,	arbetsplatsrutiner	samt	ansvar	för	
chefer	och	anställda	(Electrolux,	n.d.d).	Koden	riktar	sig	till	anställda,	aktieägare,	affärspartners	och	
andra	 (ibid.).	 Det	 är	 alla	 anställdas	 och	 ledningens	 ansvar	 att	 säkerställa	 att	 etikkoden	 följs	
(Electrolux,	2004).		

Electrolux	har	en	skattepolicy	vars	syfte	är	att	reglera	alla	skatterelaterade	ärenden	inom	Electrolux-
koncernen.	 Policyn	 möjliggör	 hantering	 och	 kontroll	 av	 skatteärenden	 med	 avsikt	 att	 sätta	 upp	
ramar	 för	 skatterelaterade	 frågor.	Alla	 anställda	 som	hanterar	 skatteärenden	 skall	 sträva	efter	 att	
agera	 i	 enlighet	 med	 koncernens	 vision	 om	 hållbart	 ledarskap,	 samt	 agera	 i	 enlighet	 med	 de	
uppsatta	etiska-	och	integritetsvärdena	(Electrolux,	n.d.e).		

4.2.11 Uppförandekod	

I	 sin	 uppförandekod	 beskriver	 Electrolux	 (2014b)	 att	 de	 eftersträvar	 att	 vara	 en	 ansvarsfull	
arbetsgivare	 och	 en	 god	 samhällsmedborgare	 med	 produkter	 och	 lösningar	 som	 bidrar	 till	 att	
förbättra	 människors	 liv	 runt	 om	 i	 världen.	 Hela	 verksamheten	 inklusive	 inköp,	 tillverkning,	
distribution	 och	 försäljning	 måste	 bedrivas	 med	 respekt	 och	 hänsyn	 till	 mänskliga	 rättigheter,	
säkerhet	och	hälsa	samt	miljö.	Koden	är	 riktad	mot	Electrolux	 leverantörer	men	är	även	utformad	
för	att	kunna	tillämpas	för	alla	anläggningar	och	enheter	inom	koncernen	(Electrolux,	2014b).	 
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Electrolux-koncernens	 uppförandekod	 är	 baserad	 på	 internationellt	 erkända	 avtal	 och	
överenskommelser	såsom	ILO:s	kärnkonventioner,	OECD	riktlinjerna	för	multinationella	företag,	UN	
guiding	 principles	 on	 Business	 and	 Human	 Rights	 och	 UN	 Global	 Compact.	 Uppförandekoden	 tar	
hänsyn	 till	 områden	 inom	 barnarbete,	 tvångsarbete,	 säkerhetsarrangemang,	 hälsa	 och	 säkerhet,	
icke-diskriminering,	 trakasserier	 och	 övergrepp,	 disciplinära	 åtgärder	 och	 klagomål,	 arbetstid,	
ersättning,	föreningsfrihet	och	kollektiva	förhandlingar,	miljöledning	samt	korruption	och	affärsetik	
(Electrolux,	n.d.f).		

4.2.12 Hållbarhetsredovisning	och	kommunikation	av	CSR	

Enligt	 Sundström	 (2016)	 kommer	 frågan	om	hur	 företagen	bidrar	 till	 samhällets	 utveckling	 bli	 allt	
viktigare	och	därför	har	hållbarhetsredovisningen	blivit	viktigare.	Dock	är	det	svårt	att	säga	till	vem	
hållbarhetsredovisning	 är	 riktad.	 Det	 är	 inte	 många	 som	 läser	 en	 hel	
hållbarhetsredovisning	(Sundström,	2016). 

Hållbarhetsredovisningen	återfinns	som	en	integrerad	del	 i	Electrolux	årsrapport.	Electrolux	skriver	
att	 deras	 hållbarhetsredovisning	 syftar	 till	 att	 framhäva	 varför	 hållbarhet	 är	 relevant	 för	
verksamheten	 (Electrolux,	 2015h).	 Hållbarhetsredovisningen	 finns	 i	 två	 olika	 format,	 dels	 en	
sammanfattad	 version	 och	 dels	 i	 en	 utökad	 onlineversion	 (ibid.).	 Sundström	 (2016)	 förklarar	 att	
syftet	med	 den	 sammanfattade	 versionen	 är	 att	 tillhandahålla	mer	 lättillgänglig	 information.	 Den	
utökade	 redovisningen	 följer	 GRI	 och	 UN	 Global	 Compact	 (Sundström,	 2016).	 Dessutom	
kommunicerar	 man	 hållbarhet	 via	 de	 reguljära	 kanalerna	 inom	 företaget	 (Sundström,	 2016).	
Sundström	 (2016)	 berättar	 även	 att	 Electrolux	 har	 en	 avdelning	 som	 heter	 corporate	
communications	som	arbetar	generellt	med	kommunikation,	men	hållbarhet	är	ett	fokusområde.	 

För	 Electrolux	 är	 det	 viktigt	 att	 kraven	 i	 uppförandekoden	 uppfattas	 av	 alla	 anställda	 (Electrolux,	
2015i).	 År	 2015	 lanserades	 ett	 utbildningsprogram	 som	 syftar	 till	 att	 utbilda	 hela	 verksamheten	
genom	ett	skräddarsytt	utbildningsprogram.	Utbildningsprogrammet	avser	att	informera	linjechefer	
(line	managers)	hur	man	 implementerar	koden	samt	 informera	de	anställda	om	deras	 rättigheter,	
gällande	exempelvis	övertid	och	arbetstidsbegränsning	(ibid.). 

Sundström	(2016)	menar	att	transparens	ger	trovärdighet.	Han	påpekar	att	Electrolux	försöker	ha	en	
öppen	och	omfattande	kommunikation	kring	hur	de	arbetar.	Dessutom	 tror	han	att	 företaget	har	
haft	 en	 väldigt	 öppen	 kommunikation	 med	 investerare.	 När	 konflikter	 eller	 problem	 uppstår	 har	
Electrolux	 vid	 ett	 par	 tillfällen	 bjudit	 in	 investerare	 och	 bett	 om	 deras	 åsikter.	 Sundström	 (2016)	
understryker	att	ökad	transparens	har	bidragit	till	ökat	förtroende.	Sundström	(2016)	menar	också	
att	 det	 finns	 vissa	 risker	 med	 att	 vara	 för	 transparent.	 Han	 berättar	 om	 ett	 tillfälle	 då	 han	 varit	
öppen	 med	 att	 berätta	 om	 risker	 som	 uppstått	 inom	 Electrolux	 värdekedja	 och	 att	 denna	
information	sedan	vinklats,	vilket	fick	Electrolux	att	framstå	i	dålig	dager.		

4.2.13 Uppföljning	av	leverantörer	

Electrolux	 har	 ett	 antal	 uppföljningsprocesser	 som	 ämnar	 underlätta	 granskningen	 av	 hur	
leverantörerna	 lever	 upp	 till	 uppförandekoden.	 Dessa	 uppföljningsprocesser	 används	 i	 olika	
kombinationer	 beroende	 på	 vilken	 risknivå	 som	 leverantören	 bedöms	 ligga	 på	 (Electrolux,	 2015j).	
Uppföljningsprocesserna	beskrivs	enligt	följande	(Electrolux,	2015j):	

Awareness-learning-feedback-assessment	(ALFA)	är	en	självutvärdering	som	varje	styrelse	genomför	
inom	varje	enskild	fabriksanläggning.	ALFA	utgår	från	nyckelfaktorer	som	är	nedskrivna	i	policyn	för	
arbetsplatsen	och	sker	årligen	inom	fabriksanläggningarna.		
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Code	of	Conduct	audits	syftar	till	att	utföra	granskning	av	efterlevnad	av	uppförandekoden	och	att	
identifiera	 förbättringsområden.	 Denna	 granskning	 baseras	 på	 de	 nyckelfaktorerna	 som	 finns	
upprättade	i	policyn	för	arbetsplatsen.	Resultat	har	visat	att	det	sker	flest	överträdelser	inom	hälsa,	
säkerhet,	arbetstid	och	miljö.	

Employee	 Engagement	 Survey	 är	 en	 undersökning	 som	 drivs	 av	 en	 tredje	 part	 och	 avser	 att	
uppskatta	hur	väl	de	anställda	ligger	i	linje	med	koncernens	strategi,	prioritering	och	värden.	

Global	 audits	 of	 ISO	 standards	 for	 environment	 and	 safety	 innefattar	 externa	 granskningar	 som	
avser	att	kontrollera	att	varje	 fabriksanläggning	har	ett	 implementerat	miljöhanteringssystem	som	
är	baserad	på	miljöpolicyn,	arbetsplatsstandarden	och	ISO14001. 

The	 sustainability	 KPI	 survey	 är	 en	 årlig	 prestandautvärdering	 som	 används	 för	 att	 spåra	
miljöhanteringsverksamheten	 och	 fullföljning	 av	 rutiner	 för	 material,	 avfall	 och	 kemikalier.	 Samt	
redovisar	 anställningsomsättning	 och	 statistik	 för	 hälsa	 och	 säkerhet.	 Denna	 granskning	 utgör	
grunden	för	Electrolux	rapportering	enligt	GRI-indikatorerna.	

Green	 Spirit	 certification	 and	 reporting	 system	 fokuserar	 på	 förbättring	 inom	miljöprestanda	 och	
engagemang	 bland	 de	 anställda.	 Rapporteringssystemet	 granskar	 data	 för	 energi-	 och	
vattenkonsumtion	bland	fabriksanläggningarna.	

Safety	 Management	 System	 (SMS)	 är	 ett	 självutvärderingsprotokoll	 som	 fabrikerna	 varje	 år	
använder	för	att	utvärdera	hur	väl	man	tillmötesgår	interna	hälsostandarder.	

Responsible	 sourcing	audits	 är	en	granskning	av	hur	 leverantörerna	 lever	upp	 till	de	 förväntningar	
som	är	definierade	i	uppförandekoden	samt	i	arbetsplatsstandarden.		

Electrolux	 beskriver	 att	 de	 leverantörer	 som	 inte	 lever	 upp	 till	 uppförandekoden	 får	 chansen	 att	
förbättra	 sig	genom	att	utföra	obligatoriska	 förbättringar	 såväl	 som	beyond	compliance	 aktiviteter	
såsom	utbildning	och	kapacitetsuppbyggnad.		

Sundström	(2016)	betonar	att	man	 inte	avbryter	samarbetet	med	en	 leverantör	så	 fort	man	hittat	
ett	 problem.	 I	 de	 fall	 leverantörer	 bryter	mot	uppförandekoden	 så	 gör	man	upp	en	 skräddarsydd	
åtgärdsplan	 så	 att	 leverantörerna	 kan	 förbättra	 det	 som	 Electrolux	 kräver	 inom	 en	 viss	 tidsram.	
Vidare	 förklarar	 han	 att	 Electrolux	 följer	 upp	 åtgärdsplanen	 och	 ser	 man	 att	 leverantörerna	 har	
uppnått	 det	 man	 kommit	 överens	 om	 så	 rapporteras	 det	 i	 uppföljningsrevisionerna.	 Om	
leverantören	inte	vidtagit	åtgärder	inom	förbättringsplanen	så	avbryts	samarbetet.	I	förekommande	
fall	då	ingen	annan	leverantör	finns	att	tillgå	så	får	man	etablera	en	utfasningsplan. 

4.2.14 Samarbeten	och	branschöverskridande	nätverk	

Enligt	 Sundström	 (2016)	 är	 Electrolux	 sedan	en	 tid	med	 i	 Sida-initiativet.	 Electrolux	har	 även	 varit	
med	 och	 diskuterat	 hållbarhetsfrågor	med	 andra	 teknikföretag	 under	 2015,	 och	 för	 två	 år	 sedan	
startade	 man	 tillsammans	 med	 en	 organisation	 som	 heter	 Enact,	 ett	 nätverk	 som	 behandlar	
mänskliga	rättigheter.	Han	berättar	dessutom	att	Electrolux	har	samarbete	med	andra	teknikföretag	
inom	IVA	och	har	anordnat	evenemang	där	de	får	möjlighet	att	träffa	personer	som	är	verksamma	
inom	andra	industrier.	När	Electrolux	deltar	i	branschöverskridande	forum	strävar	man	efter	att	dela	
med	 sig	 av	 sina	 erfarenheter	 eftersom	 det	 inte	 existerar	 någon	 branschspecifik	 konkurrens	
(Sundström,	2016).		
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4.3 H&M	
Hennes	&	Mauritz	grundades	av	Erling	Persson	år	1968	i	Västerås	(H&M,	n.d.a).	Idag	erbjuder	H&M	
kläder	och	mode	 till	 ett	 lågt	pris	på	ett	hållbart	 sätt	 (H&M,	n.d.b).	Deras	kollektioner	 riktar	 sig	 till	
kvinnor,	 män,	 tonåringar	 och	 barn	 (H&M,	 n.d.c).	 Bortsett	 från	 mode	 erbjuder	 H&M	 även	 skor,	
väskor,	 smycken,	 smink	 och	 underkläder.	 Dessutom	 erbjuder	 H&M	 heminredning,	 H&M	 Home	
(ibid.).	

H&M-koncernen	innefattas	av	sex	stycken	varumärken	som	består	av	H&M,	COS,	Monki,	Weekday,	
Cheap	Monday	och	&	Other	Stories	(H&M,	n.d.c).	Idag	har	H&M-koncernen	4000	butiker	i	nästan	50	
länder	 (exklusive	 franschiseländer)	 som	 är	 spridda	 över	 61	 marknader	 över	 hela	 världen,	 samt	
nätbutiker	 i	 32	 länder	 (H&M,	 2016a;	 n.d.c;	 n.d.d).	Under	 räkenskapsåret	 2015	 omsatte	H&M	210	
miljarder	 kronor	 inklusive	 moms	 och	 hade	 148	 000	 anställda	 (H&M,	 2016a).	 Samma	 år	 var	 det	
procentuella	antalet	kvinnor	58	procent	inom	styrelsen	(ibid.).		

4.3.1 Företagets	definition	av	hållbarhet	

H&M	publicerade	sin	första	hållbarhetsredovisning	år	2003	(H&M,	n.d.e).	För	H&M	är	hållbarhet	ett	
begrepp	som	står	för	insats	och	innefattar	ett	uppdrag	som	bygger	på	passion,	långsiktigt	tänkande	
och	teamwork	(H&M,	n.d.f).	H&M	menar	att	ordet	hållbarhet	tillmötesgår	både	dagens	och	framtida	
generationers	behov	 (H&M,	n.d.b).	Om	människor	ska	kunna	bära	deras	kläder	med	stolthet	så	är	
det	 en	nödvändighet	 för	H&M	att	bedriva	en	hållbar	 verksamhet	 som	 tar	hänsyn	 till	 ekonomiska,	
sociala	och	miljömässiga	aspekter	(H&M,	2016b).		

I	 en	 intervju	 med	 Reuterswärd	 (2016),	 som	 är	 hållbarhetschef	 för	 H&M	 Sverige,	 anser	 hon	
personligen	 att	 H&M	 har	 kommit	 väldigt	 långt	 inom	 sitt	 hållbarhetsarbete.	 Reuterswärd	 (2016)	
menar	att	H&M	ligger	i	framkant	eftersom	hållbarhet	är	en	naturlig	del	i	allt	H&M	gör.	Detta	innebär	
att	alla	inom	H&M	driver	och	vill	driva	hållbarhetsfrågan	framåt.	Reuterswärd	(2016)	betonar	även	
att	H&M	har	en	VD	som	är	väldigt	engagerad	i	hållbarhetsfrågorna	vilket	hon	anser	vara	av	stor	vikt.	
Reuterswärd	 (2016)	 uttrycker	 att	 ”H&M	 måste	 greppa	 hållbarhetsfrågorna	 för	 att	 överleva	 som	
företag	och	om	vi	alla	ska	överleva	på	den	här	planeten”.	

4.3.2 Drivkrafter	och	identifierade	utmaningar	

Enligt	 Reuterswärd	 (2016)	 är	 H&M:s	 främsta	 drivkraft	 att	 göra	 skillnad	 i	 människors	 livsstil.	 Hon	
menar	 att	 om	 vi	 fortsätter	 som	 vi	 gör	 idag	 så	 har	 vi	 inte	 många	 år	 kvar	 innan	 de	 resterande	
resurserna	tar	slut.	Vidare	beskriver	hon	att	H&M	drivs	av	de	krav	som	ställs	av	VD:n,	 	investerare	
och	framförallt	av	företagets	kunder.	 

På	 sin	 hemsida	 beskriver	 H&M	 att	 deras	 strategiska	 hållbarhetsarbete	 också	 drivs	 av	 att	 ständigt	
förbättra	inom	allt	man	gör	(H&M.	n.d.b).	H&M	poängterar	att	de	har	ett	ansvar	mot	alla	som	bidrar	
till	företagets	framgång	vilket	även	innefattar	de	som	inte	är	anställda	av	företaget	(ibid.).			

H&M:s	 främsta	 utmaning	 handlar	 om	 att	 sluta	 cirkeln	 (closing	 the	 loop)	 genom	 att	 återanvända	
textilier	(H&M,	2016b).	Andra	utmaningar	är	även	att	få	leverantörer	att	betala	rättvisa	levnadslöner	
till	 sina	 anställda,	 samt	 att	 H&M	 måste	 eftersträva	 ökad	 transparens	 i	 syfte	 att	 tillhandahålla	
information	 till	 kunderna.	Detta	 för	att	 kunderna	 ska	 få	möjligheter	att	göra	medvetna	val	 (H&M,	
2016b).			

Enligt	 Reuterswärd	 (2016)	 är	 beteendeförändring	 också	 en	 av	 de	 största	 utmaningarna	 för	 H&M.	
Hon	 berättar	 att	 finns	 det	 olika	 utmaningar	 i	 olika	 delar	 av	 värdekedjan.	 Reuterswärd	 (2016)	
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beskriver	 ett	 exempel	 vad	 gäller	 odling	 av	 bomull.	 De	 största	 utmaningarna	 för	 vanlig	 bomull	
handlar	 om	 vatten-	 och	 kemikalieförbrukningen.	 Detta	 är	 problem	 som	 H&M	 själva	 inte	 kan	
kontrollera	eftersom	de	inte	ständigt	är	på	plats.	Således	är	det	en	nödvändighet	att	samarbeta	med	
andra	organisationer	och	företag	för	att	säkerställa	att	bomull	framtas	på	ett	hållbart	sätt.	

4.3.3 Intressenter	

För	H&M	är	det	av	stor	betydelse	att	ha	en	kontinuerlig	och	öppen	 intressentdialog	 (H&M,	n.d.g).	
Förutom	 dialoger	 använder	 sig	 H&M	 också	 av	 en	materialitetsanalys	 som	 syftar	 till	 att	 analysera	
intressenternas	 förväntningar,	 samt	 vilken	 social,	miljömässiga	 och	 ekonomisk	 påverkan	 som	 kan	
uppstå	 längs	 värdekedjan	 (H&M,	n.d.h).	H&M	 framhäver	 att	materialitetsanalysen	underlättar	 vid	
val	av	prioriterade	områden	(ibid.).	H&M:s	intressenter	illustreras	i	Figur	9.		

	
Figur	9.	H&M:s	intressenter	

H&M	beskriver	sig	själva	som	ett	kundfokuserat	företag	och	lägger	därför	stor	vikt	vid	att	förstå	och	
tillgodose	sina	kunders	behov	(H&M,	n.d.i).	Detta	ämnar	företaget	uppnå	genom	att	kommunicera	
med	sina	kunder	genom	möten	i	butikerna,	kundservice,	sociala	medier,	marknadsundersökningar,	
konsumentmedia	 och	 konsumentorganisationer	 (ibid.).	 En	 annan	 intressentgrupp	 som	 spelar	 en	
central	 roll	 för	 H&M	 är	 samhällen.	 Företaget	 samverkar	 med	 olika	 samhällen	 över	 hela	 världen,	
både	 när	 det	 kommer	 till	 butiker	 och	 till	 leverantörer	 (H&M,	 n.d.i.).	 H&M:s	 samhällsengagemang	
sker	tillsammans	med	samhällspartners,	regeringar,	 lokala	myndigheter,	NGOs,	IGOs	och	Full	Audit	
Programme	 (FAP)	 (ibid.).	 Vidare	 är	 de	 anställda	 en	 viktig	 intressentgrupp	 som	 H&M	 har	 en	
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kontinuerlig	dialog	med.	Dialogen	sker	genom	open-door	policy,	butik-	eller	fackliga	representanter,	
European	Works	Council	 (EWC),	H&M:s	globala	 ramverksavtal,	 regelbundna	utvecklingssamtal	och	
anställningundersökningar	 (ibid.).	 H&M	 framhåller	 att	 om	 de	 anställda	 är	 motiverade	 och	
tillfredsställda	 så	 kommer	 det	 leda	 till	 bättre	 samspel	 med	 kunder,	 samt	 till	 en	 bättre	 och	 mer	
produktiv	arbetsplats	(ibid.).		

Leverantörer	 och	 de	 som	 är	 anställda	 av	 leverantörerna	 är	 också	 en	 av	H&M:s	 intressentgrupper	
(H&M,	 n.d.i.).	 Företaget	samverkar	 med	 denna	 intressentgrupp	 genom	 anonyma	
leverantörsundersökningar,	 lönerådgivning,	 individuella	 möten,	 introduktionsmöten	 med	 nya	
leverantörer,	 Full	 Audit	 Programme	 (FAP),	 träningsmoduler	 och	 intervjuer	 med	 arbetarna	 i	
leverantörsfabrikerna	(ibid.).		

Andra	 företag	 inom	 textilbranschen	 är	 även	en	 av	H&M:s	 intressenter.	 Förutom	att	H&M	arbetar	
tillsammans	med	andra	företag	inom	samma	bransch	i	syfte	att	upprätta	branschpolicys,	så	arbetar	
man	 även	med	 företag	 inom	 andra	 branscher	 för	 att	 diskutera	 gemensamma	 utmaningar	 (H&M,	
n.d.i.).	 H&M	 samarbetar	 med	 denna	 intressentgrupp	 genom	 regionala	 och	 lokala	 initativ	 såsom	
rundabordssamtal,	olika	slags	samarbeten	och	initiativ	där	flera	intressenter	möts	såsom	Fair	Labour	
Association	 (FLA)	 och	 Sustainable	 Appareal	 Coalition	 samt	 Better	 Cotton	 Initiative	 (ibid.).	 Vidare	
fastställer	H&M	att	beslutsfattare	är	en	viktig	 intressentgrupp.	Genom	att	bibehålla	en	dialog	med	
beslutsfattare	kan	H&M	erhålla	viktig	information	kring	företagets	lagliga	och	reglerade	rättigheter	
(H&M,	 n.d.i.).	 H&M:s	 kontakt	 med	 beslutsfattare	 sker	 genom	 individuella	 möten,	 branschmöten,	
feedback	från	offentliga	rådgivare	och	genom	dialog	med	olika	representanter	(ibid.).	

En	annan	av	 företagets	 intressenter	är	NGOs	och	 IGOs.	H&M	beskriver	 att	denna	 intressentgrupp	
innehar	 expertis	 som	 är	 av	 betydelse	 för	 företagets	 värdekedja	 gällande	 standarder	 och	 praxis	
(H&M,	n.d.i.)	Med	hjälp	av	NGOs	och	 IGOs	kan	H&M	säkerställa	att	de	 lever	upp	 till	uppdaterade	
standarder,	 men	 även	 för	 att	 få	 information	 angående	 problem	 som	 uppstår	 (ibid.).	 Företagets	
samarbete	med	 denna	 intressentgrupp	 sker	 genom	 lönerådgivning,	 regelbundna	 eller	 oplanerade	
möten	både	på	en	 lokal	och	global	nivå,	 specifika	program	med	globala	eller	 lokala	NGOs,	direkta	
partnerskap,	samhällsinvesteringar	och	partnerskap	(ibid.).		

Slutligen	 är	 investerare	 även	 en	 central	 intressentgrupp	 för	 H&M.	 H&M	 beskriver	 att	 de	 är	 ett	
officiellt	 listat	 företag	 och	 således	 ansvarsskyldiga	 gentemot	 sina	 investerare	 (H&M,	 n.d.i.).	
Företagets	 relation	 till	 sina	 investerare	 sker	 genom	 årliga	 bolagsstämmor,	 årliga	 och	
kvartalsrapporter,	media,	telefonkonferenser,	månadsvisa	försäljningssiffror	och	individuella	möten	
(ibid.).	

4.3.4 Kärnvärden	

H&M	beskriver	att	deras	kärnvärden	är	av	stor	betydelse	för	företagets	framgång	(H&M,	n.d.j).	H&M	
har	tagit	fram	vad	de	kallar	för	The	H&M	Spirit,	vilket	framställs	som	något	som	skall	genomsyra	hela	
H&M:s	 verksamhet	 och	 utgöra	 företagets	 hörnpelare	 (cornerstone).	 The	 H&M	 Spirit	 bygger	 på	
värden	i	form	av	grundläggande	respekt	för	varje	individ	och	en	tilltro	att	varje	individ	har	förmågan	
att	 visa	 initiativ	 (ibid.).	 Förutom	 The	 H&M	 Spirit	 har	 H&M	 andra	 kärnvärden	 som	 de	 presenterar	
enligt	 följande:	 vi	 tror	 på	 människor,	 vi	 är	 ett	 team,	 rättfram	 och	 öppensinnad,	 håll	 det	 enkelt,	
entreprenörsanda,	ständig	förbättring	och	kostnadsmedvetenhet	(ibid.).	
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4.3.5 Värdekedja	

H&M:s	värdekedja	utgörs	av	alla	processer	från	design	till	kund	(H&M,	2016b),	åskådliggjord	i	Figur	
10.		

	
Figur	10.	H&M:s	värdekedja	(H&M,	n.d.k) 

Första	processteget	i	H&M:s	värdekedja	är	design.	H&M	framhåller	att	det	är	viktigt	att	skapa	mode	
som	tar	hänsyn	till	hållbarhet	utan	att	kompromissa	med	stil,	design,	kvalité	eller	pris	(H&M,	2016b).	
Att	ta	hänsyn	till	hållbarhet	innebär	inte	att	man	enbart	minskar	överflödigt	material	som	i	
slutändan	hamnar	på	golvet.	Det	handlar	även	om	att	ha	kunskap	om	hur	H&M:s	material-	och	
designval	påverkar	miljö	och	människor	(ibid.).	 

Andra	 processteget	 i	 värdekedjan	 är	 råmaterial.	 H&M	 fastställer	 att	 processat	 råmaterial	 såsom	
bomull	 ofta	 associeras	 med	 problem	 kring	 arbetsvillkor	 samt	 intensiv	 vatten-	 och	
kemikalieanvändning	(H&M,	2016b).	Genom	att	göra	rätt	val	 från	början	kan	H&M	minska	negativ	
påverkan	(ibid.).	 

Tredje	processteget	i	H&M:s	värdekedja	är	tyg-	och	garnproduktionen.	H&M	beskriver	att	processen	
från	 att	 tillverka	 garn	 till	 tyg	 ger	 upphov	 till	 problem	 med	 avseende	 på	 vatten,	 kemikalier,	
arbetsvillkor	 och	 växthusgasutsläpp	 (H&M,	 2016b).	 H&M	 påpekar	 att	 de	 överlag	 inte	 har	 någon	
direkt	 affärsrelation	 med	 textilfabriker	 men	 att	 de	 samarbetar	 med	 organisationer	 för	 att	 hjälpa	
textilfabriker	att	förbättra	sin	prestanda	(ibid.).	

Nästa	 processteg	 i	 H&M:s	 värdekedja	 är	 produktion	 av	 kläder.	H&M	beskriver	 att	 de	 tillsammans	
med	sina	leverantörer	har	gjort	stora	framsteg	kring	utvecklandet	av	bättre	sociala	och	miljömässiga	
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standarder	(H&M,	2016b).	I	denna	del	av	värdekedjan	fokuserar	H&M	på	rättvis	levnadslön,	minskad	
övertid	och	säkra	arbetsplatser	(ibid.).	

Nästa	processteg	i	värdekedjan	är	transport.	H&M	beskriver	att	transporten	i	sig	utgör	omkring	sex	
procent	 av	 växthusgasutsläpp	 i	 ett	 klädesplaggs	 livscykel	 (H&M,	 2016b).	 H&M	 anser	 att	 de	 kan	
minska	sin	påverkan	och	öka	sin	miljömedvetenhet	genom	att	välja	 rätt	 transportmedel	och	ställa	
höga	krav	på	de	transportföretag	som	man	samarbetar	med	(ibid.).	

Det	 näst	 sista	 processteget	 i	 H&M:s	 värdekedja	 är	 försäljning.	Det	 är	 av	 stor	 vikt	 för	H&M	att	 de	
efterlever	 sina	 värden	och	 säkerställer	 en	 arbetsmiljö	 som	både	är	 inspirerande	och	hälsosam	 för	
sina	 medarbetare	 (H&M,	 2016b).	 H&M	 förutsätter	 att	 deras	 kunder	 förväntar	 sig	 högkvalitativa	
produkter.	 För	 H&M	 innebär	 detta	 att	man	 säkerställer	 dataintegritet	 och	 att	 göra	 reklam	 på	 ett	
ansvarsfullt	sätt	(ibid.).			

Sista	 processteget	 i	 H&M:s	 värdekedja	 är	 användning.	 H&M	 belyser	 att	 klädskötsel	 i	 sig	 står	 för	
omkring	26	procent	av	alla	växthusgasutsläpp	i	ett	plaggs	livscykel	(H&M,	2016b).	H&M	vill	inspirera	
sina	 kunder	 att	 göra	 medvetna	 val	 kring	 hur	 man	 sköter	 om	 sina	 kläder.	 H&M	 strävar	 efter	 att	
förmedla	budskapet	att	det	är	enkelt	att	bry	sig	om	mode	med	minsta	möjliga	påverkan	(ibid.).		

4.3.6 Förväntade	värden	som	skapas	för	företaget	

Reuterswärd	(2016)	berättar	att	det	är	en	trygghet	för	anställda	och	kunder	att	känna	till	att	H&M	
arbetar	med	hållbarhetsfrågor	 längs	 hela	 värdekedjan.	Hon	berättar	 att	H&M	vill	 ha	 kontroll	 hela	
vägen	 från	 design	 till	 produktion	 av	 bomull.	 Att	 ta	 ansvar	 för	 hela	 värdekedjan	 anser	 hon	 som	
största	värdet	i	H&M:s	hållbarhetsarbete.			

4.3.7 Målsättning	

H&M	framhåller	att	deras	främsta	målsättning	är	att	fortsätta	växa	och	samtidigt	erbjuda	det	bästa	
för	sina	kunder.	De	vill	vara	en	attraktiv	arbetsgivare,	skapa	nya	arbetstillfällen	samt	driva	en	positiv	
utveckling	 i	 samhället	 (H&M,	2016b).	Dessutom	har	H&M	som	målsättning	att	 all	 verksamhet	 ska	
bedrivas	 på	 ett	 sätt	 som	 är	 ekonomiskt,	 socialt	 och	 miljömässigt	 hållbart	 (H&M,	 n.d.l).	 H&M	
fastställer	att	de	även	vill	förändra	hur	mode	skapas	genom	att	främja	cirkulär	ekonomi	och	hållbart	
mode	(ibid.).		

4.3.8 Prioriterade	områden	

H&M	 fokuserar	 främst	 på	 sju	 stycken	 områden.	 Tillsammans	 bildar	 dessa	 åtaganden,	 vad	 H&M	
kallar	för	H&M	Consious.	H&M	Consciuos	står	för	H&M:s	satsning	på	en	hållbar	framtid	inom	mode	
(H&M,	2016b). 

Det	 första	 åtagandet	 är	 att	 tillhandahålla	 mode	 för	 medvetna	 kunder.	 Inom	 detta	 åtagande	
prioriterar	H&M	medvetenhet	kring	produkter	och	material	samt	djuromsorg.	H&M	beskriver	att	de	
analyserar	 design	 och	 tillverkningsmetoder	 för	 att	 skapa	 produkter	 på	 ett	 innovativt	 och	 hållbart	
sätt	 utan	 att	 kompromissa	 med	 utseende,	 kvalité	 eller	 bekvämlighet.	 Utöver	 detta	 vill	 H&M	
inspirera	sina	kunder	att	tvätta	vid	lägre	temperaturer	och	göra	det	så	lätt	som	möjligt	att	återvinna	
kläder	som	inte	längre	är	önskade	(H&M,	2016b).	

H&M:s	andra	åtagande	är	att	välja	och	belöna	ansvarfulla	samarbetspartners.	Inom	detta	område	
fokuserar	 H&M	 på	 leverantörsstyrning,	 rättvisa	 levnadslöner	 samt	 gott	 samarbete	 inom	
textilbranschen.	 H&M	 påpekar	 att	 nyckeln	 till	 en	 bestående	 förändring	 är	 att	 arbeta	 tillsammans	
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med	 flera	 olika	 intressenter	 (H&M,	 2016b).	 Därför	 väljer	 H&M	 ut	 och	 belönar	 de	 ansvarfulla	
partners	som	arbetar	i	enlighet	med	H&M:s	värderingar	och	som	är	villiga	att	arbeta	transparent	för	
att	förbättra	sin	sociala	och	miljömässiga	prestanda	(H&M,	2016b).			

H&M:s	tredje	åtagande	är	att	vara	etiska.	Inom	detta	åtagande	fokuserar	H&M	på	anti-korruption,	
att	vara	en	attraktiv	arbetsgivare,	att	ta	hänsyn	till	mänskliga	rättigheter,	mångfald	och	jämställdhet	
samt	 ansvarsfull	 marknadsföring.	 H&M	 beskriver	 att	 de	 värnar	 om	 etiskt	 agerande	 genom	 att	
respektera	lagar	och	regleringar	var	de	än	verkar	(H&M,	2016b).				

H&M:s	 fjärde	åtagande	är	att	vara	 klimatsmarta.	 Inom	detta	åtagande	fokuserar	H&M	på	utsläpp	
som	kan	uppstå	längs	värdekedjan.	H&M	har	arbetat	hårt	för	att	motverka	sin	egna	klimatpåverkan	
under	en	 lång	 tid	och	 fortsätter	att	prioritera	detta	område	 (H&M,	2016b).	H&M	strävar	efter	att	
gynna	 tekniska	 innovationer	 som	 främjar	 användningen	 av	 miljövänliga	 material	 och	 processer.	
H&M	beskriver	även	att	de	arbetar	med	en	fullständig	implementering	av	förnybar	energi	inom	hela	
verksamheten	(ibid).	

H&M:s	femte	åtagande	är	att	sträva	efter	 reducera,	återanvända	och	återvinna	textilier	och	avfall	
(H&M,	2016b).	Den	stor	utmaningen	inom	området	är	att	hitta	nya	möjligheter	för	att	hantera	vad	
som	händer	med	 klädesplaggen	efter	 att	 konsumenterna	 inte	 längre	 använder	 eller	 är	 i	 behov	 av	
dem.	 H&M	 fokuserar	 på	 att	 hitta	 lösningar	 för	 insamling	 samt	 nya	 metoder	 för	 tillverkning	 av	
klädesplagg	med	återvunnet	och	miljövänligt	material	(ibid.). 

H&M:s	sjätte	åtagande	är	att	använda	naturtillgångar	på	ett	ansvarsfullt	sätt.	Här	fokuserar	H&M	
på	ansvarsfull	 användning	av	vatten	samt	hantering	av	kemikalier.	H&M	fastställer	att	de	kan	öka	
sina	konkurrensfördelar	genom	en	effektiv	resursanvändning	(H&M,	2016b).	

H&M:s	sjunde	åtagande	är	att	stärka	samhällen.	Inom	detta	område	prioriterar	H&M	investeringar	
för	 att	 skapa	 shared	 value,	 delat	 värde.	 För	 att	 skapa	 förändring	 bortom	 värdekedjan	 har	 H&M	
etablerat	en	oberoende	global	stiftelse,	the	H&M	Foundation,	vars	syfte	är	att	främja	människor	och	
samhällen	(H&M,	2016b).		

4.3.9 Filantropiska	initiativ	och	samarbeten	med	NGOs	

H&M	beskriver	att	de	 ingår	 i	 ett	 antal	 välgörenhetsprojekt	 (H&M,	n.d.m).	Man	betonar	att	det	är	
genom	 dessa	 projekt	 som	 företaget	 får	 möjligheten	 att	 adressera	 de	 mest	 relevanta	
samhällsproblemen	samt	bidra	till	en	hållbar	förändring	(ibid.).	

Ett	av	H&M:s	välgörenhetsprojekt	görs	i	samarbete	med	WaterAid,	som	är	en	global	NGO.	WaterAid	
arbetar	 för	 att	 stärka	 tillgången	 till	 rent	 vatten,	 renhållning	 och	 sanitet	 i	 de	 mest	 behövande	
delarna	av	 världen	 (H&M,	 n.d.m).	 Detta	 är	 ett	 centralt	 problem	 i	 många	 länder	 där	 H&M	 har	
produktion	(ibid.).	

Ett	annat	välgörenhetsprojekt	som	drivs	av	H&M	är	the	H&M	Foundation.	Stiftelsen	har	till	uppgift	
att	 investera	 i	 människor,	 samhällen	 och	 innovation	 för	 att	 främja	 förändring	 (H&M,	 n.d.m).	
Stiftelsen	 grundades	 av	 familjen	 Persson,	 som	 även	 är	 H&M:s	 grundare	 och	 huvudägare.	 H&M	
Foundation	fokuserar	på	tre	områden:	utbildning,	rent	vatten	samt	att	stärka	kvinnor	(ibid.).	

H&M	samarbetar	med	den	 ideella	organisationen,	 the	Better	Cotton	 Initative,	 som	arbetar	 för	 att	
hjälpa	bönder	att	odla	bomull	på	ett	sätt	som	minskar	belastningen	på	den	 lokala	miljön	och	som	
förbättrar	levnadsförhållanden	för	bondesamhällen	(H&M,	n.d.n).		
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H&M	är	med	och	utvecklar	 ett	märkningssystem	 i	 samarbete	med	organisationen	 the	 Sustainable	
Apparel	 Coalition.	 Syftet	 med	 märkningssystemet	 är	 att	 konsumenten	 ska	 kunna	 jämföra	 olika	
produkters	hållbarhetsprestanda	(H&M,	2016b).		

År	 2014	 blev	 H&M	 medlem	 i	 Ethical	 Trade	 Initiative,	 ETI.	 ETI	 är	 en	 organisation	 som	 består	 av	
företag,	 fackföreningar	 och	 NGO:s.	 Syftet	 är	 att	 främja	 arbetares	 rättigheter	 över	 hela	 världen	
(H&M,	 n.d.o).	 H&M	 betonar	 att	 de	 genom	 sitt	medlemskap	 kunnat	motverka	 problem	 inom	 den	
egna	leverantörskedjan	(ibid.).	

H&M	har	 samarbetat	med	 the	 International	 Labour	Organisation,	 ILO,	 sedan	 2001	med	 syftet	 att	
gynna	social	rättvisa,	mänskliga-	och	arbetsrättigheter	(H&M,	n.d.o).		

År	2013	lanserade	H&M	tillsammans	med	världsnaturfonden,	WWF,	en	ny	vattenstrategi	som	ämnar	
förändra	modebranschen.	Denna	vattenstrategi	avser	att	 ta	hänsyn	till	hela	 leverantörskedjan	och	
går	således	bortom	fabrikslinjerna	(H&M,	n.d.o).		

H&M	har	skrivit	under	The	United	Nations	Global	Compact,	UNGC	(H&M,	n.d.o). 

H&M	har	 valt	 att	 ansluta	 sig	 till	 the	 Fair	Wage	Network	 för	 att	utöka	 sin	 kunskap	kring	 komplexa	
lönestrukturer.	 The	 Fair	 Wage	 Network	 förenar	 företag	 inom	 branschen	 med	 NGO:s,	
arbetsrepresentater	 och	 forskare	 för	 att	 främja	 den	 globala	 levnadslönen	 inom	 leverantörskedjan	
(H&M,	n.d.o).	

H&M	 samarbetar	 även	 med	 den	 ideella	 organisationen	 Textile	 Exchange	 för	 att	 expandera	 det	
organiska	 jordbruket	 genom	 att	 öka	 produktionen	 och	 användningen	 av	 organiska	 fibrer	 (H&M,	
n.d.o).	

Sedan	 2013	 har	 H&M	 varit	 medlem	i	 Transparency	 International	 Sweden	 (TI	 Sweden)	 som	 är	 en	
oberoende	 ideell	 organisation.	 Genom	 sitt	 medlemskap	 är	 H&M	med	 och	 bekämpar	 all	 form	 av	
korruption	(H&M,	n.d.o).		

4.3.10 Frivilliga	åtaganden		

H&M	kommunicerar	en	transparent	hållbarhetsredovisning	där	de	tillhandahåller	 information	som	
är	värdefull	 för	 sina	 intressenter	 (H&M,	n.d.p).	Den	senaste	hållbarhetsredovisningen	har	 skrivits	 i	
enlighet	med	GRI	G4	(Core)	(ibid.).			

H&M	är	en	av	de	första	företagen	i	världen	som	rapporterar	om	sina	mänskliga	rättigheter	i	enlighet	
med	 the	 UN	 Guiding	 Principles	 Reporting	 Framework	 (H&M,	 n.d.q).	 The	 UN	 Guiding	 Principles	
Reporting	 Framework	 är	 den	 första	 allomfattande	 riktlinje	 där	 företag	 rapporterar	 problem	 inom	
mänskliga	rättigheter	i	linje	med	the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	(ibid.).		

H&M	 har	 en	 stor	 uppsättning	 med	 olika	 policys	 som	 vägleder	 dem	 i	 deras	 strategiska	
hållbarhetsarbete	(H&M,	n.d.r).	H&M	har	undertecknat	och	bedriver	sin	verksamhet	i	enlighet	med	
ILO	International	Labour	Organisation:s	Declaration	on	Fundamental	Principles	and	Rights	at	Work,	
The	Children:s	Rights	and	Business	Principles,	the	OECD	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	och	
UN	Global	Compact	(n.d.s).		

H&M:s	etikpolicy	upprättades	2013	och	behandlar	H&M:s	nolltolerans	med	hänsyn	till	korruption.	
Etikpolicyn	kräver	att	alla	relevanta	lagar	och	H&M:s	egna	affärsprinciper	efterlevs	(H&M,	n.d.t).	Alla	
kontorsanställda,	butiksansvariga	och	företagspartners	har	en	skyldighet	att	skriva	under	etikkoden.	
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Dessutom	måste	 alla	 leverantörer	 skriva	 under	 etikkoden	 innan	 ett	 samarbete	med	 H&M	 inleds.	
H&M	informerar	även	alla	nyanställda	angående	etikkoden	(ibid.). 

H&M:s	policy	 för	djurs	 välfärd	behandlar	 strikta	 krav	och	 full	 spårbarhet.	 Policyn	 riktar	 sig	 till	 alla	
gårdar	 som	producerar	H&M:s	 produkter.	 H&M	anser	 att	 djur	 har	 rätt	 att	 bli	 väl	 omhändertagna	
samt	att	få	sina	grundläggande	behov	uppfyllda	(H&M,	n.d.u).		

H&M:s	 kemikalierestriktioner	beaktar	hälso-	 och	miljöproblemen	 som	kan	uppstå.	 I	 de	 länder	där	
H&M:s	 produkter	 säljs,	 hänvisar	 företaget	 till	 de	minimikrav	 som	 gäller	 inom	 det	 specifika	 landet	
(H&M,	n.d.v).			

H&M:s	policy	för	barnarbete	fastställer	noll-tolerans	mot	barnarbete,	vilket	dessutom	understryks	i	
H&M:s	 Sustainability	 Commitment.	 Policyn	 tar	 upp	 även	 upp	 de	 förväntningar	 H&M	 har	 på	 sina	
affärspartner	ifall	barnarbete	skulle	upptäckas	(H&M,	n.d.r).	

I	sin	policy	för	diskriminering	och	jämställdhet	beskriver	H&M	att	alla	anställda	har	lika	värde.	Det	är	
oacceptabelt	att	någon	diskrimineras	under	rekryteringprocessen,	vid	anställning,	vid	kompensering,	
vid	omplacering,	eller	vid	befodring.	För	H&M	handlar	diskriminering	om	ras,	hudfärg,	kön,	religion,	
politisk	åsikt,	nationellt	ursprung,	socialt	ursprung,	sexuell	läggning	och	ålder	(H&M,	n.d.w).		

I	sin	policy	för	mångfald	strävar	H&M	efter	mångfald	inom	alla	arbetsområden	på	alla	arbetsplatser.	
För	H&M	innebär	mångfald	hänsyn	till	ålder,	kön	och	etnicitet	(H&M,	n.d.x).		

H&M	 har	 dessutom	 ett	 Ramverksavtal	 med	 Union	 Network	 International	 som	 fastställer	 det	
gemensamma	ansvaret	att	följa	ILO	konventionerna	(H&M,	n.d.r).	

I	sin	policy	för	trakasserier	beskriver	H&M	att	ingen	av	deras	anställda,	arbetssökande,	trainees	eller	
kontorsanställda	 får	 utsättas	 för	 trakasserier,	 bedrägeri	 eller	 vedergällning	 med	 hänsyn	 till	 ras,	
nationellt	 ursprung,	 religion,	 politisk	 åsikt,	 ålder,	 handikapp,	 kön,	 civilstånd,	 graviditet,	 sexuell	
läggning	eller	könsidentitet	(H&M,	n.d.y).		

I	 vissa	 länder	 är	 det	 tillåtet	 för	 H&M:s	 leverantörer	 att	 utnyttja	 hemarbete	 i	 delar	 av	
produktionsprocessen.	Då	det	i	många	fall	är	ett	problem	för	kvinnor	att	återuppta	sin	anställning	på	
grund	 av	 hushållsarbete	 och	 barnomsorg	 (H&M,	 n.d.z).	 Därför	 har	 H&M	 utarbetat	 en	 policy	 för	
hemarbete	 som	 beskriver	 tillåtna	 och	 otillåtna	 arbetsuppgifter.	 H&M	 kräver	 att	 alla	 leverantörer	
som	 utnyttjar	 hemarbete	 informerar	 sina	 anställda	 angående	 gällande	 villkor	 samt	 följer	 policyn	
(ibid.).	

H&M	 har	 en	 policy	 för	 mänskliga	 rättigheter	 som	 är	 baserad	 på	 the	 UN	 Guiding	 Principles	 on	
Business	 and	 Human	 Rights.	 Policyn	 bygger	 på	 Human	 Rights	 Statement	 och	 riktar	 sig	 till	 alla	
enheter	inom	H&M-koncernen	(H&M,	n.d.s).	H&M	tar	även	hänsyn	till	the	Universal	Declaration	of	
Human	 Rights,	 the	 International	 Conventant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights	 och	 the	 International	
Convenant	 on	 Economic,	 Social	 och	 Cultural	 Rights	 (ibid.).	 H&M	beaktar	 även	 barns	 och	 kvinnors	
rättigheter	 som	 presenteras	 i	 the	 United	 Nations	 Convention	 on	 the	 Rights	 of	 the	 Child	 and	 the	
United	Nations	Convention	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	women	(ibid.).		 

I	 H&M:s	 policy	 för	 materialetik	 beskriver	 H&M	 vikten	 av	 att	 säkerställa	 tillgången	 av	 råmaterial	
utifrån	 ett	 materialetiskt	 perspektiv	 (H&M,	 n.d.å).	 H&M	 åtar	 sig	 att	 säkerställa	 att	 alla	 naturliga	
råvaror	som	används	i	H&M:s	produkter	tillverkas	på	ett	ansvarsfullt	sätt	(ibid.).	H&M	har	dessutom	
krav	 på	 specifika	 material	 såsom	 trä,	 biobaserade	 material,	 palmolja,	 silke,	 skal,	 pärlor	 och	
cellulosafiber	som	är	handtillverkade	(ibid.).			
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H&M	 förbinder	 sig	 att	 säkerställa	 att	 vatten	 och	 renhållning	 hanteras	 ansvarfullt	 genom	 hela	
värdekedjan	 för	 att	minimera	 risker,	 skydda	miljön	 och	 säkerställa	 vattentillgången	 för	människor	
(H&M,	n.d.ä).		 

H&M:s	 hållbarhetspolicy	 behandlar	 de	 anställdas	 mänskliga	 rättigheter.	 Detta	 gäller	 även	 för	
underleverantörer,	 andra	 samarbetspartners	 och	 kunder.	 Vidare	 innefattar	 hållbarhetspolicyn	
försiktighetsprinciper	angående	arbetet	 inom	miljö	samt	ett	 förebyggande	tillvägagångssätt	 för	att	
ersätta	farliga	kemikalier	(H&M,	n.d.b).		

H&M:s	skattepolicy	ämnar	stödja	H&M:s	affärer	där	alla	skatter	och	avgifter	betalas	i	enlighet	med	
de	lokala	lagar	och	regleringar	som	är	upprättade	i	de	länder	där	H&M	verkar	(H&M,	n.d.ö).			

4.3.11 Uppförandekod	

I	 februari	 2016	ersatte	H&M	sin	befintliga	uppförandekod	med	en	 kod	de	 kallar	 för	Sustainability	
Commitment	 (H&M,	 n.d.aa).	 Sustainability	 Commitment	 utgörs	 av	 samma	 slags	 strikta	 krav	 som	
ställdes	 i	 den	 tidigare	 uppförandekoden	 och	 är	 baserad	 på	 internationella	 standarder	 som	 the	
Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights,	 the	 International	 Labour	 Organisation’s	 Declaration	 on	
Fundamental	Principles	and	Rights	at	Work	och	the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	
Rights	 (H&M,	n.d.ab).	Koden	vänder	 sig	 till	 alla	H&M:s	 leverantörer,	underleverantörer	och	övriga	
samarbetspartners.	Det	är	obligatoriskt	 för	alla	 leverantörer	och	 företagspartners	att	 skriva	under	
Sustainbility	Commitment	innan	man	skapar	en	affärsrelation	med	H&M	(ibid.).	

4.3.12 Hållbarhetsredovisning	och	kommunikation	av	CSR	
H&M:s	 hållbarhetsredovisning	 publiceras	 årligen	 (H&M,	 n.d.q).	 H&M:s	 hållbarhetsredovisning	
belyser	 hur	 företaget	 hanterar	 sin	 egen	 påverkan	 längs	 värdekedjan	 (ibid.).	 Förutom	 den	 fysiska	
hållbarhetsredovisningen	 finns	 information	 angående	 H&M:s	 hållbarhetsarbete	 även	 i	 en	
komprimerad	version	på	H&M:s	hemsida	samt	integrerad	i	årsrapporten.		

Reuterswärd	 (2016)	 beskriver	 att	H&M	 främst	 kommunicerar	 sitt	 hållbarhetsarbete	 via	 företagets	
hemsida,	 men	 att	 man	 även	 kommunicerar	 genom	 sociala	 medier.	 Vidare	 berättar	 hon	 att	
nyanställda	på	H&M	 får	 genomgå	en	utbildning	 för	 att	 lära	 sig	mer	om	H&M:s	hållbarhetsarbete.	
Reuterswärd	(2016)	berättar	även	att	H&M	kommunicerar	sitt	hållbarhetsarbete	internt	genom	ett	
intranät	samt	inne	i	butikerna. 

Reuterswärd	(2016)	framhäver	att	H&M	tjänar	på	att	vara	transparenta.	Hon	förklarar	att	H&M	vill	
få	med	alla	på	spåret	och	att	vara	transparent	öppnar	upp	möjligheter	för	samarbete	samt	inspirerar	
andra	företag	att	också	vara	transparenta.	Reuterswärd	(2016)	hävdar	att	det	inte	finns	några	risker	
med	att	vara	för	transparent	när	det	kommer	till	hållbarhetsfrågor.	

H&M	publicerar	en	lista	på	alla	sina	leverantörer	i	syfte	att	öka	transparens	och	hållbarhet	inom	hela	
textilbranschen.	 Denna	 lista	 redovisar	 produktionsländer,	 var	 fabrikerna	 är	 lokaliserade	 samt	
information	 om	 leverantörerna	 (H&M,	 n.d.ac).	 H&M	 redovisar	 även	 information	 om	 de	 mest	
betydelsefulla	underleverantörerna	(ibid.).		

4.3.13 Uppföljning	av	leverantörer	

Under	år	2015	implementerade	H&M	ett	nytt	 leverantörsverktyg	som	de	kallar	för	SIPP,	vilket	står	
för	 Sustainable	 Impact	 Partnership	 Programme	 (H&M,	 2016b).	 Med	 SIPP	 kan	 H&M	 granska	
leverantörernas	 efterlevnad	 av	 minimikrav	 på	 plats.	 Därefter	 följer	 H&M	 upp	 leverantörernas	
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självutvärderingar	 (H&M,	 2016b).	 H&M:s	 hållbarhetsteam	 kontrollerar	 sedan	 självutvärderingarna	
regelbundet	och	bekräftar	informationen	(ibid.).	

H&M	 beskriver	 att	 de	 lägger	 mycket	 resurser	 på	 att	 kontrollera	 sina	 leverantörers	
hållbarhetsprestanda	 samt	 stödjer	 leverantörerna	 i	 deras	 fortsatta	utveckling	 (H&M,	n.d.ad).	Med	
anledning	 av	 detta	 har	H&M	valt	 att	 öppet	 redovisa	 leverantörernas	 hållbarhetsprestanda	utifrån	
indikatorerna	inom	SIPP	(ibid). 

Enligt	Reuterswärd	(2016)	får	leverantörer	en	varning	om	de	begår	överträdelser	av	den	fastställda	
uppförandekoden.	Hon	berättar	att	 leverantörerna	sedan	får	en	viss	tid	på	sig	att	 lösa	de	problem	
som	uppstått.	 Reuterswärd	 (2016)	 anser	 att	det	 är	 viktigt	 att	 ge	 leverantörer	 rätt	 förutsättningar,	
men	 betonar	 att	 det	 finns	 en	 gräns.	 Om	 leverantörerna	 mot	 förmodan	 inte	 vidtagit	
förbättringsåtgärder	inom	utsatt	tid	så	avbryts	samarbetet	(Reuterswärd,	2016).		

4.3.14 Samarbeten	och	branschöverskridande	nätverk	

H&M	 samarbetar	med	 fackföreningar	 samt	 NGO:s	 (H&M,	 2016b).	 Idag	 har	 H&M	 flera	 lokala	 och	
globala	branschsamarbeten	såsom	Better	Cotton	Initiative,	Sustainable	Appareal	Coalition,	the	Fair	
Wage	Network,	Better	Work	och	the	Roadmap	to	Zero	Discharge	of	hazardous	Chemicals	(ibid.).	

H&M	är	medlem	 i	det	globala	nätverket	Business	 för	Social	Responsibility	där	mer	än	250	 företag	
från	olika	branscher	samlas	för	att	diskutera	och	utveckla	hållbara	strategier	(H&M,	n.d.o).	

4.4 SEB	
Stockholms	 Enskilda	 Bank	 grundades	 1856	 av	 André	Oscar	Wallenberg	 och	 var	 Stockholms	 första	
privata	 bank	 samt	 en	 av	 de	 första	 affärsbankerna	 i	 Sverige.	 1972	 slogs	 Stockholms	 Enskilda	 Bank	
ihop	med	Skandinaviska	Banken	och	blev	Skandinaviska	Enskilda	Banken		(SEB,	2016a).	

Idag	 tillhandahåller	 SEB	 banktjänster	 och	 finansiell	 rådgivning	 till	 1,3	miljoner	 privatpersoner	 och	
257	 000	 små-	 och	 medelstora	 företag	 i	 Sverige,	 och	 delar	 av	 Baltikum	 (Estland,	 Lettland	 och	
Litauen).	 Utöver	 dessa	 har	 SEB	 2	 300	 stora	 företagskunder	 i	 Norden	 och	 Tyskland	 samt	 700	
institutionella	kunder	i	Norden	och	internationellt.	SEB	har	ca	15	500	anställda	och	hade	under	2015	
en	 värdefördelning	 på	 59	 billioner	 svenska	 kronor	 (SEB,	 2016b).	Procentuell	 fördelning	 av	 kvinnor	
inom	 ledande	 positioner	 var	 år	 2015	 27	 procent	 och	 totalt	 var	 44	 procent	 av	 SEB:s	 alla	
chefer	kvinnor	(SEB,	2016c).	Under	år	2015	omsatte	SEB	44	148	miljarder	kronor	i	nettoomsättning	
(ibid.)	

4.4.1 Företagets	definition	av	hållbarhet	

SEB	anser	att	hållbarhet	innebär	ett	ansvar	för	hur	de	bedriver	sin	verksamhet,	samt	hur	de	påverkar	
kunder,	anställda,	aktieägare	och	samhället	 i	 stort.	SEB	anser	att	deras	verksamhet	bygger	på	god	
etik	 och	 god	 styrning	 (SEB,	 2016d).	 SEB	 publicerade	 sin	 första	 hållbarhetsredovisning	 2008.	 I	 en	
intervju	 med	 Solehav	 (2016),	 miljöchef	 på	 SEB,	 beskriver	 han	 att	 en	 av	 anledningarna	 till	 att	
finansbranschen	 var	 lite	 senare	med	 att	 implementera	 hållbarhet	 i	 sin	 verksamhet	 var	 bristen	 på	
kundtryck.	 Solehav	 (2016)	 berättar	 att	 en	del	 av	 finansindustrin	 var	 betydligt	 tidigare	 och	det	 var	
utvecklingsbankerna.	Världsbanken	och	EBRD,	European	Bank	of	Reconstruction	and	Development	
och	 asiatiska	 utvecklingsbanken	 samt	 nordiska	 investeringsbanken	 i	 Helsingfors	 har	 länge	 haft	
mandat	att	specifikt	arbeta	med	utvecklingsfrågor	och	miljöfrågor.	De	var	tidigt	väldigt	sofistikerade	
inom	området	och	en	stor	del	av	bankindustrin	har	lärt	sig	mycket	av	dem	(Solehav,	2016). 
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SEB	kallar	sig	själva	för	en	relationsbank	där	de	poängterar	vikten	av	goda	relationer	till	sina	kunder.	
De	säger	också	att	det	är	viktigt	att	 skapa	värde	 för	 sina	ägare	och	 intressenter	genom	att	 främja	
ekonomisk	tillväxt	och	skapa	värde	i	samhället	(create	value	in	society)	(SEB,	2016b).	Vidare	menar	
SEB	att	företag	som	inkluderar	hållbarhet	i	sin	verksamhet	kommer	vara	mer	framgångsrika	på	sikt	
och	att	SEB	som	bank	kan	bidra	 till	ett	hållbart	 samhälle	genom	tjänsterna	de	 tillhandahåller.	SEB	
menar	 att	 deras	 kärnvärden	 i	 första	 hand	 är	 att	 tillgodose	 kundens	 behov.	 Vidare	menar	 SEB	 att	
engagemang	 och	 ansvar	 skapar	 värde	 genom	 att	 främja	 kundens	 framgångar.	 Enkelhet	 och	
samarbete	beskriver	hur	de	vill	göra	affärer	(SEB,	2016e).			

4.4.2 Drivkrafter	och	identifierade	utmaningar	

Solehav	(2016)	beskriver	att	den	största	drivkraften	framför	allt	är	ägarna	som	ställer	krav	på	att	SEB	
ska	 göra	 rätt	 typ	 av	 affärer	 för	 att	 generera	 högre	 avkastning.	 Vidare	 menar	 Solehav	 (2016)	 att	
företag	som	arbetar	med	hållbarhet	genom	strategisk	CSR	kommer	att	generera	högre	avkastning	på	
sikt.	SEB	föredrar	att	investera	i	företag	som	arbetar	med	CSR	då	detta	också	medför	mindre	risker	
som	 kan	 uppstå	 inom	miljö-	 och	 sociala	 frågor.	 Hållbarhet	 är	 också	 en	 ekonomisk	 fråga	 och	 SEB	
säkrar	 sina	 investerade	 pengar	 genom	 att	 ge	 sig	 in	 i	 rätt	 affär.	 Solehav	 (2016)	 berättar	 också	 att	
kunderna	 ställer	 vissa	 krav	 på	 SEB	 vad	 gäller	 hållbarhet	 och	 att	 detta	 också	 såklart	 är	 en	 viktig	
drivkraft.	Solehav	(2016)	menar	att	ett	gott	rykte	är	viktigt,	och	att	SEB	vill	associeras	med	affärer	
som	stärker	förtroende	bland	sina	intressenter.		

Finansiella	institutioner	är	också	viktiga	drivkrafter	då	dessa	ställer	krav	vad	gäller	investeringar	som	
är	 förenliga	med	 hållbar	 utveckling.	 En	 annan	 drivkraft	 som	 SEB	 belyser	 är	 skattefrågan.	 Solehav	
(2016)	berättar	att	anledningen	till	att	skattefrågan	står	högt	på	dagordningen	just	nu	är	på	grund	av	
att	 företag	som	är	 verksamma	 i	 flera	 länder	 inte	alltid	betalar	 skatt	 i	 landet	där	de	är	 verksamma	
utan	enbart	 i	hemmalandet.	Detta	är	extremt	problematiskt	 inom	extraktionsindustrin,	exempelvis	
oljeindustrin	 och	 gruvindustrin	 där	 företag	 kan	 hämta	 resurser	 utan	 att	 den	 lokala	 regeringen	 får	
skatteintäkter	(Solehav,	2016).		

Lagstiftning	 är	 en	 annan	 drivkraft	 som	 Solehav	 (2016)	 tar	 upp	 och	 framhåller	 också	
Finansinspektionens	 guide	 (Finansinspektionen,	 2015),	 som	 kom	 ut	 under	 hösten	 2015,	 vilken	
handlar	 om	 ansvarsfulla	 investeringar.	 Detta	 är	 förenligt	 med	 SEB:s	 beskrivning	 av	
intressentgruppen	som	består	av	 investerare	och	aktieägare	(SEB,	2016f).	SEB	menar	att	de	måste	
fokusera	 på	 ekonomiskt	 resultat,	 riskhantering	 och	 intern	 kontroll	 för	 att	 säkerställa	 framtida	
kompetens,	utveckling	i	kundrelationer,	kreditkvalitet	och	tilltron	till	varumärket	(ibid.).	

SEB	 beskriver	 i	 sin	 hållbarhetsredovisning	 (SEB,	 2016b)	 att	 genom	 fastställandet	 av	 Sustainable	
Devlopment	 Goals	 under	 2015	 så	 fick	 finansvärlden	 ett	 viktigt	 erkännande	 vad	 gäller	 sin	 roll	 i	
utvecklingen	av	ett	hållbart	samhälle.	Detta	menar	SEB	är	ett	viktigt	steg	framåt	för	deras	fortsatta	
arbete	inom	hållbarhet.	 I	SEB:s	hållbarhetsredovisning	(2016b)	adresseras	ett	antal	globala	trender	
som	 anses	 ha	 betydelse	 för	 hur	 SEB	 gör	 affärer.	 Klimatförändringar	 och	miljödegradering	 som	en	
följd	av	global	uppvärmning,	är	en	av	dessa,	och	SEB	anser	att	företag	är	en	viktig	drivkraft	för	att	
minska	 utsläpp	 av	 växthusgaser	 genom	 teknisk	 innovation.	 Vidare	 ser	 SEB	 att	 ökad	 invandring	 på	
grund	av	konflikter	ställer	höga	krav	på	samhället	vad	gäller	boende,	arbete,	utbildning,	sjukvård	och	
samhällstjänster.	 Om	 dessa	 frågor	 inte	 hanteras	 kan	 det	 leda	 till	 social	 oro	 och	 arbetslöshet	 i	
segrerade	områden.	Vidare	ser	SEB	att	en	åldrande	befolkning	också	är	en	fråga	som	måste	hanteras	
då	detta	ställer	ökade	krav	på	samhället.	Digitalisering	 leder	också	till	ökade	krav	bland	kunder	på	
tillgängliga	och	effektiva	banktjänster	(SEB,	2016b).		



	 57	

4.4.3 Intressenter	

SEB	beskriver	att	de	har	avsikt	att	samarbeta	med	alla	intressenter	i	samhället	för	att	säkerställa	en	
ansvarsfull	och	hållbar	verksamhet.	SEB	utför	regelbundna	samt	fristående	undersökningar	som	de	
kompletterar	med	djupare	engagemangsdialoger.	SEB	hävdar	att	detta	är	nödvändigt	för	att	öka	sin	
förståelse	 för	 hur	 samhällstrender	 kan	 tänkas	 påverka	 deras	 verksamhet	 (SEB,	 2016f).	 SEB:s	
intressenter	illusteraras	i	Figur	11.	

	
Figur	11.	SEB:s	intressenter	

Den	viktigaste	intressentgruppen	för	SEB	är	kunderna.	Som	beskrivits	tidigare	anser	SEB	att	kundens	
behov	 alltid	måste	 prioriteras	 för	 att	 skapa	 långsiktiga	 relationer	 och	 samtidigt	 skapa	 värde	 (SEB,	
2016f).	 Vidare	 fastställer	 SEB	 att	 medarbetare	 är	 en	 viktig	 intressentgrupp,	 då	 kompetens	 och	
engagemang	från	de	anställda	är	en	viktig	faktor	för	en	framgångsrik	affärsverksamhet	(SEB,	2016f).	
Solehav	(2016)	menar	att	medarbetare	vill	arbeta	för	företag	som	gör	rätt	och	att	detta	också	är	ett	
måste	för	att	attrahera	nyexaminerade	och	unga	personer	med	rätt	kompetens.	

Investerare	och	aktieägare	är	en	annan	intressentgrupp	som	spelar	en	viktig	roll.	Dessa	är	också	en	
viktig	 drivkraft	 bakom	 SEB:s	 hållbarhetsarbete,	 som	 nämnts	 tidigare.	 För	 att	 tillgodose	 denna	
intressentgrupp	 beskriver	 SEB	 att	 de	 lägger	 stort	 fokus	 på	 ekonomiskt	 resultat,	 riskhantering	 och	
intern	kontroll	(SEB,	2016f).	

SEB	 har	 ungefär	 tolvtusen	 leverantörer	 som	 tillhandahåller	 SEB	 med	 varor	 och	 tjänster.	 Dessa	
leverantörer	utgör	också	en	viktig	intressentgrupp	(SEB,	2016f).	
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SEB	beskriver	att	de	ämnar	spela	en	aktiv	roll	i	lokala	samhällen	där	de	är	verksamma.	SEB	har	som	
mål	 att	 stärka	 allmänhetens	 kunskaper	 kring	 ekonomiska	 frågor,	 främja	 social	 integration,	 hälsa,	
idrott	och	entreprenörskap	(SEB,	2016f).	

Solehav	(2016)	poängterar	att	NGOs	också	är	en	viktig	extern	intressentgrupp	och	att	SEB	har	haft	
ett	 nära	 samarbete	 med	 Världsnaturfonden	 och	 Rädda	 Barnen	 vid	 framtagandet	 av	 externa	
policyers	och	ställningstaganden.	Dessa	organisationer	är	en	viktig	del	i	SEB:s	intressentdialog	för	att	
kunna	 fastställa	 prioriterade	 områden.	 Även	media	 är	 en	 intressent	 som	 också	 påverkar	 vad	 SEB	
väljer	att	lägga	fokus	på.	

4.4.4 Kärnvärden	

SEB	beskriver	i	sin	hållbarhetsredovisning	(SEB,	2016b)	att	de	valt	att	fokusera	sitt	hållbarhetsarbete	
inom	 tre	 ansvarsområden:	 ansvarsfulla	 affärer,	miljö,	människor	 och	 samhälle	 (SEB,	 2016g).	 SEB:s	
kärnvärden	illustreras	Figur	12	nedan.  

	

	

	

	

	

Figur	12.	SEB:s	kärnvärden	(SEB,	2016g)	
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4.4.5 Värdekedja	

Solehav	 (2016)	 förklarar	 att	 bankens	 värdekedja	 är	 komplicerad.	 På	 SEB:s	 hemsida	 (SEB,	 2016h)	
återges	vad	som	kallas	för	Corporate	Financial	Value	chain,	vilken	presenteras	i	Figur	13	nedan.		

		

	
Figur	13.	SEB:s	värdekedja	(SEB,	2016h)	

Första	 processteget	 i	 SEB:s	 värdekedja	 är	 anskaffning	 och	 försäljning.	 En	 stor	 del	 av	
administrationen	 i	 samband	 med	 anskaffning	 och	 försäljning	 är	 integrerad	 i	 cash	 management	
konceptet.	 Ett	 effektivt	 handhavande	 har	 en	 direkt	 effekt	 på	 både	 kassaflöden	 och	 rörelsekapital	
(SEB,	2016h). 

Det	 andra	 processteget	 i	 värdekedjan	 är	 riskhantering.	 Hantering	 av	 finansiella	 tillgångar	 är	 alltid	
förknippad	 med	 risker	 av	 olika	 slag.	 Till	 exempel	 kan	 valutakurser	 och	 räntor	 öka	 eller	 minska.	
Operativa	 risker	kan	uppstå	 som	en	 följd	av	den	mänskliga	 faktorn	eller	av	 tekniska	 skäl.	Politiska	
oroshärdar	 kan	 påverka	 affärsklimatet.	 SEB	 framhäver	 att	 de	 har	 för	 avsikt	 att	 identifiera	 och	
utvärdera	de	riskfaktorer	som	är	förknippade	med	en	specifik	bransch	och	tillsammans	med	kunden	
utveckla	strategier	för	riskhantering	(SEB,	2016h). 

Det	 tredje	 processteget	 i	 värdekedjan	 är	 kapitalplacering.	 Likviditetshantering	 döljer	 ofta	 en	
betydande	 besparingspotential	 och	 SEB	menar	 att	 tydliga	 strukturer,	 teknik,	 effektiv	 rapportering	
och	 omfattande	 systemintegration	 är	 hörnstenarna	 i	 denna	 process.	 SEB	 har	 som	mål	 att	 skapa	
värde	genom	att	optimera	nettopositioner,	rörelsekapital	och	därmed	kapitalflödet	(SEB,	2016h). 

Nästa	processteg	 i	värdekedjan	är	kapitalflödesprognoser.	Ett	företags	förmåga	att	göra	prognoser	
är	en	viktig	indikator	på	kvaliteten	i	sin	likviditetshantering.	Prognoser	avslöjar	ofta	effektiviteten	av	
integration	 mellan	 centrala	 funktioner	 och	 tillhörande	 affärsenheter	 eller	 dotterbolag.	 SEB:s	
målsättning	 är	 att	 optimera	 processer	 som	 arbetar	 med	 nettopositioner	 och	 kassaflöden.	 Detta	
eftersom	de	har	sett	att	automatiserade	processer	förbättrar	den	 interna	kontrollen	när	det	gäller	
både	 nuvarande	 position	 och	 risk.	 Dessutom	 medför	 lättillgänglig	 information	 att	 kvaliteten	 på	
beslutsfattandet	förbättras	(SEB,	2016h). 

Nästa	processteg	 i	värdekedjan	är	kortsiktig	 investering	och	finansiering	När	placeringen	av	kapital	
noggrant	 övervakas	 och	 konsolideras	 med	 en	 prognos	 över	 framtida	 kassaflöden,	 kan	 korrekta	
beslut	göras.	Kvalitativa	kortfristiga	placeringar	och	finansiering	är	beroende	av	tillgången	på	korrekt	
information	 och	möjlighet	 att	 reagera	 på	 den.	 Det	 ligger	 i	 SEB:s	 intresse	 att	 för	 kundens	 räkning	
förbättra	 avkastningen	 på	 investeringen	 genom	 att	 undvika	 misstag.	 Detta	 möjliggörs	 genom	 en	
ökad	kontroll	och	effektivitet	i	arbetsprocesserna	i	samband	med	själva	transaktionen	(SEB,	2016h). 
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Sista	 processteget	 i	 värdekedjan	 är	 utbetalning	 och	 inkassering.	 Effektiva	 betalningsvillkor	 är	
beroende	 av	 integration,	 d.v.s.	 koppla	 samman	 interna	 och	 externa	 informationsflöden	 som	
genereras	 av	 köp,	 försäljningar	 och	 finansiella	 transaktioner.	 SEB	 belyser	 nyttan	 av	 att	 integrera	
betalningsinformationen	 med	 försäljning	 och	 leverantörsinformation.	 Denna	 metod	 kallas	 för	
Straight	 Through	 Processing	 (STP),	 förmågan	 att	 interagera	 med	 andra	 banksystem,	
clearingorganisationer	och	kundens	egna	finansiella	och	affärssystem	(SEB,	2016h).	

4.4.6 Förväntade	värden	som	skapas	av	företaget	

SEB	 beskriver	 att	 de	 anser	 att	 banker	 spelar	 en	 central	 roll	 i	 samhället	 och	 att	 de	 kan	 bidra	 till	
ekonomisk	 utveckling	 och	 finansiell	 trygghet	 genom	 att	 bistå	 kunderna	 med	 finansiering,	
investeringar,	 säkra	 betalningar	 och	 kapitalförvaltning.	 SEB	 menar	 att	 detta	 skapar	 värde	 för	
kunderna,	 främjar	 kundlojaliteten	 och	 i	 förlängningen	 ett	 långsiktigt	 aktieägarvärde	 (SEB,	 2016i).	
Solehav	 (2016)	berättar	att	många	finansiella	 institutioner	och	fondförvaltare	vill	ha	en	viss	 typ	av	
aktier	 i	 sina	 portföljer	 och	 letar	 då	 efter	 bolag	 som	 har	 en	 tillräckligt	 hög	 standard	 inom	
hållbarhetsarbetet.	Ett	bra	hållbarhetsarbete	från	SEB:s	sida	attraherar	nya	investerare.		

4.4.7 Målsättning	

SEB	 anser	 att	 globala	 trender	 och	 utmaningar	 skapar	 nya	 möjligheter	 för	 dem	 att	 utveckla	 sin	
verksamhet	(SEB,	2016b).	SEB	har	analyserat	UN	Sustainable	Development	Goals	och	matchat	dessa	
mot	sina	åtta	prioriterade	områden	inom	affärsverksamheten.	 

SEB	har	utifrån	sin	intressentdialog	samt	deras	materialitetsfrågor,	identifierat	de	områden	där	SEB	
måste	 fokusera	 sitt	 hållbarhetsarbete.	 SEB	 beskriver	 att	 processen	 för	 att	 identifiera	 de	 mest	
väsentliga	 frågorna	bygger	på	en	 löpande	dialog	med	 sina	 intressenter.	 I	 kombination	med	 intern	
analys	fastställer	SEB	frågor	som	är	av	strategiskt	intresse	för	verksamheten.	Frågor	som	identifieras	
utvärderas	 sedan	 ur	 både	 ett	 intressent-	 och	 ett	 affärsperspektiv	 samt	 hur	 de	 påverkar	 SEB:s	
möjlighet	att	skapa	och	upprätthålla	värde	på	tre	till	fem	års	sikt	(SEB,	2016d).		

SEB	har	valt	att	lägga	fokus	på	fyra	områden: 

• Grön	finansiering	som	främjar	klimatvänliga	och	resurseffektiva	lösningar.	
• Hållbara	investeringar,	där	värdeskapande	förstärks	genom	produkter	med	positiva	effekter.	
• Stödja	entreprenörskap	för	att	driva	en	hållbar	ekonomisk	utveckling	och	bidra	till	nya	jobb.	
• Minska	sin	egen	miljöpåverkan,	i	synnerhet	CO2-utsläpp,	med	20	procent	till	år	2020. 

4.4.8 Prioriterade	områden	

SEB:s	 hållbarhetsstrategi	 är	 inriktad	på	 åtta	 affärsprioriteringar	 inom	 tre	 ansvarsområden.	Genom	
att	 fokusera	på	dessa	 frågor	 anser	 SEB	 att	 de	 kan	bidra	 till	 bättre	 styrning	 inom	banksektorn	och	
samtidigt	uppnå	ett	socialt	engagemang	samt	värna	om	miljön	(SEB,	2016g).	

Med	 ansvarsfull	 försäljning	 och	 rådgivning	 vill	 SEB	 säkerställa	 rådgivning	 av	 hög	 kvalitet	 utifrån	
långsiktiga	 behov	 och	 menar	 att	 kunder	 alltid	 ska	 ha	 tillgång	 till	 professionell	 rådgivning	 kring	
sparande	och	 investeringar.	Detta	menar	SEB	skall	underlätta	kontroll	och	 förståelse	 för	den	egna	
ekonomiska	situationen	(SEB,	2016b).	

SEB	 har	 som	 målsättning	 att	 motverka	 finansiell	 brottslighet	 genom	 att	 öka	 användningen	 av	
befintliga	 data	 för	 att	 förebygga,	 upptäcka	 och	 reagera	 på	 bedrägeri.	 SEB	 anser	 att	 finansiell	
brottslighet	är	ett	stort	globalt	problem	och	vill	aktivt	arbeta	för	att	förhindra	detta.	SEB	skriver	i	sin	
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hållbarhetsredovisning	att	de	samarbetar	med	partners	lokalt	och	internationellt,	samt	utbildar	sina	
medarbetare.	 Dessutom	 bevakar	 SEB	 transaktioner	 och	 kontrollerar	 sina	 kunder	 enligt	 känn-din-
kund-processen	(KYC)	samt	mot	sanktionslistor	(SEB,	2016b).	

SEB	 beskriver	 att	 de	 som	 ägare	 vill	 agera	 ansvarsfullt	 genom	 ansvarsfulla	 investeringar	 för	 att	
främja	 god	 affärsetik	 och	 styrning	 (SEB,	 2016j).	 SEB	 belyser	 att	 de	 ämnar	 investera	 i	 företag	 som	
aktivt	hanterar	miljömässiga	och	sociala	aspekter	av	sin	verksamhet,	eftersom	SEB	anser	att	dessa	
företag	kommer	att	bli	mer	framgångsrika	över	tid	(ibid.).	För	att	utöka	sitt	ansvarstagande	gällande	
investeringar	 beskriver	 även	 SEB	 att	 de	 valt	 att	 utesluta	 fonder	 och	 företag	 som	 hanterar	 någon	
form	 av	 produktion	 eller	 försäljning	 av	 olagliga	 vapen	 eller	 i	 kärnvapen.	 SEB	 har	 även	 valt	 att	
utesluta	 investeringar	 i	 branscher	 som	hanterar	 alkohol,	 tobak	 och	pornografi.	 SEB:s	 hållbara	 och	
etiska	 fonder	 investerar	 enbart	 i	 företag	 som	 är	 anslutna	 till	 internationella	 konventioner	 och	
riktlinjer,	 såsom	 UN	 Global	 Compact	 och	 OECD:s	 riktlinjer	 för	 multinationella	 företag	 som	 rör	
miljöansvar,	arbetsrätt,	mänskliga	rättigheter,	kontroversiella	vapen	och	korruption	(ibid.).	

SEB	anser	 vidare	att	de	kan	bidra	 till	 ett	hållbart	 samhälle	 genom	att	 säkerställa	 vad	de	kallar	 för	
hållbar	 finansiering	 vilket	 är	 ytterligare	 ett	 av	 deras	 prioriterade	 områden.	Detta	 innebär	 att	 SEB	
inte	beviljar	lån	som	överskrider	vad	kunderna	har	kapacitet	att	betala	tillbaka.	Ett	led	i	stärkandet	
av	 SEB:s	 strävan	 mot	 hållbar	 finansiering	 beslutade	 de	 under	 2015,	 att	 inte	 inleda	 nya	
affärsrelationer	 med	 företag	 verksamma	 inom	 kolbrytning.	 SEB	 beslutade	 även	 att	 inte	 heller	
finansierar	nya	kolkraftverk.	SEB	tog	även	beslut	om	att	erbjuda	stöd	till	befintliga	kunder	som	väljer	
att	 fasa	 ut	 kol.	 SEB	 har	 också	 beslutat	 att	 den	 energirelaterade	 låneportföljen	 successivt	 ska	
innefatta	större	andelar	förnybar	energi	(SEB,	2016k).	 

År	2007–2008	utvecklade	SEB	i	samarbete	med	Världsbanken	så	kallade	gröna	obligationer.	Solehav	
(2016)	 beskriver	 att	 Gröna	 obligationer	 till	 skillnad	 från	 vanliga	 obligationer	 endast	 används	 till	
“gröna	 investeringar”,	 exempelvis	 energieffektivitet,	 biobränsle,	 elbussar	 eller	 vattenrening.	 De	
gröna	obligationerna	är	populära	bland	investerare	och	fondförvaltare	som	vill	ha	en	grön	profil	på	
sina	investeringar.	Anledningen	till	att	SEB	tog	fram	gröna	obligationer	var	just	ökad	efterfrågan	från	
investerare	(SEB,	2016k). 

SEB	har	även	valt	att	 fokusera	på	hur	de	kan	minska	 sin	egen	miljöpåverkan	 inom	verksamheten.	
SEB	 beskriver	 i	 sin	 hållbarhetsredovisning	 (SEB,	 2016b)	 att	 klimatförändringar	 är	 en	 av	 de	 största	
utmaningarna	 i	 modern	 tid.	 SEB	 ämnar	 minska	 sin	 egna	 direkta	 miljöpåverkan	 genom	 att	 aktivt	
verka	 för	 att	 minska	 sin	 energiförbrukning	 och	 CO2-utsläpp.	 SEB	 har	 identifierat	 att	 den	 egna	
energianvändningen	 och	 tjänsteresor	 utgör	 den	 största	 delen	 av	 den	 direkta	miljöpåverkan	 (SEB,	
2016l).	SEB	har	som	mål	att	till	2020	minska	sina	koldioxidutsläpp	och	totala	elförbrukning	med	20	
procent	(ibid.).		

SEB	 har	 satt	 upp	 som	 mål	 att	 de	 vill	 skapa	 en	 attraktiv	 arbetsplats	 genom	 att	 vara	 den	 mest	
attraktiva	arbetsgivaren	 (SEB,	2016c).	 SEB	har	 som	mål	är	att	erbjuda	sina	medarbetare	 likvärdiga	
möjligheter	oavsett	kön,	etnicitet,	ålder,	sexuell	läggning	eller	religion.	SEB	arbetar	aktivt	för	att	öka	
antalet	kvinnor	i	högre	operativa	positioner	och	i	seniora	ledarroller	(ibid.).	 

SEB	beskriver	att	deras	samhällsengagemang	fokuserar	på	att	stödja	utvecklingen	av	lokalsamhällen	
genom	 samarbete	 med	 organisationer	 och	 institutioner.	 SEB	fokuserar	 på	 innovation	 och	
entreprenörskap,	barn	och	ungdomar	samt	utbildning	och	kunskap	(SEB,	2016m).		

SEB	anser	att	tillgång	till	finansiella	tjänster	är	avgörande	för	ekonomisk	tillväxt.	SEB	beskriver	att	de	
arbetar	för	att	förbättra	tillgången	till	sina	tjänster	samt	öka	kunskapen	om	ekonomi	och	finans	i	alla	
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delar	av	samhället.	SEB	har	som	mål	att	finnas	till	för	bred	en	kundgrupp	genom	att	göra	finansiella	
tjänster	 tillgängliga	 för	 alla,	 oberoende	 av	 ekonomisk	 ställning,	 etniskt	 ursprung,	 handikapp	 eller	
andra	faktorer	(SEB,	2016n).	

4.4.9 Filantropiska	initiativ	och	samarbeten	med	NGOs	

Som	beskrivits	ovan	är	samhällsengagemang	ett	av	SEB:s	prioriterade	områden.	SEB	engagerar	sig	i	
en	 rad	 initiativ	 som	 kan	 tolkas	 som	 rent	 filantropiska.	 SEB	 samarbetar	 med	 bland	 annat	 Ung	
Företagsamhet	både	i	Sverige	och	i	Baltikum,	samt	att	de	träffar	nystartade	företag	genom	Venture	
Cup,	 Connect,	 IFS	 (Internationella	 Företagarföreningen)	 och	 Nyföretagarcentrum,	 och	 erfarna	
entreprenörerna	via	Entrepreneur	of	 the	Year.	SEB	skriver	även	 i	 sin	hållbarhetsredovisning	att	de	
samarbetar	med	svenska	Prins	Daniels	Fellowship,	Business	Challenge	och	SUP46	Start-Up	People	of	
Sweden.	Under	2015	var	SEB	involverade	i	70	verksamheter	och	träffade	runt	10	000	personer.	275	
medarbetare	inom	SEB	engagerade	sig	och	investerade	1	700	timmar	av	sin	tid	(SEB,	2016m). 

Sedan	1997	 samarbetar	 SEB	med	Mentor	 som	är	en	 stiftelse	med	 inriktning	på	drogförebyggande	
verksamhet	bland	ungdomar.	Stiftelsens	syfte	är	att	skapa	relationer	och	bygga	förtroende	mellan	
ungdomar	och	vuxna	(SEB,	2016m).		

SEB	 stödjer	 Kungliga	 Filharmoniska	 Orkestern	 i	 Stockholm	 och	 Göteborgs	 Symfoniker.	 År	 2014	
utökade	 SEB	 sitt	 partnerskap	 till	 att	 även	 omfatta	 stöd	 till	 skolorkesterkonceptet	 El	 Sistema.	 El	
Sistema	främjar	ledarskap	och	entreprenörskap	som	SEB	anser	är	av	stor	vikt	för	att	skapa	värde	för	
dem	som	bank	(SEB,	2016m).	

SEB	 stödjer	 aktivt	 forskning,	 utbildning	och	 innovation	 samt	 samarbetar	med	ett	 antal	 universitet	
(SEB,	2016m).	

4.4.10 Frivilliga	åtaganden		

SEB	 har	 valt	 att	 följa	 UN	 Global	 Compact	 och	 OECD:s	 riktlinjer	 för	 multinationella	 företag	 (SEB,	
2016o).	 Vidare	 har	 SEB	 anslutit	 sig	 till	 Principerna	 för	 ansvarsfulla	 investeringar	 (PRI)	 som	 är	 en	
frivillig	uppsättning	principer	som	utvecklats	i	samarbete	med	Förenta	Nationernas	miljöprogram	för	
den	finansiella	sektorn	(UNEP	FI)	och	UN	Global	Compact	(ibid.).	SEB	följer	även	FN:s	Miljöprograms	
Finansiella	 Initiativ	 (UNEP-FI)	som	är	ett	globalt	partnerskap	mellan	FN:s	Miljöprogram	(UNEP)	och	
den	 finansiella	 sektorn	 som	 har	 till	 syfte	 att	 främja	 förståelsen	 för	 kopplingar	 mellan	 miljö,	
hållbarhet	 och	 finansiella	 resultat	 (ibid.).	 Ekvatorprinciperna	 (EP)	 är	 ytterligare	 en	 uppsättning	
frivilliga	riktlinjer	som	SEB	valt	att	följa	(ibid.).	 

Dessutom	har	SEB	valt	att	ansluta	 sig	 till	Carbon	Disclosure	Project	 (CDP).	CDP	är	världens	 största	
undersökning	av	stora	företags	ambitioner	vad	det	gäller	klimatförändring	och	miljöskydd.	Tusentals	
organisationer	 i	 ungefär	 60	 länder	 runtom	 i	 världen	 mäter	 och	 redovisar	 sina	 utsläpp	 av	
växthusgaser	 och	 sina	 klimatstrategier	 genom	 CDP	 (SEB,	 2016o).	 Slutligen	 har	 SEB	 valt	 att	 stödja	
Internationella	 handelskammaren	 (ICC).	 ICC	 är	 en	 global	 organisation	 som	 värnar	 den	 globala	
ekonomin	som	drivkraft	för	ekonomisk	tillväxt,	ökad	sysselsättning	och	välfärd	(ibid.).		

För	att	minimera	risker	samt	tillvarata	möjligheter	har	SEB	har	fastställt	följande	ställningstaganden:	
Barnarbete,	 Klimatpåverkan	 och	 Sötvatten	 (SEB,	 2016p).	 SEB	 har	 även	 valt	 att	 upprätta	 sex	 olika	
branschspecifika	 policys	 som	 hanterar	 risker	 som	 kan	 uppstå	 inom	 områdena:	 Fossila	 bränslen,	
Förnybar	energi,	Gruvor	och	metaller,	Sjöfart,	Skogsbruk	samt	Vapen	och	Försvar	(ibid.).	Syftet	med	
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dessa	 ställningstaganden	 och	 policys	 är	 att	 vägleda	 SEB	 och	 deras	 kunder	 i	 den	 dagliga	
verksamheten	(ibid.).	

4.4.11 Uppförandekod	

Enligt	SEB	är	uppförandekoden	vägledande	i	affärsrelationer	och	SEB:s	sätt	att	arbeta.	Koden	är	till	
för	att	hjälpa	medarbetare	i	deras	relationer	med	kunder	och	andra	intressenter.	SEB	konstaterar	att	
alla	 medarbetare	 är	 ansvarig	 för	 att	 följa	 innehållet	 i	 uppförandekoden.	 Uppförandekoden	 är	
baserad	på	UN	Global	Compacts	tio	principer	för	ansvarsfullt	företagande	(SEB,	2016q).	

4.4.12 Hållbarhetsredovisning	och	kommunikation	av	CSR	

SEB	 redovisar	årligen	om	händelser,	 framsteg	och	aktiviteter	 inom	hållbarhet	och	beskriver	att	de	
strävar	 efter	 att	 föra	 en	 öppen	 och	 transparent	 dialog	 med	 sina	 intressenter.	 SEB	 följer	 Global	
Reporting	 Initiatives	 (GRI)	riktlinjer	 för	den	finansiella	sektorn	och	redovisar	enligt	G4	"Core"	(SEB,	
2016b).	

Enligt	 Solehav	 (2016)	 är	 transparens	 ett	 viktigt	 ämne	 som	 SEB	 kontinuerligt	 arbetar	 med	 och	
försöker	förbättra	sig	inom.	Men	det	är	också	ett	svårt	ämne	för	bankerna,	då	de	till	viss	del	styrs	av	
banksekretess.	Solehav	(2016)	menar	att	hållbarhet	går	ut	på	att	vara	transparent	och	detta	är	inget	
problem	 vad	 gäller	 fonder,	 då	många	 publika	 bolag	 ingår.	 Vad	 gäller	 utlåningssidan	 blir	 det	 mer	
komplicerat	 just	 på	 grund	 av	 banksekretessen.	 SEB	 kan	 inte	 enligt	 lag	 prata	 om	 sina	 kunder	 och	
företaget	utan	deras	 tillåtelse.	SEB	 försöker	att	 redovisa	sektorvis	och	på	en	aggregerad	nivå	utan	
att	nämna	några	namn.	Solehav	 (2016)	menar	att	 transparens	är	 viktigt	 för	att	 stärka	 förtroendet	
bland	kunderna.	Att	upprätthålla	ett	gott	 rykte	är	avgörande	för	att	attrahera	nya	 investerare	och	
företagskunder.		

4.4.13 Uppföljning	av	leverantörer	

SEB	ställer	samma	krav	på	sina	leverantörer	som	man	ställer	på	sin	egen	verksamhet	vad	gäller	god	
social	och	miljömässig	 standard.	 SEB	köper	 varor	och	 tjänster	 från	en	 rad	olika	 lokala	 företag	och	
internationella	 koncerner.	Arbetet	 sker	 genom	hela	 värdekedjan	 för	 att	minimera	 risker,	 tillvarata	
möjligheter	och	säkerställa	hållbar	samt	ekonomisk	tillväxt	(SEB,	2016r). 

IT-tjänster	 utgör	 den	 största	 delen	 av	 alla	 SEB:s	 inköp.	 Totalt	 sett	 har	 SEB	 närmare	 tolvtusen	
leverantörer	som	förser	SEB	med	allt	från	papper	till	fastighetstjänster	(Solehav,	2016).	SEB	har	en	
separat	 uppförandekod	 för	 sina	 leverantörer	 som	 är	 baserad	 på	 SEB:s	 koncernövergripande	
uppförandekod	 vilken	 är	 grundläggande	 för	 inköpsprocessen	 och	 avgörande	 för	 bedömningen	 av	
leverantörer	 (SEB,	 2016r).	 I	 uppförandekoden	 för	 leverantörer	 framhäver	 SEB	 vikten	 av	 att	 ha	 en	
hållbar	 leverantörskedja	 samt	 vad	 SEB	 förväntar	 sig	 av	 sina	 leverantörer.	 SEB	 använder	 sig	 av	 en	
extern	 granskningsplattform	 för	 leverantörer	 som	 heter	 EcoVadis	 (ibid.).	 Granskningsplattformen	
bedömer	 och	 betygsätter	 leverantörer	 utifrån	 ett	 hållbarhetsperspektiv.	 Plattformen	 kombinerar	
hållbarhetsbedömning	baserad	på	bland	annat	Global	Reporting	Initiative,	UN	Global	Compact,	och	
ISO	26000,	med	verktyg	för	själva	datahanteringen	(EcoVadis,	n.d.).		

Alla	SEB:s	 leverantörer	 får	en	 inbjudan	att	 fylla	 i	ett	 självutvärderingsformulär	direkt	via	EcoVadis.	
Resultatet	av	granskningen	används	sedan	av	SEB	i	valet	av	nya	leverantörer,	men	också	för	att	mäta	
och	utveckla	befintliga	leverantörers	kvalitet	inom	hållbarhetsområdet.	Leverantörer	som	inte	fyller	
i	 utvärderingsformuläret	 från	EcoVadis,	 eller	 leverantörer	med	 låga	betyg	och	 som	samtidigt	 visar	
ovilja	till	förbättring,	kommer	allteftersom	att	uteslutas	från	SEB.	Befintliga	leverantörer	som	uppnår	
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höga	resultat	kommer	att	främjas	vid	fortsatt	samarbete.	Befintliga	leverantörer	som	får	låga	betyg	
men	visar	en	vilja	till	förbättring	kommer	att	få	stöd	av	SEB	att	höja	sin	hållbarhetsprestanda.	Målet	
för	SEB	är	att	öka	det	genomsnittliga	hållbarhetsbetyget	bland	sina	leverantörer	(SEB,	2016r).	

4.4.14 Samarbeten	och	branschöverskridande	nätverk	

Solehav	(2016)	nämner	att	SEB	varit	med	i	Nätverket	för	hållbart	näringsliv,	NMC	i	många	år.	Genom	
detta	nätverk	medverkar	SEB	på	konferenser	tillsammans	med	ett	antal	företag	från	olika	branscher.	
När	Solehav	får	frågan	huruvida	SEB	är	villiga	att	dela	med	sig	av	sin	kunskap	och	erfarenhet	inom	
hållbarhetsområdet	så	svarar	han	att	allt	som	SEB	publicerar	på	sin	hemsida	är	publikt,	och	denna	
information	 kan	 andra	 företag	 ta	 del	 av.	 SEB	 deltar	 även	 på	 konferenser	 och	 inom	 skolan	 där	 de	
berättar	om	sitt	hållbarhetsarbete.		
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5. Sammanställning	av	resultat	
Nedan	följer	en	sammanställning	av	de	utvalda	indikatorerna	för	samtliga	företag	som	ingår	i	denna	
studie.	Se	Tabell	4	nedan.	
Tabell	4.	Sammanställning	av	indikatorer	

																Företag	

Indikator	

ABB	 Electrolux	 H&M	 SEB	

Omsättning 296	352	miljarder	
(nettoomsättning)	 

124	miljarder	
(nettoomsättning) 

210	miljarder	
(inklusive	moms) 44	148	miljarder	

(nettoomsättning)	

Anställda 135	000 58	000	 148	000 15	500 
Verksamhet	i	
antal	länder 

100 mer	än	 
150	länder 

nästan	50	länder	
(exklusive	
franschiseländer) 

Fysiskt	verksamma	i	
Norden	
(Sverige,	Finland,	
Norge,	Danmark)	
Baltikum	
(Estland,	Lettland,	
Litauen)	och	Tyskland 
8	länder 

Procentuell	
fördelning	av	
kvinnor	och	
män	inom	
ledande	
positioner 

13	procent	inom	
styrelsen	
	
9	procent	inom	
verkställande	
ledningen 
 

15	procent	kvinnor	
inom	styrelsen	 
(30	procent	kvinnor	
är	senior	managers) 

58	procent	kvinnor	
inom	styrelsen 

27	procent 
(44	procent	av	SEB:s	
alla	chefer) 

Första	
hållbarhets-	
redovisningen 

År	1994	 År	1996 År	2003	 År	2007	 

Företagets	
definition	av	
hållbarhet	

Hållbarhet	 handlar	 om	
att	 balansera	
ekonomisk	 framgång,	
förvaltning	 av	 miljön	
och	 utveckling	 av	
samhället	 till	 fördel	 för	
alla	ABB:s	intressenter.	

Hållbarhet	 är	 ett	
oundvikligt	 resultat	
som	 kommer	 av	 att	
efterleva	sina	värden.	

Hållbarhet	 står	 för	
insats	 och	 är	 ett	
uppdrag	 som	 bygger	
på	passion,	långsiktigt	
tänkande	 och	
teamwork.	Hållbarhet	
innebär	 att	
tillmötesgå	 dagens	
och	 framtida	
generationers	behov.		

Hållbarhet	 innebär	
ett	 ansvar	 för	 hur	
verksamheten	
bedrivs	 samt	 hur	 det	
påverkar	 kunder,	
anställda,	 aktieägare	
och	samhället	i	stort.	
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																						Företag	

Indikator	
ABB	 Electrolux	 H&M	 SEB	

Drivkrafter	och	
identifierade	
utmaningar	

Krav	från	kunder 
 
Skärpta	krav	kring	lagar	
och	regelverk	 
 
Krav	från	investerare	 
 
De	anställdas	
förväntningar	 
 
Samhällets	krav 
 
Digital	information 
 
Resursekonomi	
(Resource	economics) 
 
Urbanisering 
 
Transporter	och	
mobilitet 
 
Grön	Ekonomi 
 
Elektrifiering 
 
Framväxande	
ekonomier	
	
Säkerställa	tryggheten	
och	säkerheten	för	sina	
anställda	
	
Hantering	av	
miljömässiga	och	
sociala	risker	som	
uppkommer	i	
värdekedjan	

Tillväxt	av	global	
medelklass	
	
Konsumtionsökning	av	
resurser	
	
Klimatförändringar	
	
Kemiska	föroreningar	
	
Teknik	
	
Digitalisering	
	
Skapa	etiska	och	säkra	
arbetsplatser	
	
Krav	från	kunder	
	
Krav	från	investerare	

Ohållbar	livsstil	
	
Att	ständigt	
förbättras	i	allt	man	
gör	
	
Sluta	cirkeln	
	(closing	the	loop)	
	
Rättvisa	levnadslöner	
i	leverantörskedjan	
	
Ökad	transparens	
	
Beteendeförändring	
	
Krav	från	VD	
	
Krav	från	investerare	
	
Krav	från	kunder	

Ägare	
	
Krav	från	investerare		
	
Krav	från	kunder	
	
Mindre	risker	
	
Högre	avkastning	på	
sikt	
	
Gott	rykte	ger	ökat	
förtroende	
	
Lagstiftning	
	
Oroligheter	i	
samhället	
	
Ekonomisk	ovisshet	
	
Klimatförändringar	
	
Digitalisering	
	
Media	
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																				Företag	

Indikator	

ABB	 Electrolux	 H&M	 SEB	

Intressenter	 Kunder	
	
Anställda	
	
Leverantörer	
	
Investerare	
	
Civilsamhället	
(NGOs,	internationella	
organisationer,	
hållbarhetsexperter		
och	unga	personer)	

Kunder	
	
Anställda	
	
Leverantörer	
	
Investerare	
	
Aktieägare	
	
Konsumenter	
	
NGO/initiativ	från	
regeringen	
	
Andra	företag	i	
branschen	

Kunder	
	
Anställda	
	
Leverantörer	och	
deras	anställda	
	
Investerare	
	
Samhällen	
	
Andra	företag	i	
branschen	
	
Beslutsfattare	
	
NGO	och	IGO		
	

Kunder	
	
Anställda	
	
Leverantörer		
	
Investerare		
	

Aktieägare	

Samarbetspartners	
	
Lokalsamhällen	
NGOs	

	

Kärnvärden	
Lönsam	tillväxt	
	
Kraftfullt	
genomförande	
	

Affärsdrivet	
samarbete	

Passion	för	Innovation	
	
Kundbesatthet	
	

Resultatdriven	

Respekt	för	varje	
individ	
	
Tro	på	människor	
	
Vi	är	ett	team	
	
Rättfram	och	
öppensinnad	
	
Håll	det	enkelt	
	
Entrepenörsanda	
	
Ständig	förbättring	
	
Kostnadsmedvetenhet	

Ansvarsfulla	affärer	
	
Miljö	
	

Människor	och	
samhälle	

Värdekedja	 -	
R&D	
	
Leverantörer	
	
Electrolux	verksamhet	
	
Transport	
	
Försäljning	
	
Konsument-	
användning	

Avfall	

Design	
	
Råmaterial	
	
Tyg-	och	garn-	
produktion	
	
Produktion	av	kläder	
	
Transport	
	
Försäljning	

Användning	

Anskaffning	och	
	försäljning	
	
Riskhantering	
	
Kapitalplacering	
	
Kapitalflödesprognoser	
	
Kortsiktig	investering		
och	finansiering	

Utbetalning	och	
Inkassering	
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																				Företag	

Indikator	
ABB	 Electrolux	 H&M	 SEB	

Förväntade	
värden	som	
skapas	för	
företaget	

Lönsam	tillväxt	för	
aktieägare	
(ekonomiska) 
 

Kompetent	och	lojal	
arbetskraft	

Ekonomiska 
 
Stärka	varumärket 
 
Konsument- 
värde 
 
ökat	förtroende	
bland	leverantörer 
 
Samhällsvärde	
	
Lojala	kunder	

Trygghet	för	anställda	
och	kunder	
	
Ansvar	för	hela	
värdekedjan 
 

	

Ekonomiska 
 
Ökat	förtroende	
bland	investerare	
och	kunder 
 

Lojala	anställda	

Målsättningar	
Ledande	inom	området	
vad	gäller	att	bidra	till	
en	hållbar	värld 
 
Ansvarsfull	anskaffning	 
 
Trygg	och	säker	
verksamhet	 
 
Energi-effektiva	
produkter 
 
Minska	den	egna	
energiintensiteten 
 
Minska	den	egna	
vattenkonsumtionen	 
 
Minska	mängden	avfall	
från	den	egna	
verksamheten 
 
Stärka	ABB:s	roll	i	
samhället 
 

Förbättra	och	övervaka	
hur	deras	leverantörer	
följer	ABB:s	
uppförandekod	

Vara	bästa	
företaget	i	världen	
med	att	erbjuda	
hushållsapparater	
och	redskap 
 
Produkt- 
effektivitet 
 
Användning	av	
återvunnet	
material 
 
Verksamhets- 
effektivitet 
 
Säker	kemikalie-	
användning 
 

Halvera	sin	CO2	
påverkan	fram	till	
2020	relativt	2005	

Fortsatt	tillväxt 
 
Bäst	erbjudande	till	
kunder 
 
Attraktiv	arbetsgivare 
 
Skapa	nya	
arbetstillfällen 
 
Samhällsutveckling 
 

Målinriktat	
hållbarhetsarbete	
genom	hela	värdekedjan		

Grön	finansiering	 
 
Hållbara	
investeringar 
 
Stödja	
entreprenörskap	 
 
Bidra	till	nya	jobb 
 
Minska	
miljöpåverkan	 
 
Reducera	CO2-
utsläpp	med	20	
procent	till	år	
2020 
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																				Företag	

Indikator	
ABB	 Electrolux	 H&M	 SEB	

Prioriterade	
områden	

Produkter	och	
tjänster 
 
Integritet 
 
Människor	och	
samhälle 
 
Mänskliga	
rättigheter 
 
Energieffektivitet	
och	
klimatförändringar 
 
Ansvarsfull	Sourcing 
 
Trygg	och	Säker	
verksamhet 
 
Resurseffektivitet 
 

Rätt	material		

Förbättra	energi-	
och	vattenprestanda 
 
Förbättra	
resursanvändning 
 
Säker	
kemikaliehantering 
 
Förnybar	energi 
 
Hälsa	och	säkerhet 
 
Bygga	upp	sitt	
förtroende 
 
Påskynda	
teknikutbyte 
 
Sociala	behov 
 

Hållbara	
leverantörer	

Tillhandahålla	mode	
för	medvetna	
kunder 
 
Välja	och	belöna	
ansvarsfulla	
partners 
 
Vara	etisk 
 
Vara	klimatsmart 
 
Reducera,	
återanvända,	
återvinna 
 
Ansvarfull	
användning	av	
naturtillgångar 
 
Stärka	samhällen 

 
 
	

Ansvarsfull	försäljning	
och	rådgivning 
 
Motverka	finansiell	
brottslighet 
 
Ansvarsfulla	
investeringar 
 
Hållbar	finansiering 
 
Minska	vår	
miljöpåverkan 
 
En	attraktiv	
arbetsplats 
 
Samhällsengagemang 
 
Tillgång	till	finansiella	
tjänster 

	

Filantropiska	
initiativ	

ja	 ja	 ja	 ja	

Samarbeten	med	
NGOs	

ja 

	
ja	 ja	 ja	
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																						Företag	

Indikator	
ABB	 Electrolux	 H&M	 SEB	

Frivilliga	
åtaganden		

UN	Global	Compact 
 
OECD:s	riktlinjer	för	
multinationella	
företag 
 
ILO	Core	Conventions 
 
SA	8000 
 
ISO 
 
GRI:	G4	“Core” 
 
Miljöpolicy 
 
Social	policy 
 
Integritetspolicy 
 
Policy	för	 
mänskliga	rättigheter 
 
Occupational	health	
and	safety	policy 
 

Green	Building	Policy	

UN	Global	
Compact 
 
OECD:s	riktlinjer	
för	multinationella	
företag 
 
ILO	Core	
Conventions 
 
UN	guiding	
principles	on	
Business	and	
Human	Rights 
 
The	Children’s	
Rights	and	
Business	Principles	
 
GRI:	G4	“Core” 
 
Miljöpolicy 
 
Skattepolicy 
 
Policy	för	
arbetsplatsen	
(baserat	på	
uppförandekod	
och	miljöpolicy)	
	
Etikpolicy	

UN	Global		
Compact 
 
OECD:s	riktlinjer	för	
multinationella	
företag 
 
ILO	Core	Conventions 
 
UN	Guiding	Principles	
Reporting	Framework 
 
GRI:	G4	“Core” 
 
Etikpolicy 
 
Policy	för	djurs	
välfärd 
 
Kemikalierestriktioner 
 
Policy	för	barnarbete	
	
Policy	för	
diskriminering	och	
jämställdhet	
	
Policy	för	mångfald	
	
Ramverksavtal	med	
Union	Network	
International	

UN	Global	Compact 
 
OECD:s	riktlinjer	för	
multinationella	
företag 
 
Principerna	för	
ansvarsfulla	
investeringar	(PRI) 
 
FN:s	Miljöprograms	
Finansiella	Initiativ	
(UNEP-FI) 
 
The	Equator	
Principles 
 
Carbon	Disclosure	
Project	(CDP) 
 
ICC:s	Företagsprogam	
förhållbar	utveckling 
 
GRI:	G4	”Core” 
 
Policy	för	hållbarhet 
 
Miljöpolicy 
 
Etikpolicy 
 
Policy	för	mänskliga	
rättigheter	
	
Ställningstagande	för	
barnarbete	
	
Ställningstagande	för	
klimatförändringar	
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																					Företag	

Indikator	
ABB	 Electrolux	 H&M	 SEB	

Uppförandekod	
Ja,	baserad	på	UN	Global	
Compact	 
 
The	UN	Guiding	Principles	
on	Business	and	Human	
Rights 

 
	

Ja,	baserad	på	
UN	Global	
Compact 
 
ILO	
 
OECD	
	 
UN’s	Guiding	
Principles	on	
Business	and	
Human	Rights 

	

Ja	baserad	på	the	
Universal	Decaration	
of	Human	Rights	

The	International	
Labour	Organisation´s	
Declaration	on	
Fundamental	
Principles	and	Rights	
at	Work	

The	UN	Guiding	
Principles	on	Business	
and	Human	Rights	

Ja,	baserad	på	
UN	Global	
Compact		
	
PRI 
 
The	UN	
Guiding	
Principles	on	
Business	and	
Human	Rights 

 
	

Hållbarhets-
redovisning	och	
kommunikation	av	
CSR 

Separat	
hållbarhetsredovisning		
	
Online	Version	
	
Sociala	medier	
	
Visar	sig	på	mässor	och	på	
företagsdagar	på	skolor	
och	liknande	

Integrerad	i	
årsrapport	
	
Separat	
sammanfattad	
hållbarhets-	
redovisning	
	
Online	version	
	
Reguljära	
säljkanaler	
	
Intern	utbildning	
om	
uppförandekod	

Integrerad	i	årsrapport	
	
Separat	
hållbarhetsredovisning	
	
Online	version	
	
Intern	utbildning	

Separat	
hållbarhets-
redovisning	
	
Online	Version	
	
Interna	
workshops	
	
Konferenser	
	
Inom	skolan	
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6. Analys	av	indikatorer	
I	detta	avsnitt	kopplas	teorierna	från	 litteraturstudien	och	det	empiriska	materialet	 från	resultatet	
samman.	 De	 fyra	 företagen	 jämförs	 med	 varandra	 i	 syfte	 att	 analysera	 samt	 tolka	 likheter	 och	
skillnader	utifrån	de	fastställda	indikatorerna.		

6.1 Omsättning	
Resultatet	visar	att	det	finns	stora	skillnader	i	omsättning	mellan	företagen.	

6.2 Anställda	
De	utvalda	 företagen	har	 stora	 skillnader	 i	 antalet	 anställda.	H&M	har	 fler	 anställda	än	ABB,	men	
lägre	omsättning.	Detta	antas	 vara	branschspecifikt	då	H&M	producerar	 lågprisprodukter	med	ett	
stort	behov	av	 arbetskraft	 dels	 för	 försäljning	men	också	 vid	produktion.	 Slutsatsen	är	 att	 antalet	
anställda	 inte	har	någon	koppling	 till	 omsättningen	om	man	 ser	 till	 olika	branscher.	Det	 går	 alltså	
inte	 att	 säga	 någonting	 om	 sambandet	 mellan	 omsättning	 och	 anställda	 när	 vi	 jämför	 olika	
branscher.	 

H&M	 är	 det	 företag	med	 störst	 andel	 kvinnor,	 både	 sett	 till	 antalet	 anställda	 samt	 kvinnor	 inom	
ledande	positioner.	Detta	är	ett	undantag	om	man	ser	till	svenska	företag	överlag	(SCB,	2013)	och	
antas	 bero	 på	 att	 textilbranschen	 har	 och	 är	 en	 kvinnodominerande	 bransch	 med	 en	 större	
acceptans	 vad	 gäller	 förvärvsarbetande	 kvinnor.	 Enligt	 Reuterswärd	 (2016)	 sker	 den	 mesta	 av	
rekryteringen	 till	 chefspositioner	 inom	 H&M.	 Detta	 kan	 vara	 anledningen	 till	 att	 H&M	 har	 en	
chefssammansättning	som	speglar	företagets	generella	sammansättning	av	kvinnor	och	män.	Vidare	
visar	 resultatet	 att	 ABB	 är	 det	 företag	 med	 absolut	 lägst	 andel	 kvinnor	 inom	 styrelsen	 och	
ledningsorgan.	Detta	stämmer	väl	överens	med	statistik	från	en	undersökning	som	SCB	genomförde	
2013,	som	handlar	om	kvinnor	och	män	 i	näringslivet	 (SCB,	2013).	Det	som	är	värt	att	notera	 från	
denna	 undersökning	 är	 att	 det	 är	 stora	 skillnader	 i	 könsfördelning	 inom	 alla	 branscher,	 men	
teknikbranschen	är	en	av	de	branscherna	med	lägsta	andel	kvinnor.	Detta	återspeglas	tydligt	 inom	
de	företag	som	ingår	i	denna	studie.	

6.3 Verksamhet	i	antal	länder	
Det	 finns	 inga	 likheter	 vad	gäller	proportioner,	 anställda,	omsättning	eller	 global	 spridning	mellan	
företagen	som	ingår	i	denna	studie.	Det	enda	som	går	att	säga	är	att	samtliga	företag	är	stora	globalt	
sett	då	de	har	verksamhet	över	hela	välden. 

Det	är	rimligt	att	anta	att	verksamhet	i	vissa	delar	av	världen	medför	större	risker	inom	värdekedjan.	
I	 de	 delar	 av	 världen	 som	upplever	 ekonomisk	 och	 politisk	 instabilitet	 finns	 det	 en	 större	 risk	 att	
oetiskt	 beteende	 sker	 på	 grund	 av	 avsaknaden	 av	 ett	 robust	 regelverk	 vad	 gäller	 exempelvis	
minimilöner	 och	 arbetsvillkor,	men	 också	med	 hänsyn	 till	 utsläpp	 och	 hanteringen	 av	 kemikalier.	
Detta	 påverkar	 således	 verksamheten	 och	 innebär	 större	 utmaningar	 för	 företagen	 som	 har	
verksamhet	 i	 vad	 som	 kallas	 högriskländer.	 Behovet	 av	 en	 väl	 utvecklad	 strategi	 för	 att	 hantera	
dessa	 problem	 är	 en	 viktig	 del	 av	 företagens	 strategiska	 CSR	 eftersom	 mycket	 av	 det	 praktiska	
arbetet	handlar	om	riskidentifiering	och	riskminimering.	
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6.4 Första	hållbarhetsredovisningen	
Denna	 studie	 visar	 att	 ABB	 var	 först	 med	 att	 publicera	 en	 hållbarhetsredovisning,	 1994	 och	 att	
Electrolux	kom	tätt	efter,	1996.	 

Det	är	rimligt	att	anta	att	tidigt	fokus	låg	på	tunga	industrier	eftersom	de	gav	upphov	till	kvantitativa	
utsläpp	som	var	synlig	och	hade	en	tydlig	påverkan	på	både	miljö	och	människor.	Då	samhället	blev	
mer	 medvetet	 kring	 den	 negativa	 påverkan	 som	 uppstod	 p.g.a.	 företagen	 så	 är	 det	 av	 stor	
sannolikhet	 att	 detta	 tidigt	 katalyserade	 hållbarhetsrelaterade	 frågor	 och	 bidrog	 till	 ökat	 tryck	
gällande	företagens	ansvar.	 

H&M	 publicerade	 sin	 första	 hållbarhetsrapport	 år	 2003.	 Skälet	 till	 att	 man	 började	 granska	
textilindustrin	senare	i	jämförelse	med	de	tunga	industrierna	kan	bero	på	att	det	var	svårare	att	se	
missförhållanden	och	problem	 inom	värdekedjan	kopplade	till	områden	som	mänskliga	rättigheter	
och	 etik.	 Eftersom	 produktionen	 är	 outsourcad	 och	 framförallt	 sker	 i	 Asien.	 När	 textilbranschen	
började	uppmärksamma	sitt	ansvar	 för	sina	anställda	 inom	 leverantörskedjan	så	blev	det	naturligt	
att	lägga	stort	fokus	på	sociala	aspekter.	Enligt	Jaekel	(2016)	finns	det	absolut	betydande	skillnader	
mellan	branscherna	 som	beror	på	hur	 granskade	 företagen	har	blivit.	H&M	har	 t.ex.	 arbetat	med	
hållbarhetsfrågor	väldigt	länge,	vilket	inte	betyder	att	de	är	bäst	men	de	vet	att	hållbarhet	är	viktigt	
och	satsar	på	det.	Han	berättar	att	de	har	en	helt	annan	medvetenhet	än	andra	branscher.	Samma	
sak	 gäller	 i	 koppling	 till	 elektronikbranschen	 som	också	har	 varit	 väldigt	 granskad	och	haft	 väldigt	
mycket	problem.	Dock	har	elektronikbranschen	 legat	 före	 lagstiftningen,	där	de	 t.ex.	 varit	 aktiva	 i	
hållbarhetsfrågor	 såsom	 illegal	 handel	 med	 så	 kallade	 konfliktmineraler.	 När	 det	 kommer	 till	
slutanvändare	 är	 det	 absolut	 textil	 och	 elektronik	 som	 är	 mogna	 branscher	 som	 har	
branschorganisationer	 som	 diskuterar	 dessa	 frågor	 där	 företagen	 har	 etablerade	 organisationer	
även	internt	(Jaekel,	2016). 

SEB	 publicerade	 sin	 hållbarhetsredovisning	 sist	 av	 de	 utvalda	 företagen,	 år	 2007.	 Detta	 beror	
troligtvis	 på	 att	man	 tidigare	 inte	 visste	 hur	 banker	 kunde	 ta	 ansvar.	 I	 takt	med	 ökade	 krav	 från	
kunder	och	andra	intressenter	började	bank-och	finansbranschen	aktivt	arbeta	med	hållbarhet.	

Jaekel	(2016)	berättar	att	när	det	kommer	till	bank-	och	finansbranschen	har	de	vaknat	till	först	nu.	
Det	bli	mer	och	mer	en	självklarhet	att	 få	möjligheten	att	 investera	hållbart	vilket	även	är	ett	krav	
från	 investerare.	Att	 inte	ha	ett	hållbarhetsarbete	är	en	finansiell	risk	för	företag	och	således	även	
för	investerare.	Baserat	på	rapporter	från	Fair	Finance	Guide	visar	resultat	att	bankerna	har	mycket	
kvar	 att	 göra	 när	 det	 kommer	 till	 att	 verkligen	 investera	 hållbart.	 Men	 på	 bara	 några	 år	 har	
medvetenheten	hos	bankerna	ökat	och	de	har	 insett	man	bör	ta	ansvar	 inom	hållbarhetsområdet.	
De	flesta	bankerna	har	nu	en	hållbarhetsansvarig,	vilket	inte	heller	fanns	förut.	Jaekel	(2016)	tror	att	
de	spelar	en	väldigt	viktig	roll	som	just	investerare	och	är	väldigt	viktiga	för	sina	konsumenter.		 

6.5 Företagets	definition	av	hållbarhet	
ABB	 definierar	 hållbarhet	 utifrån	 hur	 deras	 verksamhet	 påverkar	 deras	 intressenter.	 Definitionen	
fokuserar	även	på	alla	tre	delar	inom	begreppet	hållbarhet.	I	intervju	med	Westerholm	(2016b)	var	
hon	 tydlig	med	att	belysa	att	ABB	 främst	pratar	om	hållbarhet	och	 inte	 så	mycket	om	CSR.	Detta	
beror,	enligt	Westerholm,	på	definitionssvårigheten	av	CSR.	Det	är	tydligt	att	ABB	ser	sitt	strategiska	
hållbarhetsarbete	 enbart	 som	 ett	 medel	 för	 att	 generera	 vad	 de	 kallar	 för	 hållbar	 tillväxt,	
Sustainable	growth.	Detta	kan	kopplas	till	den	kategori	instrumentella	teorier	som	Garriga	och	Melé	
(2004)	presenterade	i	sin	studie.	De	instrumentella	teorierna	har	till	syfte	att	uppnå	ekonomiska	mål	
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genom	sociala	aktiviteter	och	det	finns	många	likheter	med	hur	ABB	definierar	hållbarhet	och	denna	
teoribildning	inom	CSR.	ABB	beskriver	i	sin	hållbarhetsredovisning	(ABB,	2016b)	att	de	har	tagit	fram	
ett	 verktyg	 för	 att	 utvärdera	 de	 projekt	 av	 filantropisk	 karaktär	 som	 ABB	 stödjer.	 Själva	
utvärderingen	 ska	 ge	 en	 överblick	 av	 projektets	 resultat,	 samt	 utreda	 huruvida	 ABB	 får	 en	 skälig	
avkastning	motsvarande	de	investeringar	som	gjorts	i	specifika	projekt.	Detta	är	helt	i	linje	med	det	
som	Porter	och	Kramer	(2002)		presenterar	som	företagsfilantropi	och	Shared	Value.	

Electrolux	definition	av	CSR/hållbarhet	är	mycket	oklar.	Definitionen	kan	 tolkas	 som	något	 som	är	
nödvändigt	 för	att	 kunna	 följa	Electrolux	 fastställda	kärnvärden,	men	de	kan	också	 tolkas	 som	att	
hållbarhet	 är	 resultatet	 av	 att	 efterleva	 deras	 kärnvärden.	 Det	 vill	 säga,	 att	 själva	 definitionen	 av	
hållbarhet	 inte	 är	 nödvändig	 eftersom	 dess	 betydelse	 är	 integrerad	 i	 Electrolux	 kärnvärden.	 Vad	
gäller	den	skrivna	definitionen	av	hållbarhet	(Electrolux,	n.d.b)	så	kan	denna	kopplas	till	gruppen	av	
integrativa	CSR-teorier	 som	Garriga	och	Melé	 (2004)	presenterade.	Dessa	 teorier	kännetecknas	av	
en	 integrering	 av	 samhällets	 krav,	 och	 politiska	 krav	 samt	 ansvarsfull	 användning	 av	 företagens	
makt.	Electrolux	inser	å	ena	sidan	det	oundvikliga	samhällsansvaret	som	kommer	av	krav	från	olika	
intressentgrupper.	 Samtidigt	 som	 de	 ser	 att	 de	 som	 företag	 har	 en	 viss	 makt	 och	 att	 detta	 i	 sig	
medför	ett	samhällsansvar.	Något	som	Sundström	(2016)	även	tog	upp	under	intervjun	är	att	det	är	
viktigt	för	Electrolux	att	ha	ett	gott	rykte.	Detta	ger	inte	bara	ökat	förtroende	bland	kunderna,	utan	
även	bland	 investerare.	Detta	kan	kopplas	till	Social	Contracts	Theory	 som	är	en	undergrupp	 inom	
kategorin	 av	 politiska	 CSR-teorier.	 Sundström	 beskriver	 att	 den	 nya	 VD:n	 för	 Electrolux,	 Jonas	
Samuelsson	ser	ett	tydligt	affärsperspektiv	vad	gäller	hållbarhet,	och	har	som	mål	att	göra	hållbarhet	
till	 en	 bärande	 del	 av	 Electrolux	 strategi.	 Detta	 betyder	 alltså	 att	 Electrolux	 även	 ser	 CSR	 som	en	
affärsstrategi	för	att	öka	avkastningen	för	sina	aktieägare.			

I	 intervju	med	Sundström	(2016)	är	det	tydligt	att	han	personligen	har	vissa	värderingar	och	 ideal.	
Det	 är	 ju	 självfallet	 så	 att	 ett	 företags	 verksamhet	 präglas	 av	 de	 personer	 som	 arbetar	 inom	
företaget	och	att	personliga	värderingar	och	åsikter	gör	avtryck	i	hur	företaget	bedrivs.	Slutsatsen	är	
att	 definitionen	 av	 hållbarhet	 för	 Electrolux	 beror	 på	 vem	 inom	 företag	man	pratar	med.	Det	 går	
alltså	inte	att	avgöra	huruvida	Electrolux	definition	av	hållbarhet,	och	hur	de	avser	implementera	sitt	
strategiska	hållbarhetsarbete,	passar	in	i	en	specifik	grupp	av	teorier	inom	CSR.	Electrolux	har	i	sitt	
hållbarhetsarbete	 applicerat	 ett	 antal	 olika	 teorier	 och	 definitioner	 och	 anpassat	 dessa	 till	 sin	
verksamhet.	

H&M:s	definition	av	hållbarhet	 innefattar	ett	uttalat	holistiskt	perspektiv.	H&M	ser	sitt	strategiska	
hållbarhetsarbete	som	ett	samhällsansvar	bortom	den	egna	verksamheten	där	de	ser	sin	egen	insats	
som	ett	bidrag	till	en	bättre	värld.	Detta	är	också	vad	Reuterswärd	(2016)	beskriver	när	hon	säger	att	
H&M:s	VD	lägger	stor	vikt	vid	denna	typ	av	frågor.	För	att	H&M	som	företag	ska	överleva	i	en	värld	
där	 resurser	 minskar	 och	 påfrestningarna	 på	 miljön	 ökar	 så	 måste	 de	 ta	 ett	 allomfattande	
samhällsansvar. 

Det	 som	 även	 är	 unikt	 i	 H&M:s	 definition	 är	 att	 de	 tar	 upp	 det	 långsiktiga	 perspektivet,	 d.v.s.	
framtidsaspekten.	 När	 H&M	 beskriver	 att	 hållbarhet	 innebär	 att	 tillmötesgå	 dagens	 och	 framtida	
generationers	behov	kan	detta	härledas	till	Brundtlands	(UN,	1987)	definition	av	hållbarhet.	 

H&M:s	definition	av	hållbarhet	kan	tydligt	kopplas	till	den	etiska	gruppen	av	CSR-teorier,	enligt	den	
klassificering	som	Garriga	och	Melé	(2004)	gör.	Detta	beror	främst	på	att	H&M	uttrycker	att	det	är	
deras	skyldighet	mot	omvärlden	att	se	till	att	deras	verksamhet	bidrar	till	en	hållbar	framtid.	H&M:s	
definition	 av	 hållbarhet	 kan	 också	 ses	 som	 delvis	 integrativ,	 då	 de	 beskriver	 ett	 behov	 som	 skall	
tillmötesgås.	Trots	att	H&M	inte	har	definierat	vems	behov	som	skall	tillmötesgås,	är	det	rimligt	att	
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anta	att	det	är	samhället	i	stort	som	menas.	Alltså	handlar	H&M:s	hållbarhetsarbete	till	viss	del	även	
om	att	hantera	krav	eller	förväntningar	från	samhället.	Det	H&M	inte	tar	upp	i	sin	definition	är	de	
tre	olika	delarna	av	hållbarhet,	d.v.s.	hur	ekonomiska,	sociala	och	miljömässiga	aspekter	samspelar. 

När	SEB	beskriver	hur	de	ser	på	hållbarhet	så	tar	de	upp	två	aspekter.	Dels	att	de	har	ett	ansvar	för	
hur	 deras	 verksamhet	 bedrivs,	 det	 är	 dock	 inte	 tydligt	 var	 i	 detta	 ansvar	 ligger,	 och	 dels	 hur	
verksamheten	 påverkar	 deras	 intressenter	 och	 samhället	 i	 stort.	 SEB:s	 definition	 av	 hållbarhet	
speglar	tydligt	att	SEB	anser	att	det	är	deras	intressenter	som	är	det	viktigaste	för	dem	som	företag.	
Detta	 är	 helt	 i	 linje	med	 SEB:s	 kärnvärden	 där	 de	 tydligt	 fastställer	 att	 kundens	 behov	 alltid	 är	 i	
fokus.	 	SEB:s	 definition	 av	 hållbarhet	 kan	 framförallt	 ses	 som	 integrativ	 då	 deras	 stora	 kundfokus	
beror	på	sökandet	efter	 social	 legitimitet.	SEB:s	definition	av	hållbarhet	är	även	starkt	kopplad	 till	
Triple	Bottom	Line,	se	avsnitt	3.7	Triple	Bottom	Line	(TBL)	redovisning.	

Samtliga	 företag	 har	 fått	med	 någon	 aspekt	 av	 ansvar	 när	 de	 definierar	 hållbarhet.	 Vad	 ansvaret	
består	 i	 och	 hur	 de	 hanterar	 det	 inom	 sin	 affärsverksamhet	 är	 något	 otydlig	 och	 företagens	
individuella	definition	belyser	inte	kopplingen	till	hållbarhet	som	begrepp.	Det	som	är	intressant	är	
att	endast	ABB	har	inkluderat	alla	delar	av	begreppet	hållbarhet,	d.v.s.	ekonomi,	miljö	och	samhälle	i	
sin	 definition.	 Inget	 av	 företagen	 har	 förankrat	 betydelsen	 av	 hållbarhet	 som	 ett	 allomfattande	
ramverk	 vad	 gäller	 värderingar	 och	 hänsyn	 eller	 nämner	 den	 egna	 verksamhetens	 indirekta	
påverkan.	Endast	SEB	betonar	ett	allmänt	samhällsansvar	och	enbart	H&M	ser	till	den	nutida,	samt	
den	framtida	påverkan. 

Den	gemensamma	slutsatsen	för	samtliga	företag	är	att	det	inte	finns	några	gemensamma	faktorer	
för	 hur	 företagen	 definierar	 och	 arbetar	 med	 hållbarhet	 som	 en	 del	 i	 sin	 CSR-strategi.	
Anmärkningsvärt	 är	 att	 inget	 av	 företagen	 i	 den	här	 studien	använder	 sig	 av	begreppet	CSR,	utan	
nästan	uteslutande	använder	begreppet	hållbarhet.	Detta	belyser	det	 tydliga	 glappet	mellan	 teori	
och	 implementering	 av	 strategisk	 CSR,	 då	 CSR	 specifikt	 syftar	 på	 företagens	 ansvar	 vad	 gäller	
implementering	av	hållbarhetsaspekter	i	deras	affärsstrategi.	

6.6 Drivkrafter	och	identifierade	utmaningar	
Samtliga	 företag	nämner	att	en	av	deras	drivkrafter	består	av	någon	 form	av	krav	 från	 samhället,	
exempelvis	 ökade	 krav	 från	 kunder,	 investerare	 eller	 lagstiftning.	 Anledningen	 till	 detta	 är	 att	
medvetenheten	 i	 samhället	 har	 ökat.	 Enskilda	 individer	 förstår	 att	 deras	 beslut	 också	 påverkar	
samhället	 i	 stort.	 Detta	 leder	 i	 sin	 tur	 till	 ökade	 krav	 på	 företagen	 vad	 gäller	 transparens	 och	 ett	
etiskt	 korrekt	 beteende	 utifrån	 samhällets	 normer.	 På	 samma	 sätt	 förväntar	 sig	 då	 företagen	 att	
kunderna	 ska	 ta	 ett	 ansvar	 för	 sina	 egna	 beslut	 baserat	 på	 den	 information	 som	 företagen	
tillhandahåller.	Kunden	ska	alltså	inte	kunna	lägga	över	ansvaret	för	sina	handlingar	på	företaget	och	
skylla	på	avsaknad	av	information. 

Globala	fenomen	så	som	en	växande	befolkning,	urbanisering	och	digitalisering	är	tydliga	drivkrafter	
som	 nämns	 av	 flera	 av	 företagen.	 Speciellt	 Electrolux	 och	 ABB	 nämner	 dessa	 megatrender	 som	
någonting	de	måste	ta	hänsyn	till	i	sin	affärsverksamhet.	Detta	tyder	på	att	de	är	medvetna	om	att	
samhällsklimatet	 har	 en	 tydlig	 påverkan	 på	 deras	 verksamhet	 och	 att	 företagen	 inte	 kan	 verka	
isolerat	 från	 sin	 omgivning.	 Endast	 SEB	 nämner	 att	 ekonomisk	 vinst	 är	 en	 av	 deras	 största	
drivkrafter,	 detta	 menar	 även	 Solehav	 (2016)	 är	 en	 viktig	 del	 av	 deras	 hållbarhetsarbete.	
Anledningen	 till	 detta	 är	 förmodligen	 att	 en	 bank	 har	 andra	 prioriteringar	 jämfört	med	 de	 andra	
företagen	som	ingår	i	denna	studie. 
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En	stor	skillnad	mellan	företagen	vad	gäller	identifierade	drivkrafter	och	utmaningar	är	att	H&M	ser	
ökad	konsumtion	som	en	följd	av	en	ohållbar	livsstil	och	ökande	befolkning	som	ett	globalt	problem.	
H&M	 tar	 även	 upp	 att	 en	 av	 deras	 drivkrafter	 är	 beteendeförändring	 hos	 kunderna.	 Reuterswärd	
(2016)	understryker	att	H&M	arbetar	med	att	hjälpa	kunden	att	göra	medvetna	val.		

6.7 Intressenter	
Denna	 studie	 visar	 att	 de	 mest	 betydelsefulla	 intressenterna	 är	 kunder,	 anställda,	 leverantörer,	
investerare	 och	 NGO:s.	 Alla	 dessa	 intressentgrupper	 är	 essentiella	 för	 företagets	 fortsatta	
överlevnad,	eftersom	goda	och	långsiktiga	relationer	till	sina	intressenter	skapar	värde	för	företaget.	
Därför	 är	de	också	 tvungna	att	uppfylla	dessa	 intressenters	 förväntningar	och	 krav.	Både	SEB	och	
H&M	ser	samhället	i	stort	som	en	viktig	intressentgrupp.	Dessa	två	företag	tar	även	hänsyn	till	hur	
deras	verksamhet	påverkar	samhället	och	att	detta	då	innebär	ett	ansvar	bortom	den	egna	direkta	
påverkan.	 Detta	 är	 en	 stor	 skillnad	 jämfört	med	 Electrolux	 och	 ABB	 som	 enbart	 ser	 till	 den	 egna	
värdekedjan.	 

En	annan	gemensam	faktor	är	att	Electrolux	och	H&M	har	andra	företag	inom	den	egna	branschen	
(peer	 companies)	 som	 en	 intressentgrupp.	 Här	 ser	 alltså	 företagen	 att	 relationen	 till	 sina	
konkurrenter	 också	 påverkar	 den	 egna	 verksamheten.	 Detta	 gäller	 både	 ur	 ett	
konkurrenssammanhang	och	vad	gäller	Best	Practice.	 

Alla	 företag	utför	någon	 form	av	 intressentanalys	och	 sedan	materialitetsanalys	 som	 syftar	 till	 att	
fastställa	 prioriterade	 frågor	 för	 sina	 intressentgrupper.	 Materialitetsanalysen	 syftar	 också	 till	 att	
rangordna	viktiga	frågor	för	att	kunna	avgöra	vart	man	bör	rikta	sitt	strategiska	hållbarhetsarbete.	 

Alla	företagen	har	väldigt	olika	tillvägagångssätt	för	hur	de	kommunicerar	med	sina	intressenter.	Det	
kan	handla	om	enkätundersökningar,	sociala	medier,	kundservice,	runda	bordssamtal	samt	externa	
och	 interna	 workshops,	 beroende	 på	 vilka	 intressenter	 som	 företaget	 pratar	 med	 och	 hur	 viktig	
intressentgruppen	 anses	 vara.	 Det	 är	 till	 exempel	 inte	 säkert	 att	 marknadsundersökningar	 skulle	
fungera	lika	bra	för	ABB	som	det	gör	för	H&M.	Detta	beror	på	vilken	relation	företaget	har	till	sina	
intressenter. 

Inget	 av	 företagen	nämner	media	 som	en	 intressentgrupp.	 Solehav	 (2016)	nämner	media	 som	en	
viktig	 drivkraft	men	 inte	 som	en	 grupp	 som	de	 för	 intressentdialog	med.	Någonting	 som	 samtliga	
respondenter	 konstaterar	 under	 respektive	 intervjuer	 är	 att	 media	 har	 en	 påverkan	 vad	 gäller	
granskning	 av	 verksamheten	 samt	 rapporter	 om	 eventuella	 problem	 inom	 värdekedjan.	 Ingen	 av	
respondenterna	tar	upp	hur	de	hanterar	samhällsdebatten,	eller	hur	de	kommunicerar	med	media	
som	intressentgrupp.	Media	har	en	påverkan	på	företagens	verksamhet,	men	det	oklart	i	vilken	grad	
och	hur	företagen	specifikt	hanterar	dålig	publicitet.	Solehav	(2016)	och	Sundström	(2016)	nämner	
att	gott	 rykte	är	en	viktig	del	 i	deras	strategiska	hållbarhetsarbete,	men	de	utvecklar	 inte	hur	stor	
direkt	påverkan	media	faktiskt	har	på	verksamheten.	Slutsatsen	är	att	media	har	ett	visst	inflytande	
men	 inte	 direkt	 ses	 som	 ett	 stort	 problem	 i	 proportion	 till	 andra	 risker	 som	 företagen	måste	
hantera.		

6.8 Kärnvärden	
Det	 är	 tydligt	 att	 varje	 företags	 etablerade	 kärnvärden	 är	 direkt	 kopplade	 till	 hur	 de	 har	 tolkat	
hållbarhet	och	hur	de	har	valt	att	anpassa	definitionen	till	den	egna	verksamheten.	Därför	skiljer	sig	
företagens	kärnvärden	väldigt	mycket	åt. 
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ABB	står	 tydligt	 för	att	generera	avkastning,	och	skapa	vad	de	kallar	 för	 lönsam	tillväxt	 (profitable	
growth)	för	sina	intressenter.	 

Electrolux	har	också	stort	 fokus	på	att	 tillgodose	sina	 intressenter	genom	prestation.	Det	är	oklart	
utifrån	deras	kärnvärden	vilket	typ	av	resultat	som	Electrolux	menar,	om	det	är	ekonomiskt	eller	ett	
samhällsvärde	 de	 ämnar	 skapa.	 Men	 utifrån	 vad	 Electrolux	 skriver	 om	 sig	 själva	 i	 sin	 årsrapport	
(2015b)	 så	 är	 det	 tydligt	 att	 de	 har	 ett	 stort	 fokus	 på	 ekonomiskt	 resultat,	 d.v.s.	 vinst	 för	 sina	
aktieägare. 

SEB	har	förankrat	sina	kärnvärden	mot	Triple	Bottom	Line,	där	de	som	enda	företag	integrerat	alla	
delar	av	hållbarhet	sina	kärnvärden.	

H&M	 framhäver	 samhället,	 människor	 och	 samarbete	 som	 sina	 kärnvärden.	 H&M	 ser	 ett	
värdeskapande	bortom	ekonomiska	incitament.	Där	de	lägger	stort	fokus	på	att	skapa	mervärde	för	
samhället	i	stort	utöver	deras	prioriterade	intressenter.		

6.9 Värdekedjan	
Ett	 sätt	 för	 företagen	 att	 presentera	 sina	 interna	 värdeskapande	 processer	 är	 att	 illustrera	 sina	
respektive	värdekedjor.	Resultatet	visar	att	företagens	värdekedjor	skiljer	sig	mycket	från	varandra,	
vilket	beror	på	att	de	är	 verksamma	 inom	olika	branschområden.	Trots	 stora	variationer	kan	man	
identifiera	 några	 gemensamma	 processer	 för	 några	 av	 företagen.	 Electrolux	 respektive	 H&M	 har	
transport,	 försäljning	 och	 användning	 gemensamt,	 vilket	 troligtvis	 beror	 på	 att	 båda	 företagen	 är	
verksamma	 inom	 detaljhandeln.	 Jämför	 man	 Electrolux	 och	 H&M:s	 värdekedjor	 syns	 även	 en	
skillnad	 i	det	 sista	processteget.	Electrolux	 inkluderar	avfall	 som	ett	 sista	processteg,	vilket	 saknas	
helt	 i	 H&M:s	 värdekedja.	 Reuterswärd	 (2016)	 berättar	 att	 H&M	 arbetar	 långsiktigt	 med	
klädinsamlingsmöjligheter	 för	 att	 skapa	 nytt	mode	 av	 gamla	 plagg.	H&M	 strävar	 således	 efter	 att	
addera	 ett	 sista	 steg	 i	 sin	 värdekedja	 och	 skapa	 en	 sluten	 cirkel,	 som	 kan	 kopplas	 till	 cirkulär	
ekonomi.	 

ABB:s	 värdekedja	 har	 ingenting	 gemensamt	med	någon	 av	 de	 andra	 företagens	 värdekedjor.	 I	 sin	
hållbarhetsredovisning	presenterar	ABB	enbart	sin	värdekedja	med	en	bild,	se	Figur	6	i	avsnitt	4.1.5,	
där	de	 illustrerar	 företagets	aktiviteter	 i	 förhållande	till	 sina	 intressenter.	Bilden	presenterar	dessa	
aktiviteter	 och	 vad	 de	 får	 i	 utbyte	 i	 form	 av	 skatter	 och	 intäkter.	 Solehav	 (2016)	 beskriver	 att	
bankens	värdekedja	är	komplex.	SEB:s	värdekedja	skiljer	sig	från	de	övriga	företagen	i	denna	studie,	
framförallt	 för	 att	 den	 är	 kopplad	 till	 servicetjänster	 snarare	 än	 produkter.	 Dessutom	 är	 SEB:s	
värdekedja	 inte	 direkt	 relaterad	 till	 hållbarhet	 utan	 belyser	 processer	 som	 består	 av	 monetära	
flöden.					

6.10 Förväntade	värden	som	skapas	av	företaget	
Alla	 företagen	 ser	 att	 deras	 strategiska	 hållbarhetsarbete	 ökar	 förtroendet	 för	 dem	 som	 företag,	
samt	 bidrar	 till	 att	 stärka	 varumärket.	 Detta	 i	 sin	 tur	medför	 lojala	 kunder,	 samt	 lojala	 anställda.	
Speciellt	 lojala	anställda	är	ett	stort	mervärde	för	företagen	utöver	ekonomiska	och	detta	är	något	
som	företagen	i	denna	studie	också	är	medvetna	om.		
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6.11 Målsättningar	
Alla	 företagen	 i	 denna	 studie	 har	 explicita	 mål	 att	 vara	 ledande	 inom	 sin	 bransch.	 För	 att	 vara	
ledande	 så	 måste	 företag	 beakta	 hur	 den	 egna	 verksamheten	 kan	 förbättras	 i	 ett	
konkurrenssammanhang.	

6.12 Prioriterade	områden	
Inom	vilka	områden	som	företagen	valt	att	 fokusera	sitt	strategiska	hållbarhetsarbete	varierar	och	
är	 i	 stor	 utsträckning	branschspecifikt.	Majoriteten	 av	 företagen	definierar	 någon	 form	av	 ansvar.	
ABB	nämner	ansvarsfull	anskaffning	som	en	prioritering,	medan	H&M	belyser	vikten	av	ansvarsfulla	
partners	och	ansvarsfull	användning	av	naturtillgångar.	SEB	fokuserar	kring	ansvarfull	försäljning	och	
rådgivning	samt	ansvarsfulla	 investeringar.	Det	som	är	 intressant	i	sammanhanget	är	att	Electrolux	
inte	 nämner	 någonting	 om	 ansvar.	 Det	 är	 oklart	 hur	 företagen	 hanterar	 frågan	 om	 ansvar	 inom	
deras	 prioriterade	 områden.	 Även	 om	 företagen	 nämner	 ansvar,	 förklarar	 de	 inte	 vad	 ansvaret	
innebär.	

De	 främsta	 skillnaderna	 föreligger	 i	 SEB:s	 prioriterade	 områden	 som	 inte	 direkt	 kan	 kopplas	 till	
fysiska	produkter,	vilket	 innebär	att	de	 inte	behöver	 ta	hänsyn	till	den	miljöpåverkan	som	uppstår	
kring	 val	 av	 material	 och	 resurser	 för	 produkttillverkning	 i	 samma	 utsträckning	 som	 de	 andra	
företagen.	SEB	fokuserar	 istället	sin	minskning	av	miljöpåverkan	genom	ansvarsfulla	 investeringar	 i	
framförallt	hållbara	fonder.	

Det	 är	 även	 viktigt	 att	 belysa	 att	 man	 kan	 urskilja	 vissa	 gemensamma	 nämnare	 trots	 markanta	
skillnader	 i	 hur	 företagen	 formulerat	 sina	 fokusområden.	 Förutom	 att	 alla	 företag	 har	 satt	 upp	
många	och	omfattande	fokusområden	kan	man	bl.a.	se	likheter	med	hänsyn	till	riskminimering	kring	
företagens	 miljöpåverkan	 längs	 värdekedjan.	 Huvudsyftet	 antas	 vara	 att	 motverka	
klimatförändringar	 samt	 förbättra	 resurs-	 och	 energieffektivitet	 inom	mätbara	 områden.	 Likheter	
inom	de	kvalitativa	områdena	är	 att	 främja	 samhällsutveckling	och	 ta	hänsyn	 till	människor,	 samt	
skapa	goda	relationer	med	sina	intressenter. 

Då	 företagens	 strategiska	 hållbarhetsarbeten	 ständigt	 utvecklas	 kommer	 andra	 områden	 att	
utkristalliseras	 och	 få	 större	 uppmärksamhet	 i	 framtiden.	 I	 intervjun	 med	 Westerholm	 (2016b)	
nämns	skattefrågan	som	en	av	de	hållbarhetsfrågorna	som	lyfts	fram	mer	och	mer	de	senaste	åren,	
vilket	 även	 uppmärksammas	 i	 intervjun	 med	 Solehav	 (2016).	 Solehav	 nämner	 dessutom	 att	
transparens	 troligtvis	 kommer	 få	 större	 fokus.	 I	 intervjun	 med	 Sundström	 (2016)	 anser	 han	 att	
cirkulär	ekonomi	kommer	bli	något	som	man	kommer	fästa	avseende	vid	eftersom	det	är	en	av	de	
stora	 frågorna	 som	 bestäms	 av	 yttre	 faktorer	 som	 tillgång	 och	 efterfrågan	 på	 material.	 Detta	 är	
något	som	även	Reuterswärd	(2016)	belyser.	Hon	menar	att	även	om	det	är	svårt	att	säga	konkret	
vad	den	framtida	satsningen	kommer	omfattas	av,	så	tror	hon	absolut	att	fokus	kommer	att	ligga	på	
cirkulära	 affärsmodeller.	 Reuterswärd	 understryker	 att	 ”vi	 måste	 förändra	 sättet	 vi	 ser	 på	 mode	
idag.	Vi	 vill	 använda	 vårt	 inflytande	 för	 att	 leda	 en	 förändring	mot	 ett	mode	 som	är	 cirkulärt	 och	
verkligen	hållbart”.		

I	 korta	drag	har	 företagen	antytt	att	 skatter	och	 transparens	kommer	bli	 viktigare	 i	 framtiden	och	
med	 stor	 sannolikhet	 kommer	bli	 prioriterade	områden.	Vidare	 förenas	 Electrolux	och	H&M,	 som	
både	är	verksamma	inom	detaljhandeln,	 i	sin	strävan	att	 i	framtiden	finna	innovativa	lösningar	där	
uttjänta	produkter	och	material	kan	utnyttjas	som	en	resurs	i	deras	respektive	värdekedjor.		
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6.13 Filantropiska	initiativ	och	samarbeten	med	NGOs	
Samtliga	företag	som	ingår	i	denna	studie	har	någon	form	av	filantropisk	aktivitet.	Både	H&M,	SEB	
och	ABB	nämner	 att	 de	 ämnar	 skapa	Shared	Value,	 vilket	 Porter	 och	 Kramer	 (2006)	 nämner	 som	
resultatet	av	företagsfilantropi.	Porter	och	Kramer	(2006)	beskriver	även	att	företag	som	engagerar	
sig	 i	 någon	 form	av	 filantropisk	 aktivitet	måste	 säkerställa	 att	 projekten	 är	 nära	anknutna	 till	 den	
egna	verksamheten.	 

ABB	 beskriver	 att	 de	 ämnar	 uppnå	 Shared	 Value	 genom	 sina	 filantropiska	 aktiviteter,	 och	 det	 är	
tydligt	att	ABB	har	tagit	till	sig	mycket	av	den	teori	kring	konceptet	som	Porter	och	Kramer	(2006)	
presenterar.	 Ett	 exempel	på	detta	 är	 att	när	ABB	beskriver	 sina	 filantropiska	projekt	 är	de	 tydliga	
med	att	poängtera	att	projekten	är	till	för	att	i	slutändan	genererar	någon	slags	fördel	för	ABB	som	
företag.	 Vidare	 har	 även	 ABB	 ett	 utvärderingsverktyg	 som	 är	 till	 för	 att	 säkerställa	 att	 deras	
välgörenhetsprojekt	 genererar	 någon	 form	 av	 avkastning,	 antingen	 monetära	 eller	 av	 social	
karaktär.	 

H&M	har	 tolkat	konceptet	Shared	Value	helt	annorlunda	 jämfört	med	ABB	och	har	 inte	applicerat	
någon	 av	 teorierna	 kring	 konceptet.	 De	 applicerar	 i	 realiteten	 inte	 konceptet	 alls	 utan	 använder	
endast	uttrycket	i	ett	företagsfilantropiskt	sammanhang.	H&M	tycks	drivas	av	starkt	ideologiska	skäl	
när	det	kommer	till	deras	filantropiska	arbete	och	har	ett	tydligt	samhällsperspektiv.	Det	verkar	inte	
nödvändigt	 för	 H&M	 som	 företag,	 att	 deras	 filantropiska	 projekt	 måste	 generera	 någon	 direkt	
ekonomisk	avkastning.	H&M	ser	att	Shared	Value	främst	består	av	ett	socialt	värde	för	de	samhällen	
där	de	verkar	och	inte	nödvändigtvis	som	företag	i	ett	konkurrenssammanhang.	H&M	skulle	således	
behöva	använda	sig	av	ett	annat	uttryck	när	de	beskriver	sina	 filantropiska	projekt	 för	att	undvika	
missförstånd.	 H&M:s	 filantropiska	 arbete	 kan	 istället	 kopplas	 till	 toppen	 av	 Carrolls	 pyramid	 som	
behandlar	ett	 företags	etiska	ansvar.	H&M	tar	 sitt	etiska	ansvar	enligt	de	 förväntningar	 som	 finns	
bland	 deras	 intressenter	 och	 uppfyller	 således	 de	 krav	 som	 Carroll	 (1991)	 presenterar	 som	
avgörande	för	att	åstadkomma	fullt	samhällsansvar. 

SEB	 har	 i	 likhet	med	H&M	 ingen	 tydlig	 koppling	 till	 vad	 konceptet	 Shared	 Value	 faktiskt	 innebär.	
SEB:s	 filantropiska	 aktiviteter	 är	 tänkt	 att	 stärka	 banken,	 men	 med	 fokus	 på	 organisationsvärde	
snarare	än	Shared	Value.	SEB	beskriver	att	många	av	deras	anställda	bidrar	med	egna	pengar	och	
framförallt	 sin	 tid	 i	 välgörenhetsprojekt	 som	 SEB	 stödjer.	 Detta	 kan	 anses	 vara	 en	 del	 av	 den	
övergripande	 strategin	 att	 skapa	 ett	 organisationsvärde	 genom	 sina	 anställda.	 Eftersom	 anställda	
genom	 att	 medverka	 i	 frivilliga	 initiativ	 får	 en	 ökad	 känsla	 av	 tillfredsställelse	 av	 att	 göra	 något	
osjälviskt	och	ävenfår	ökat	förtroende	för	företaget	man	är	anställd	hos.	Att	ha	en	låg	omsättning	av	
personal	är	ett	erkänt	värde	hos	 samtliga	 företag	 i	denna	studie	och	är	något	de	strävar	efter.	En	
stor	skillnad	angående	SEB:s	filantropiska	projekt	jämfört	med	de	övriga	företagen	i	denna	studie	är	
att	SEB:s	projekt	är	centrerade	till	de	länder	där	de	har	sin	fysiska	verksamhet,	Norden	och	Baltikum.	
De	övriga	företagen	nämner	inga	projekt	som	är	lokaliserade	till	Sverige,	övriga	norden	eller	andra	
delar	 av	 Europa.	 Detta	 antas	 bero	 på	 att	 de	 övriga	 företagen	 valt	 att	 koncentrera	 sin	
företagsfilantropi	till	högriskländer. 

Electrolux	 nämner	 inte	 Shared	 Value	 och	 det	 framgår	 inte	 i	 deras	 hållbarhetsredovisning	 eller	
informationen	på	deras	hemsida	hur	eller	vad	de	arbetar	med	gällande	företagsfilantropi. 

Analysen	 visar	 inte	 några	 direkta	 likheter	 i	 hur	 företaget	 tillägnar	 sig	 filantropiska	 aktiviteter	 eller	
vad	de	ämnar	uppnå	med	dessa.	
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6.14 Frivilliga	åtaganden		
Resultatet	 visar	 att	 alla	 de	 intervjuade	 företagen	 framförallt	 följer	 riktlinjerna	 upprättade	 av	 UN	
Global	 Compact,	 OECD	 och	 den	 standard	 för	 hållbarhetsredovisning	 som	 tagits	 fram	 av	 GRI.	 I	
koppling	 till	GRI	har	alla	 företag	valt	att	 rapportera	 i	enlighet	med	 the	Core	Option.	Dessutom	har	
ABB,	 Electrolux	 och	 H&M	 valt	 att	 tillämpa	 ILO:s	 kärnkonventioner	 i	 sin	 affärsstrategi.	 Det	 enda	
företaget	som	även	applicerat	ISO	standarden	är	ABB.	Dock	framgår	inte	vilken	version	av	ISO	som	
appliceras,	 varken	 på	 hemsidan	 eller	 i	 sin	 hållbarhetsredovisning.	 Vidare	 är	 det	 endast	H&M	 som	
valt	 att	 rapportera	 sitt	 ansvar	 kring	 mänskliga	 rättigheter	 i	 enlighet	 med	 UN	 Guiding	 Principles	
Reporting	Framework.		 

Syftet	med	att	företagen	valt	att	tillämpa	de	internationella	riktlinjerna	kan	bero	på	att	de	dels	vill	
öka	transparensen	kring	sitt	hållbarhetsarbete,	men	även	för	att	öka	medvetenheten	kring	hur	deras	
verksamhet	kan	bidra	till	ekonomiska,	sociala	och	miljömässiga	värden.	 

Hur	 företagen	 arbetar	med	hållbarhet	 och	CSR	har	 tydligt	 präglats	 av	 de	 ramverk	 som	upprättats	
inom	de	internationella	riktlinjerna.	Det	är	dock	inte	helt	klart	huruvida	företagen	applicerat	något	
av	de	teoretiska	ramverk	och	strategier	som	beskrivs	i	litteraturstudien,	se	avsnitt	3.8,	3.9,	3.10	och	
3.11.	 Detta	 kan	 bero	 på	 flera	 faktorer.	 Det	 är	 sannolikt	 att	 företagen	 inte	 är	medvetna	 om	 vilka	
teorier	som	finns	eller	hur	dessa	bör	implementeras	inom	den	egna	verksamheten.	En	annan	orsak	
kan	 vara	 att	 det	 helt	 enkelt	 är	 lättare	 att	 enbart	 applicera	 de	 redan	 befintliga	 verktygen	 än	 att	
utveckla	egna.	Utifrån	resultatet	i	denna	studie	är	det	således	evident	att	de	frivilliga	riktlinjerna	fått	
större	genomslagskraft	än	de	renodlade	teorierna	inom	CSR.	Studien	påvisar	inte	heller	någon	direkt	
koppling	mellan	 de	 frivilliga	 riktlinjerna	 och	 de	 vetenskapliga	 teorierna	 och	 befintliga	 strategierna	
inom	CSR.	 

Det	är	viktigt	att	poängtera	att	riktlinjerna	appliceras	på	frivillig	basis.	Däremot	kan	man	ifrågasätta	
huruvida	de	verkligen	är	frivilliga	eller	inte.	Medvetenheten	kring	hur	företagen	påverkar	samhället	
genom	sin	verksamhet	har	ökat.	Det	är	troligt	att	detta	medför	indirekta	krav	samt	förväntningar	på	
att	 företagen	 ska	 applicera	 dessa	 riktlinjer.	 Således	 blir	 det	 en	 självklarhet	 att	 använda	 sig	 av	
riktlinjerna	för	att	skapa	förtroende	bland	sina	intressenter	och	därigenom	stärka	sitt	varumärke.	 

Om	man	hade	ersatt	de	frivilliga	riktlinjerna	med	lagstadgade	krav	så	kanske	detta	hade	påskyndat	
utvecklingen	inom	CSR-området.	Jaekel	(2016)	menar	att	idag	baseras	företagens	hållbarhetsarbete	
väldigt	mycket	 på	 frivilliga	 riktlinjer	 och	normer	och	 således	 finns	det	 inte	mycket	 bindande	 krav.	
Generellt	 är	 det	 en	 utmaning	 för	 företagen	 att	 balansera	 alla	 de	 olika	 ramverken	 som	 finns	mot	
lagstiftning,	då	det	råder	otydligheter	angående	vad	som	förväntas	av	företagen.	Jaekel	(2016)	anser	
att	 det	 absolut	 finns	 ett	 behov	 av	 en	 lagstiftning	 som	 fokuserar	 på	 due	 diligence,	 det	 är	 en	
nödvändighet	överlag.	Vidare	påpekar	han	att	så	 länge	hållbarhet	hålls	på	en	frivillig	nivå	kommer	
ägandeskapet	vara	hos	företagen	och	då	är	det	endast	de	som	kan	avgöra	om	de	gjort	rätt	eller	fel,	
eftersom	det	 inte	 finns	något	 som	håller	dem	direkt	 ansvariga.	Detta	betyder	 inte	att	man	måste	
lagstifta	 om	 allting,	 men	 vissa	 saker	 bör	 regleras	 med	 lagstiftning	 och	 sedan	 kompletteras	 med	
frivilliga	 riktlinjer.	 Jaekel	 (2016)	 menar	 att	 de	 frivilliga	 riktlinjerna	 inte	 räcker	 om	 man	 vill	
åstadkomma	något	med	CSR	arbetet.	Det	måste	finnas	ett	sätt	att	hålla	företagen	ansvariga	för	sin	
verksamhet	 och	 detta	 kan	 endast	 uppnås	 genom	 lagstiftning.	 Jaekel	 (2016)	 anser	 även	 att	
lagstiftningen	kan	se	olika	ut	i	slutändan	beroende	på	vad	det	är	man	vill	uppnå,	men	att	nationell	
lagstiftning	kan	vara	mer	effektiv	än	internationella	konventioner.		 
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När	det	kommer	till	GRI-redovisning,	visar	resultatet	att	alla	företagen	i	denna	studie	följer	the	Core	
Option.	Anledningen	till	varför	de	inte	valt	att	rapportera	enligt	den	utvidgade	G4	versionen	framgår	
inte	 i	 företagens	 hållbarhetsredovisning.	 Detta	 betyder	 att	 företagen	möjligtvis	 saknar	 incitament	
för	 att	 utöka	 sin	 rapportering.	 En	 möjlig	 anledning	 till	 att	 företagen	 valt	 att	 inte	 utöka	 sin	
rapportering	kan	vara	att	de	inte	vill	exponera	sin	verksamhet	för	ytterligare	granskning	eller	kritik. 

Sundström	 (2016)	 hävdar	 att	 en	 stor	 utmaning	med	G4-rapportering	 är	 att	 få	 ihop	 en	 integrerad	
rapporering	 som	 riktar	 sig	 till	 alla	 olika	 intressenter.	 Han	 menar	 att	 utmaningen	 är	 att	 hitta	 en	
gemensam	mall	för	hur	man	rapporterar	om	dessa	frågor,	vilket	han	anser	saknas	idag.	Han	tycker	
att	 hållbarhetsfrågor	 måste	 integreras	 på	 samma	 nivå	som	 i	 den	 vanliga	 företagsrapporteringen.	
Vidare	belyser	han	att	det	finns	bra	och	dåliga	aspekter	med	G4,	vilket	handlar	om	att	utgå	från	sin	
materialitet.	 Detta	medför	 att	 företagen	 i	 princip	 själva	 kan	 välja	 vad	 som	 är	materiellt	 eller	 icke	
materiellt.	Således	tror	Sundström	(2016)	att	vissa	indikatorer	kommer	att	försvinna.	Detta	innebär	i	
sin	 tur	att	 jämförbarheten	kommer	minska.	Om	ett	 företag	väljer	att	 inte	 rapportera	kring	en	viss	
indikator	 så	 kan	 man	 inte	 jämföras	 mot	 ett	 annat	 företag.	 Detta	 är	 en	 uppenbar	 brist	 med	 G4	
(Sundström,	2016).	 

Samtliga	 företag	 har	 upprättat	 policys	 som	 syftar	 till	 att	 förtydliga	 och	 förstärka	 normer	 inom	
specifika	områden.	Dessa	kan	ses	som	ett	komplement	till	företagens	uppförandekod.	Vilka	policys	
företag	valt	att	tillämpa	varierar	beroende	på	branschområde,	men	är	 i	stor	utsträckning	 inriktade	
mot	 gemensamma	 huvudområden,	 såsom	miljö,	 etik	 och	 sociala	 frågor.	 Alla	 företag	 har	 i	 någon	
form	 valt	 att	 tillämpa	 en	 miljöpolicy,	 etikpolicy	 och	 en	 policy	 för	 mänskliga	 rättigheter.	 Både	
Electrolux	och	H&M	har	en	skattepolicy.	 

Den	mest	prominenta	skillnaden	angående	företagens	policys	är	att	ABB	har	inrättat	en	policy	som	
behandlar	 företagets	 nolltolerans	 för	 överträdelser	 av	 deras	 uppförandekod.	 Detta	 är	
anmärkningsvärt,	eftersom	de	således	har	en	policy	för	att	säkerställa	att	en	annan	policy	följs.	En	
annan	 skillnad	 är	 att	 SEB	 riktar	 sina	 policys	 mot	 specifika	 industribranscher,	 samt	 att	 de	 valt	 att	
benämna,	 vad	 som	 kan	 tolkas	 som	policys,	 som	 ställningstaganden.	 Det	 går	 även	 att	 se	 skillnad	 i	
antalet	 policys	 som	 företagen	 upprättat.	 Resultatet	 visar	 att	 H&M	och	 SEB	 har	 en	mängd	 policys	
medan	 Electrolux	 och	 ABB	 är	 de	 företag	 som	 har	minst	 antal	 policys.	 Däremot	 är	 Electrolux	 och	
ABB:s	policys	omfattande	och	behandlar	många	olika	områden	inom	en	och	samma	policy.	Dessa	är	
således	komprimerade	 i	ett	dokument	 istället	 för	uppdelade	 i	 flera.	Det	kan	anses	vara	strategiskt	
att	hålla	sig	till	få	men	omfattande	policys	för	att	undvika	stora	mängder	av	dokument.	Men	det	kan	
å	andra	sidan	vara	lättare	att	förstå	och	ta	till	sig	information	som	är	kortfattad.	

6.15 	Uppförandekod	
Resultatet	 visar	 att	 alla	 de	 intervjuade	 företagen	 antagit	 en	 uppförandekod	 som	 är	 baserade	 på	
internationellt	erkända	riktlinjer	såsom	ILO,	UN	Guiding	Principles	on	Businesses	and	Human	Rights	
och	 UN	 Global	 Compact.	 H&M	 riktar	 specifikt	 sin	 uppförandekod	 till	 sina	 leverantörer,	
underleverantörer	och	övriga	samarbetspartners	till	skillnad	från	de	övriga	företagen	som	riktar	sina	
uppförandekoder	 mot	 företaget	 självt,	 inklusive	 medarbetare	 samt	 leverantörer.	 Innehållet	 i	
samtliga	 företags	 uppföranderkoder	 är	 i	 princip	 detsamma,	 eftersom	 samtliga	 är	 baserade	på	 the	
UN	 Guiding	 Principles	 on	 Business	 and	 Human	 Rights	 och	 nästan	 alla	 applicerar	 UN	 Global	
Compact:s	tio	principer.	De	skillnader	som	förekommer	är	att	Electrolux	har	valt	att	tillämpa	ILO	och	
OECD	i	sin	uppförandekod.	Dessutom	har	H&M	valt	att	tillämpa	the	Universal	Declaration	of	Human	
Rights	och	the	International	Labour	Organisation’s	Declaration	on	Fundamental	Principles	and	Rights	
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at	Work.		SEB	utmärker	sig	genom	att	tillämpa	PRI	i	kontrast	till	de	andra	företagen.	Anledningen	till	
förekommande	 skillnader	 i	 utformandet	 av	 respektive	 företags	 uppförandekod	 antas	 bero	 på	
branschspecifika	skäl.			

Att	upprätta	en	uppförandekod	är	relativt	enkelt	eftersom	företagen	i	regel	baserar	dokumentet	på	
principer	 som	 ska	 efterlevas.	 Att	 tillämpa	 uppförandekoder	 är	 inget	 krav	 utan	 upprättas	 av	
företagen	på	frivillig	basis.	Syftet	med	att	införa	en	uppförandekod	kan	bero	på	att	företagen	själva	
vill	framställas	som	en	god	samhällsmedborgare	och	således	säkerställa	att	verksamheten	bedrivs	på	
ett	 ansvarsfullt	 sätt.	 Vad	 som	 däremot	 kan	 vara	 problematiskt	 är	 hur	 man	 säkerställer	 och	
kontrollerar	 att	 den	 följs.	 Vilka	 konsekvenser	 som	 uppstår	 beror	 helt	 enkelt	 på	 hur	 väl	
uppförandekoden	 följs	 och	 hur	 väl	 den	 kommuniceras	 till	 företagens	 leverantörer	 och	
underleverantörer.	 Mer	 om	 företagens	 säkerställande	 och	 uppföljning	 av	 leverantörer	 beskrivs	 i	
avsnitt	Uppföljning	av	leverantörer	nedan.		

6.16 Hållbarhetsredovisning	och	kommunikation	av	CSR	
Denna	 studie	 visar	 att	 företagens	 strategiska	 hållbarhetsarbete	 inte	 skiljer	 sig	 nämnvärt.	 Samtliga	
företag	 använder	 flertalet	 kommunikationskanaler	 för	 att	 nå	 ut	 till	 sina	 intressenter.	 Oavsett	
bransch	 så	 kommuniceras	 hållbarhetsarbetet	 genom	 separata	 hållbarhetsredovisningar	 och	
framförallt	via	företagens	hemsidor.	Hur	man	redovisar	sitt	arbete	inom	hållbarhet	kan	även	delvis	
vara	 integrerat	 i	 årsredovisningen	 vilket	 är	 fallet	 för	 H&M	 och	 Electrolux.	 ABB	 använder	 sig	
dessutom	 av	 sociala	 medier	 och	 events.	 Att	 kommunicera	 via	 dessa	 kanaler	 är	 vedertaget	 för	
envägskommunikation.	 

Hur	företagen	väljer	att	kommunicera	sitt	hållbarhetsarbete	internt	skiljer	sig	däremot	åt.	Electrolux	
har	 interna	 kommunikationssystem	 i	 syfte	 att	 informera	 sina	medarbetare	 om	 uppförandekoder.	
Enligt	 Reuterswärd	 (2016)	 kommunicerar	 H&M	 sitt	 hållbarhetsarbete	 både	 genom	
introduktionskurser	 för	nyanställda,	samt	på	plats	 i	butik	där	man	diskuterar	hur	man	konkret	kan	
svara	 på	 hållbarhetsrelaterade	 frågor	 som	 kunder	 har.	 SEB	 har	 bland	 annat	 workshops	 och	
internutbildning	 där	 anställda	 diskutera	 hållbarhet	 inom	 verksamheten.	 Gällande	 ABB,	
så	framkommer	det	 inte	huruvida	 interna	utbildningar	 sker,	varken	via	 intervjun	med	Westerholm	
(2016)	 eller	 i	 ABB:s	 hållbarhetsredovisning	 (2016b)	 eller	 hemsida.	Men	 det	 är	 sannolikhet	 att	 de	
kommunicerar	sitt	hållbarhetsarbete	genom	anpassade	interna	kanaler. 

I	allmänhet	finns	en	avsaknad	vad	gäller	social	redovisning	där	kvalitativa	data	såsom	kundnöjdhet	
och	 anställdas	 välbefinnande	 framhävs.	 Detta	 är	 en	 utmaning	 då	 det	 inte	 finns	 någon	 generell	
standard	 för	hur	 sociala	aspekter	 skall	 redovisas.	Däremot	har	SEB	och	H&M	öppnat	upp	avsnitt	 i	
sina	hållbarhetsredovisningar	där	externa	 intressenter	med	egna	ord	 får	berätta	om	hur	de	ser	på	
företagens	hållbarhetsarbete	(SEB,	2016b;	H&M,	2016b)	.	 

Kommunikation	 och	 transparens	 är	 något	 som	alla	 de	 intervjuade	 respondenterna	 enas	 om	är	 av	
stor	betydelse.	Däremot	hävdar	 Jaekel	 (2016)	 att	 detta	 är	något	 som	är	 främsta	bristen	 i	 svenska	
företags	CSR-arbete	överlag.	Han	menar	att	 företagen	generellt	 är	dåliga	på	att	 kommunicera	 sitt	
arbete	kring	Due	Diligence,	riskhantering	och	resultat	av	hållbarhetsarbetet.	Det	som	presenteras	 i	
hållbarhetsredovisningen	 stannar	 ofta	 på	 en	 processnivå	 och	 går	 således	 aldrig	 in	 på	 substansen.	
Med	 substansen	 menar	 Jaekel	 (2016)	 vad	 företagen	 egentligen	 hittat	 och	 vad	 de	 relevanta	
intressenterna	sa	under	de	förda	dialogerna.	Vad	finns	det	för	risker	och	hur	har	man	hanterat	dem?	
Han	berättar	 att	utan	den	kommunikationen	och	 speciellt	 kring	 resultatet,	 är	det	 väldigt	 svårt	 att	
avgöra	hur	långt	företagen	har	kommit.	Vidare	menar	han	att	det	också	finns	en	motsättning	inom	
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företagen	 eftersom	 vissa	 material	 är	 företagshemligheter	 som	 inte	 kan	 spridas.	 Jaekel	 (2016)	
framhåller	 att	 det	 självklart	 inte	 förväntas	 att	 man	 ska	 sprida	 konfidentiell	 information,	 men	 att	
företagen	 måste	 hitta	 en	 balans	 mellan	 vad	 som	 är	 företagshemligheter	 och	 vad	 de	 öppet	 kan	
redovisa.	Enligt	Jaekel	(2016)	råder	det	stor	diskussion	kring	hur	transparent	ett	företag	kan	vara	och	
förväntningar	från	olika	intressenter. 

Vidare	 påpekar	 Jaekel	 (2016)	 att	 det	 uppstår	 problem	då	 kommunikationsansvariga	 blir	 ansvariga	
för	hållbarhetsfrågor.	Företagen	fokuserar	på	att	skapa	en	snygg	hållbarhetsredovisning	 istället	för	
att	 rapportera	 det	 som	 verkligen	 är	 det	 väsentliga	 inom	 hållbarhetsarbetet.	 Han	 berättar	 att	 alla	
ramverk	säger	att	information	måste	kommuniceras	på	ett	sätt	så	att	berörda	intressenter	kan	ta	till	
sig	informationen	och	avgöra	om	företaget	har	tagit	ansvar	för	de	delarna	de	säger	de	ska	ta	ansvar	
för.	 Detta	 betyder	 att	 informationen	 måste	 vara	 relevant	 för	 att	 man	 ska	 kunna	 bilda	 sig	 en	
uppfattning.	 Om	 företagen	 endast	 förklarar	 processen	 som	 är	 direkt	 tagen	 ur	 internationella	
principer	 eller	 riktlinjer	 säger	 det	 ingenting	 om	 de	 faktiska	 resultaten	 eller	 vad	 företagen	 har	
åstadkommit.	Detta	är	något	som	både	svenska	och	utländska	företag	har	kvar	att	utveckla	(Jaekel,	
2016).		

6.17 Uppföljning	av	leverantörer	
Samtliga	 företag	 som	 ingår	 i	 studien	 är	 stora	 och	 har	 en	 mängd	 olika	 leverantörer	 och	
underleverantörer.	Därför	är	det	av	 stor	vikt	 för	 företagen	att	kontrollera	och	granska	att	de	krav	
som	 ställs	 inom	 uppförandekoden	 efterlevs.	 Resultatet	 visar	 att	 de	 flesta	 företag	 tagit	 fram	 egna	
verktyg	för	granskning	av	sina	leverantörer.	ABB	använder	sig	av	leverantörsprogrammet	SSDP	och	
H&M	använder	sig	av	verktyget	SIPP.	Electrolux	beskriver	att	de	genomför	vissa	auditeringar	själva,	
men	de	flesta	granskningarna	utförs	av	en	tredje	part.	SEB	använder	sig	av	granskningsplattformen	
EcoVadis	 som	 är	 en	 tjänst	 de	 köper	 av	 en	 tredje	 part.	 Både	 H&M	 och	 Electrolux	 samlar	 in	 data	
gällande	miljöprestanda	hos	sina	leverantörer	för	vidare	uppföljning	och	benchmarking.	 

Utifrån	 de	 intervjuade	 företagens	 beskrivningar	 kring	 sina	 leverantörsuppföljningar	 kan	 man	
särskilja	 två	 olika	 tillvägagångssätt.	 Det	 ena	 är	 att	 de	 använder	 sig	 av	 ett	 internt	 system	 och	 det	
andra	 är	 att	 de	 anlitar	 en	 tredje	 part.	 Resultatet	 visar	 att	 Electrolux	 är	 det	 enda	 företag	 som	
kombinerar	båda	tillvägagångssätten.	Anledningen	till	varför	de	olika	företagen	valt	att	granska	sina	
leverantörer	 på	olika	 sätt	 beror	 säkerligen	på	 skillnader	mellan	deras	olika	 verksamheter.	 Studien	
visar	att	majoriteten	av	företagen	valt	att	utveckla	egna	verktyg,	vilket	kan	anses	vara	mer	effektivt	
eftersom	 företagen	 själva	 har	 en	 större	 inblick	 i	 sin	 egen	 verksamhet.	 En	 nackdel	 är	 att	
utvecklingsprocessen	av	granskningsverktyg	kan	vara	tidskrävande	och	kostsam. 

H&M	har	valt	att	publicera	alla	sina	leverantörer	på	sin	hemsida.	De	själva	fastställer	att	de	vill	bidra	
till	ökad	transparens	och	hållbarhet	när	det	kommer	till	sina	leverantörskedjor.	Anledningen	till	att	
H&M	har	 valt	 att	 publicera	 detta	 kan	 bero	 på	 att	 det	 finns	 ett	 ökat	 tryck	 från	 kunder.	 Att	 öppet	
redogöra	för	sina	leverantörer	kan	således	vara	strategiskt	i	och	med	att	detta	skapar	förtroende	för	
dem	som	företag,	vilket	stärker	deras	konkurrensfördelar	samt	att	de	inspirerar	andra	företag	inom	
textilbranschen	att	göra	likadant.	 

Resultatet	 visar	 att	 samtliga	 företag	 använder	 sig	 av	 skräddarsydda	 förbättringsplaner	 när	
leverantörer	begår	överträdelser	av	uppförandekoden.	Detta	 innebär	att	de	 intervjuade	 företagen	
inte	direkt	avbryter	samarbetet	då	leverantörerna	får	ytterligare	en	chans	att	förbättra	sig	enligt	de	
krav	 som	ställs	av	 företagen.	Både	H&M	och	Electrolux	ger	 leverantörerna	en	viss	 tidsbrist	 för	att	
kunna	förbättra	sin	prestanda.		
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6.18 Samarbeten	och	branschöverskridande	nätverk	
Denna	 studie	 visar	 att	 alla	 de	 intervjuade	 företagen	 ingår	 i	 någon	 form	 av	 branschöverskridande	
nätverk	 i	 syfte	 att	 diskutera	 hållbarhetsfrågor	 med	 hänsyn	 till	 etik	 och	 integritet.	 Generellt	
diskuterar	 dessa	 nätverk	 hur	 företagen	 tillsammans	 kan	 tackla	 korruption	 och	 förverkliga	 de	 nya	
hållbarhetsmålen.		
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7. Diskussion	
Vem	har	det	övergripande	samhällsansvaret?	

Det	är	inte	självklart	att	företag	ska	ta	ett	samhällsansvar.	Det	går	inte	heller	att	fastställa	hur	stort	
och	vilken	typ	av	samhällsansvar	företagen	bör	ta	utöver	den	egna	verksamheten.	Vad	som	däremot	
går	att	avgöra	är	att	ett	företag	oundvikligt	påverkas	av	och	påverkar	samhället	eftersom	ett	företag	
utgörs	av	människor.	Ett	 företag	är	 således	en	del	av	 samhället	och	kan	 inte	verka	 i	 isolation	 från	
samhällstrender	 och	 politiskt	 klimat.	 Det	 som	 vidare	 kan	 konstateras	 är	 att	 företag	 också	 kan	
påverka	samhället,	alltså	verkar	samhälle	och	 företag	 i	 symbios.	Vidare	går	det	att	 fastställa	att	 ju	
större	ett	företag	är	desto	fler	människor	påverkas	av	dess	verksamhet.		

Stora	företag	kan	ha	större	omsättning	än	en	del	länders	BNP.	ABB:s	omsättning	under	2015	var	332	
gånger	 Sveriges	 stadsbudget	 (ekonomifakta,	 n.d.).	 Detta	 tydliggör	 problematiken	 vad	 gäller	
ansvarskyldighet.	Slutsatsen	är	att	ju	större	ett	företag	är,	desto	mer	ansvar	kan	och	bör	de	ta.	Stora	
globala	företag	med	verksamhet	i	flertalet	länder	kan	i	vissa	fall	ha	lättare	att	nå	ut	till	större	delar	
av	 världen	och	på	micronivå	 implementera	 förändringar	 som	 inte	är	möjligt	 för	 stater.	Här	 är	det	
tydligt	att	CSR	som	strategi	fyller	en	viktig	funktion	i	de	länder	där	det	inte	finns	ett	tydligt	etablerat	
regelverk	 kring	 frågor	 som	 hanterar	 mänskliga	 rättigheter	 och	 miljö.	 Det	 kan	 i	 dessa	 fall	 vara	
motiverat	för	företagen	att	ta	över	en	del	av	ansvaret	som	egentligen	borde	ligga	på	staten.	 

I	 Sverige	 är	 CSR	 ett	 etablerat	 fenomen	 som	 främst	 har	 drivits	 igenom	 av	 företagen	 själva,	 det	 är	
alltså	inte	staten	som	har	försökt	reglera	företagens	ansvar	(De	Geer	et	al.	2010).	Detta	kan	tyckas	
motsägelsefullt	i	ett	svenskt	sammanhang	eftersom	Sverige	har	en	tradition	av	fackligt	engagemang	
och	stark	statlig	reglering	kring	företagens	verksamhet.	Enligt	Jaekel	(2016)	kan	man	dock	inte	säga	
att	svenska	företag	är	bättre	än	andra	länder	på	just	CSR-arbete.	Men	det	finns	en	medvetenhet	och	
vilja	 till	 att	 diskutera	 hållbarhetsfrågor	 vilket	 har	 förändrats	 markant	 på	 bara	 några	 år	 om	 man	
jämför	med	rapporter	publicerade	av	SwedWatch.	Rapporter	från	2006	uppvisade	till	exempel	helt	
andra	reaktioner	och	medvetenhet	kring	dessa	frågor	jämfört	med	idag	(Jaekel,	2016).		 

Jaekel	 (2016)	 förklarar	 att	UN	Guidelines	 som	 kom	2011	blev	 lite	 av	 en	 vändpunkt	 eftersom	hela	
konceptet	 av	Due	 Diligence	 finns	 med	 i	 det	 ramverket	 och	 spreds	 vidare	 till	 andra	 ramverk	 och	
frivilliga	riktlinjer.	Mycket	hände	efter	2011	kring	vad	som	förväntades	av	företagen.	Överlag	har	det	
handlat	 om	 krav	 från	 civilsamhället,	 man	 kräver	 mer	 av	 företagen	 vad	 gäller	 ansvarskyldighet.	
Företagen	har	även	 själva	börjat	prioritera	hållbarhetsfrågor.	 Jaekel	 (2016)	menar	att	CSR	 tidigare	
associerades	till	 välgörenhet	 och	 att	 ansvaret	 låg	 hos	 de	 som	 sköter	 kommunikationen	 inom	
företaget.	Att	bidra	till	en	skola	t.ex.	var	CSR-arbete.	Medvetenheten	och	kunskapen	inom	företagen	
har	absolut	förändrats	de	senaste	åren	p.g.a.	ramverken	(Jaekel,	2016).	 

Det	finns	inga	risker	med	att	företagen	tar	för	mycket	ansvar.	Det	stärker	ju	endast	deras	ställning	i	
ett	 konkurrenssammanhang,	 alternativt	 genererar	 det	 fördelar	 i	 ett	 samhällsperspektiv.	 Även	 om	
dessa	fördelar	inte	går	att	mäta	på	samma	sätt	som	ekonomiska	består	de	ändå	av	ett	reellt	värde.	
Problemet	 är	 att	 om	 företagen	 börjar	 styra	 statens	 roll,	 skiftar	 maktbalansen	 och	 risken	 är	 att	
företagen	ersätter	statens	roll	i	samhället.	Hur	mycket	som	staten	bör	styra	företagens	verksamhet	
och	hur	mycket	samhällsansvar	som	företagen	i	sin	tur	bör	ta,	är	den	stora	frågan.	 

Har	CSR	spelat	ut	sin	roll? 

I	 oktober	 2015	 anordnade	 Barclays	 (2degress,	 2015)	 en	 debatt	 mellan	 John	 Elkington	 som	
etablerade	 Triple	 Bottom	 Line	 (Elkington,	 1999)	 (Se	 avsnitt	 3.7	 om	 Triple	 Bottom	 Line	 (TBL)	
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redovisning)	och	Mark	Kramer	 som	 tillsammans	med	Michael	Porter	etablerade	konceptet	Shared	
Value	 (Porter	 &	 Kramer,	 2006)	 (Se	 avsnitt	 3.6	 om	 CSR	 strategier).	 Frågan	 de	 diskuterade	 var	
huruvida	 CSR	 som	 koncept	 är	 överspelat,	 Is	 CSR	 dead?	 Shared	 Value	 förespråkas	 som	 en	 strategi	
som	 kopplar	 samman	 företagssmål	 med	 samhällets	 behov	 och	 samtidigt	 genererar	
konkurrensfördelar.	 Konceptet	 Shared	 Value	 är	 väletablerat	 bland	 företag	 och	 används	 av	många	
som	 en	 managementstrategi.	 Elkington	 menar	 att	 så	 som	 CSR	 appliceras	 av	 företagen	 idag,	 så	
kommer	det	aldrig	generera	verklig	hållbarhet.	Eftersom	företagen	har	anatagit	en	avvaktande	och	
defensiv	strategi	istället	för	att	arbeta	mer	proaktivt	och	driva	utvecklingen	framåt.	Elkington	menar	
att	Shared	Value	inte	är	tillräckligt	för	att	uppnå	en	Triple	Bottom	Line.		

I	ett	konkurrenssammanhang	så	har	CSR	spelat	ut	sin	roll,	då	allt	fler	företag	applicerar	någon	form	
av	 CSR	 i	 sin	 verksamhet.	 Speciellt	 i	 Sverige	 är	 det	 ingen	 som	 riktigt	 vågar	 sticka	 ut	 hakan.	 Inget	
företag	 vill	 göra	mer	 än	det	 som	minst	 förväntas	 av	dem	 för	 att	 tillgodose	 krav	 från	 intressenter.	
Detta	 gör	 också	 att	 ingen	 driver	 utvecklingen	 av	 hållbarhet	 i	 någon	 riktning,	 vilket	 även	 raserar	
argumentet	 för	 att	 företag	 bör	 ha	 en	 CSR-strategi	 överhuvudtaget.	 Vidare	 försvinner	 även	
incitament	 för	 att	 skapa	 Shared	 Value	 då	 detta	 inte	 genererar	 några	 direkta	 konkurrensfördelar.	
Slutsatsen	 är	 att	 CSR	 som	 verktyg	 i	 ett	 konkurrenssammanhang	 har	 spelat	 ut	 sin	 roll,	 enligt	 de	
argument	som	Elkington	presenterar.	Vad	som	krävs	för	att	få	företagen	att	ta	ett	större	ansvar	för	
sin	verksamhet	utöver	att	uppnå	Shared	Value	 går	 inte	att	 fastställa	men	det	är	uppenbart	att	en	
minsta	 möjliga	 ansträngning	 (least	 effort	 approach)	 i	 sammanhanget	 inte	 är	 tillräcklig	 för	 att	
verkligen	uppnå	en	hållbar	utveckling. 
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8. Slutsatser	
Hur	tolkar	företagen	begreppet	CSR?	

• På	grund	av	förvirringen	kring	begreppet	CSR	har	svenska	företag	valt	övergå	till	att	använda	
hållbarhet	när	de	beskriver	sitt	strategiska	arbete	inom	CSR.	 

Hur	arbetar	företagen	med	strategiskt	CSR? 

• Företagen	 i	denna	studie	har	 själva	 tolkat	begreppet	CSR	och	 tillämpat	 frivilliga	åtaganden	
och	riktlinjer.		

• Resultatet	visar	att	det	har	skett	en	branschspecifik	anpassning	av	konceptet	CSR	både	vad	
gäller	tolkning	och	praktisk	tillämpning.	

• Alla	 företag	 har	 en	 välutvecklad	 plan	 för	 att	 uppnå	 sina	 fastställda	 mål	 och	 motverka	
identifierade	risker.		

• Det	är	inte	tydligt	vad	företagen	i	denna	studie	har	för	övergripande	mål	med	sitt	strategiska	
hållbarhetsarbete.	Slutsatsen	är	att	 företagen	själva	 inte	vet	vad	de	ämnar	uppnå	med	sitt	
strategiska	hållbarhetsarbete	utöver	att	tillgodose	krav	från	sina	intressenter.	

Vilka	är	de	största	utmaningarna	företagen	möter	i	sitt	arbete	med	CSR?	

• Den	 största	 utmaningen	 för	 företagen	 är	 att	 fastställa	 hur	mycket	 ansvar	 de	 ska	 ta,	 samt	
vilket	ansvar	de	ska	ta	för	sin	verksamhet.	

• Det	 är	 även	 en	 stor	 utmaning	 för	 företagen	 i	 denna	 studie	 att	 hitta	 sätt	 att	 förena	 sitt	
strategiska	 hållbarhetsarbete	 med	 långsiktiga	 mål	 vad	 gäller	 tillväxt	 och	 garanterad	
avkastning.	

Vilka	likheter	och	skillnader	finns	det,	vad	gäller	strategisk	CSR,	mellan	olika	branscher?	

• Det	 finns	 inga	 egentliga	 skillnader	 i	 hur	 företagen	 strategiskt	 arbetar	 med	 CSR	 eftersom	
samtliga	företag	i	denna	studie	tillämpar	samma	riktlinjer	och	metoder	för	intressentanalys,	
materialitetsanalys	osv.	Den	största	skillnaden	är	vilka	aktiviteter	som	strategierna	resulterar	
i.	Här	ser	man	skillnader	mellan	olika	branscher	eftersom	specifika	prioriterade	områden	är	
nära	kopplade	till	den	egna	verksamheten.		

Allmänna	slutsatser 

• Litteraturstudien	 visar	 att	 den	 akademiska	 utvecklingen	 av	 CSR	 helt	 avstannat	 då	 nutida	
forskning	inom	området	uteslutande	hänvisar	till	tidigare	studier.	

• Det	är	inte	ett	problem	att	CSR	inte	har	en	enhetlig	fastställd	agenda.	Det	är	en	funktion	som	
beror	på	hur	samhället	förändras.	CSR	är	ett	”rörligt	mål”	(Moving	Target).		

• Det	 är	 ett	 problem	med	 att	 det	 inte	 finns	 lagstadgade	minimikrav	 vad	 gäller	 vilket	 ansvar	
företagen	har	för	sin	verksamhet.	

• Det	är	ett	problem	att	det	är	fritt	för	tolkning	vad	gäller	frivilliga	riktlinjer	och	att	företagen	
själva	kan	bestämma	hur	omfattande	hållbarhetsredovisning	de	vill	göra.	

• Det	 finns	 ett	 problem	 med	 tolkning	 vad	 som	 innefattas	 inom	 begreppet	 hållbarhet	
respektive	CSR.	
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Bilagor	
Bilaga	I	–	Intervjuguide	ABB	

Intervjuguide 

Inledande frågor (personligt)  

• Vilken är din roll i företaget? 

• Hur länge har du arbetat med den här typen av arbetsuppgifter?  
(Notering: erfarenhet?) 

 
• Vad är anledningen till att du valt att jobba med CSR? 

Företagets arbete med CSR (allmänt)  

• Hur långt har ABB kommit i sitt arbete med CSR? 

• Varför tror du att ni inte har kommit längre?/Hur kommer det sig att ni kommit så långt 
som ni har gjort? 

• Vad vill ni åstadkomma med ert Hållbarhetsarbete/CSR? 

• Vilka är drivkrafterna bakom ert hållbarhetsarbete? (utöver ekonomisk drivkraft, politisk 
påverkan, NGO, kunder) 

• Vem/vilka är det som ställer krav på er? (internt, externt) 

• Ställer ni krav på dem? 

• Skapar ni några värden för företaget, utöver ekonomiska, genom att implementera en 
CSR-strategi? 

• Vilka är de största utmaningarna för er i arbetet med CSR? (Notering: Hotspots, 
GRI-indikatorer) 

 
• Hur kommunicerar företaget CSR? 

• internt (utbildningar, workshops) 

• externt (redovisning, reklam, sociala medier, PR) 

• Ingår ni i något nätverk med företag från andra branscher, där man diskuterar 
hållbarhetsfrågor? 

• Finns det ett intresse av dela med sig om man har gjort mycket för egna 
investeringar, är man villig att dela med sig? 
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Specifika frågor 

• Tjänsteresor. Hur ser er syn ut när det kommer till era tjänsteresor? 
• Klimatkompenserar ni? 

• Vilka satsningar gör ni för att minska er klimatpåverkan från Fossila bränslen? 
(Fortfarande beroende av olja, naturgas och gasol) 

• Vad är skillnaden mellan den sk “Gröna” energin och standard energin? 

• Hur arbetar ABB med cirkulär ekonomi?   
 

• När det kommer till avfall, reflekterar ni över att kunna återcirkulera avfall internt i den 
egna produktionen?  

• Vad innefattas i integritetsträningen? Integrity training?  
 

• Vad har det för betydelse för er som företag att vara transparenta?  

• Vad tjänar ni på det? (förtroende) 

• Finns det några risker med att vara för transparent? 

• Hur upplever ni/du globalt synen på kommunikation av hållbarhet 
och transparens? 

• Hur påverkar extern granskning (NGO, Media) ert arbete inom CSR? 

GRI 

• Vad anser ni är utmaningar med GRI rapportering? 

• Vilka GRI-indikatorer tas inte hänsyn till?  

• Varför? 

• Hur identifierar ni risker (hot-spots) associerade till GRI indikatorerna? 

• Vem är Hållbarhetsredovisningen ämnad för? 

• Vilka är era prioriterade intressenter? 

• Vem är ansvarsskyldig inom organisationen (the accountable) för de olika riskerna?  

Supply Chain/Leverantörskedja 

• Hur bedömmer ni risker som är associerade till överträdelser av er CoC? 

• Hur prioriterar ni vad som ska åtgärdas?  
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• Är vissa överträdelser av Code of Conduct/code of ethics mer “allvarliga än andra”? 
(Nolltolerans) 

• Vart går gränsen för att fortsätta samarbeta? Vem har det största ansvaret för att den 
överenskomna CoC/Code of Ethics följs? 

• Vilket ansvar har ni gentemot er leverantör om ni väljer att avsluta ett samarbete 
pga leverantören inte följer er CoC? (förlorar sin förmåga att påverka) 

• Vad hindrar leverantören från att fortsätta med ett “dåligt beteende”? 

 
Avslutande frågor 
 

• Vilka faktorer är avgörande för att ABB ska lyckas med sitt CSR arbete? 

• Vad har ni fått för erfarenheter/lärdomar av ert arbete med CSR? 

• Vilka slutsatser har ni dragit? 

• Vad har ni för mål med ert CSR arbete? Hur ser den framtida satsningen ut? Vilka 
områden kommer att innefattas som inte är fokus just nu? 

 
• Något mer att tillägga? 

Tack för din medverkan! 

Avslutningsvis så vill vi fråga hur du säller dig till hanteringen av den information som vi fått ta 
del av under intervjun. Får vi använda ditt namn och företagets namn? 
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Bilaga	II	-	Intervjuguide	Electrolux	

Intervjuguide - Electrolux 

Inledande frågor (personligt)  

• Vilken är din roll i företaget? 

• Hur länge har du arbetat med den här typen av arbetsuppgifter?  
(Notering: erfarenhet?) 

 
• Vad är anledningen till att du valt att jobba med CSR? 

Företagets arbete med CSR (allmänt)  

• Hur långt har Electrolux kommit i sitt arbete med CSR? 

• Varför tror du att ni inte har kommit längre?/Hur kommer det sig att ni kommit så långt 
som ni har gjort? 

• Vad vill ni åstadkomma med ert Hållbarhetsarbete/CSR? 

• Vilka är drivkrafterna bakom ert hållbarhetsarbete? (utöver ekonomisk drivkraft, politisk 
påverkan, NGO, kunder) 

• Vem/vilka är det som ställer krav på er? (internt, externt) 

• Ställer ni krav på dem? 

• Skapar ni några värden för företaget, utöver ekonomiska, genom att implementera en 
CSR-strategi? 

• Vilka är de största utmaningarna för er i arbetet med CSR? (Notering: Hotspots, 
GRI-indikatorer) 

 
• Hur kommunicerar företaget CSR? 

• internt (utbildningar, workshops) 

• externt (redovisning, reklam, sociala medier, PR) 

• Ingår ni i något nätverk med företag från andra branscher, där man diskuterar 
hållbarhetsfrågor? 

• Finns det ett intresse av dela med sig om man har gjort mycket för egna 
investeringar, är man villig att dela med sig? 
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Specifika frågor 

• Hur ser ert hållbarhetsarbete ut gällande metaller och konfliktmineraler? Miljöpåverkan? 
Utmaningar?   

• En av era konkurrenter, Whirlpool, skriver t.ex. i sin senaste hållbarhetsredovisning att de 
planerar att bli 90 procent materialtransparenta med deras produkter år 2020. Hur 
reflekterar nu angående transparens med era produkter? 

• Hur ser er syn ut när det kommer till era tjänsteresor? 
• Klimatkompenserar ni? 

• (Ny teknik) Hur hanterar ni användandet av kemikalier? 

• Hur arbetar ni för att kunna återvinna/återanvända eller minska paketering av 
produkter/plast/papper vid transport? 

 
• När det kommer till avfall, hur arbetar ni för att kunna återcirkulera avfall internt? Ex, ta 

emot produkter som är era egna, inte era egna för att se till att återföra material i 
värdekedjan. 

 
• Vilka satsningar gör ni för att minska er klimatpåverkan från Fossila bränslen? 

(Fortfarande beroende av olja, naturgas och gasol) 

• Hur ser CSR-arbetet ut när det kommer till hela koncernen? (AEG, Zanussi, Eureka, 
Frigidaire, Electrolux Grand Cuisine, Molteni, Westinghouse)?  

• Hur reflekterar ni angående design av era produkter? Arbetar ni för tillämpning av 
moduler för att underlätta återvinning? Utmaningar?  

 
• Hur arbetar ni för att ge tillbaka till samhället, t.ex. i form av välgörenhetsprojekt?   

 
• Vad har det för betydelse för er som företag att vara transparenta?  

• Vad tjänar ni på det? (förtroende) 

• Finns det några risker med att vara för transparent? 

• Hur upplever ni/du globalt synen på kommunikation av hållbarhet och 
transparens? 

• Hur påverkar extern granskning (NGO, Media) ert arbete inom CSR? 

GRI 

• Vad anser ni är utmaningar med GRI rapportering? 

• Hur identifierar ni risker (hot-spots) associerade till GRI indikatorerna?  

• Vilka GRI-indikatorer tas inte hänsyn till?  

• Varför? 
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• Vad är anledningen till att ni rapporterar enligt GRI 3.1 och inte den senaste versionen 
4.0? Vem granskar er GRI rapportering?  

 
• Vem är Hållbarhetsredovisningen ämnad för? 

• Vilka är era prioriterade intressenter? 

• Vem är ansvarsskyldig inom organisationen (the accountable) för de olika riskerna?  

Supply Chain/Leverantörskedja 

• Hur bedömmer ni risker som är associerade till överträdelser av er CoC? 

• Hur prioriterar ni vad som ska åtgärdas?  

• Är vissa överträdelser av Code of Conduct/code of ethics mer “allvarliga än andra”? 
(Nolltolerans) 

• Vart går gränsen för att fortsätta samarbeta? Vem har det största ansvaret för att den 
överenskomna CoC följs? 

• Vilket ansvar har ni gentemot er leverantör om ni väljer att avsluta ett samarbete 
pga leverantören inte följer er CoC? (förlorar sin förmåga att påverka) 

• Vad hindrar leverantören från att fortsätta med ett “dåligt beteende”? 

Avslutande frågor 

• Vilka faktorer är avgörande för att Electrolux ska lyckas med sitt CSR arbete? 

• Vad har ni fått för erfarenheter/lärdomar av ert arbete med CSR? 

• Vilka slutsatser har ni dragit? 

• Vad har ni för mål med ert CSR arbete? Hur ser den framtida satsningen ut? Vilka 
områden kommer att innefattas som inte är fokus just nu? 

 
• Något mer att tillägga? 

Tack för din medverkan! 

Avslutningsvis så vill vi fråga hur du säller dig till hanteringen av den information som vi fått ta 
del av under intervjun. Får vi använda ditt namn och företagets namn?
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Bilaga	III	-	Intervjuguide	H&M	

Intervjuguide 

Inledande frågor (personligt)  

• Vilken är din roll i företaget? 

• Hur länge har du arbetat med den här typen av arbetsuppgifter?  
(Notering: erfarenhet?) 

 
• Vad är anledningen till att du valt att jobba med CSR? 

Företagets arbete med CSR (allmänt)  

• Hur långt har ni kommit i ert arbete med CSR? 

• Varför tror du att ni inte har kommit längre?/Hur kommer det sig att ni kommit så långt 
som ni har gjort? 

• Vilka är drivkrafterna bakom ert hållbarhetsarbete? (utöver ekonomisk drivkraft, politisk 
påverkan, NGO, kunder) 

• Vem/vilka är det som ställer krav på er? (internt, externt) 

• Ställer ni krav på dem? 

• Skapar ni några värden för företaget, utöver ekonomiska, genom att implementera en 
CSR-strategi? 

• Vilka är de största utmaningarna för er i arbetet med CSR? (Notering: Hotspots, 
GRI-indikatorer) 

 
• Hur kommunicerar företaget CSR? 

• internt (utbildningar, workshops) 

• externt (redovisning, reklam, sociala medier, PR) 

• Ingår ni i något nätverk med företag från andra branscher, där man diskuterar 
hållbarhetsfrågor? 

• Finns det ett intresse av dela med sig om man har gjort mycket för egna 
investeringar, är man villig att dela med sig? 

• Varför har ni valt att lägga så stort fokus på den sociala delen av CSR? 

• Finns det något som ni aktivt valt att inte ta upp i er hållbarhetsredovisning? 
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• Utifrån hållbarhetsredovisningen har ni har identifierat risker men som ni inte kan 
hitta en lösning på, hur hanterar ni det?  

 
• Smycken, metaller, konfliktmineraler, Hur ser hållbarhetsarbetet ut gällande er 

försäljning av smycken? Miljöpåverkan? Utmaningar?  

• Tjänsteresor. Hur ser er syn ut när det kommer till era tjänsteresor? 

• Klimatkompenserar ni? 

• (Ny teknik) Hur hanterar ni användandet av kemikalier? 

• Paketering, Vad används vid paketering av kläder/plast/papper vid transport? 

• Hur ser CSR-arbetet ut när det kommer till hela H&M koncernen (Weekday, COS, 
Monki, H&M, Cheap Monday, other stories)?  

• Vad har det för betydelse för er som företag att vara transparenta?  

• Vad tjänar ni på det? (förtroende) 

• Finns det några risker med att vara för transparent? 

• Hur upplever ni/du globalt synen på kommunikation av hållbarhet och 
transparens? 

• Hur påverkar extern granskning (NGO, Media) ert arbete inom CSR? 

GRI 

• Vad anser ni är utmaningar med GRI rapportering? 

• Vilka GRI-indikatorer tas inte hänsyn till?  

• Varför? 

• Vem är Hållbarhetsredovisningen ämnad för? 

• Vilka är era prioriterade intressenter? (be henne rita upp de mest prioriterade utifrån 
värdekedjan) 

• Hur identifierar ni risker (hot-spots) associerade till GRI indikatorerna?  

• Vem är ansvarsskyldig inom organisationen (the accountable) för de olika riskerna?  

Supply Chain/Leverantörskedja 

• Hur bedömer ni risker som är associerade till överträdelser av er CoC? 

• Hur prioriterar ni vad som ska åtgärdas?  
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• Är vissa överträdelser av Code of Conduct/code of ethics mer “allvarliga än andra”? 
(Nolltolerans) 

• Vart går gränsen för att fortsätta samarbeta? Vem har det största ansvaret för att den 
överenskomna CoC följs? 

• Vilket ansvar har ni gentemot er leverantör om ni väljer att avsluta ett samarbete 
pga leverantören inte följer er CoC? (förlorar sin förmåga att påverka) 

• Vad hindrar leverantören från att fortsätta med ett “dåligt beteende”? 

Avslutande frågor 

• Vilka faktorer är avgörande för att H&M ska lyckas med sitt CSR arbete? 

• Vad har ni fått för erfarenheter/lärdomar av ert arbete med CSR? 

• Vilka slutsatser har ni dragit? 

• Vad har ni för mål med ert CSR arbete? Hur ser den framtida satsningen ut? Vilka 
områden kommer att innefattas som inte är fokus just nu? 

 
• Något mer att tillägga? 

Tack för din medverkan! 

Avslutningsvis så vill vi fråga hur du säller dig till hanteringen av den information som vi fått ta 
del av under intervjun. Får vi använda ditt namn och företagets namn?  
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Bilaga	IV	-	Intervjuguide	SEB	

Intervjuguide - SEB 

Inledande frågor (personligt)  

• Vilken är din roll i företaget? 

• Hur länge har du arbetat med den här typen av arbetsuppgifter?  
(Notering: erfarenhet?) 

 
• Vad är anledningen till att du valt att jobba med CSR? 

Företagets arbete med CSR (allmänt)  

• Hur långt har SEB kommit i sitt arbete med CSR? 

• Varför tror du att ni inte har kommit längre?/Hur kommer det sig att ni kommit så långt 
som ni har gjort? 

• Vad vill ni åstadkomma med ert Hållbarhetsarbete/CSR? 

• Vilka är drivkrafterna bakom ert hållbarhetsarbete? (utöver ekonomisk drivkraft, politisk 
påverkan, NGO, kunder) 

• Vem/vilka är det som ställer krav på er? (internt, externt) 

• Ställer ni krav på dem? 

• Skapar ni några värden för företaget, utöver ekonomiska, genom att implementera en 
CSR-strategi? 

• Vilka är de största utmaningarna för er i arbetet med CSR? (Notering: Hotspots, 
GRI-indikatorer) 

 
• Hur kommunicerar företaget CSR? 

• internt (utbildningar, workshops) 

• externt (redovisning, reklam, sociala medier, PR) 

• Ingår ni i något nätverk med företag från andra branscher, där man diskuterar 
hållbarhetsfrågor? 

• Finns det ett intresse av dela med sig om man har gjort mycket för egna 
investeringar, är man villig att dela med sig? 

Specifika frågor 

• Kan du berätta lite om era “gröna obligationer”? 
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• Cirka 53 procent av energiportföljen består av fossila bränslen. Hur arbetar ni för att nå 
målet med att minska den fossilrelaterade energiportföljen?  

• Tjänsteresor. Hur ser er syn ut när det kommer till era tjänsteresor? 
• Klimatkompenserar ni? 

• Cirkulär modell gällande kontorsmöbler, datorer etc?   

• Arbetar ni med mätbara resultat som förbrukning av energi, vatten och avfall internt, för 
den egna verksamheten? 

• Vad har det för betydelse för er som företag att vara transparenta?  

• Vad tjänar ni på det? (förtroende) 

• Finns det några risker med att vara för transparent? 

• Hur upplever ni/du globalt synen på kommunikation av hållbarhet och 
transparens? 

• Hur påverkar extern granskning (NGO, Media) ert arbete inom CSR? 

GRI 

• Vad anser ni är utmaningar med GRI rapportering? 

• Hur identifierar ni risker (hot-spots) associerade till GRI indikatorerna? 

• Finns det något som ni aktivt valt att inte ta upp i er hållbarhetsredovisning?  

• Varför? 

• Vem är Hållbarhetsredovisningen ämnad för? 

• Vilka är era prioriterade intressenter? 

• Hur ser er värdekedja ut? - be Jonas att rita upp den. 

• Vem är ansvarsskyldig inom organisationen (the accountable) för de olika riskerna?  

Supply Chain/Leverantörskedja 

• Vilka är era leverantörer? 

• Hur bedömmer ni risker som är associerade till era leverantörer? 

• Vilka krav ställer ni på era leverantörer? 

• Vart går gränsen för att fortsätta samarbeta? Vem har det största ansvaret för att den 
överenskomna CoC/Code of Ethics följs? 
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• Vilket ansvar har ni gentemot er leverantör om ni väljer att avsluta ett samarbete 
pga leverantören inte följer er CoC? (förlorar sin förmåga att påverka) 

• Vad hindrar leverantören från att fortsätta med ett “dåligt beteende”? 

Avslutande frågor 

• Vilka faktorer är avgörande för att SEB ska lyckas med sitt CSR arbete? 

• Vad har ni fått för erfarenheter/lärdomar av ert arbete med CSR? 

• Vilka slutsatser har ni dragit? 

• Vad har ni för mål med ert CSR arbete? Hur ser den framtida satsningen ut? Vilka 
områden kommer att innefattas som inte är fokus just nu? 

 
• Något mer att tillägga? 

Tack för din medverkan! 

Avslutningsvis så vill vi fråga hur du säller dig till hanteringen av den information som vi fått ta 
del av under intervjun. Får vi använda ditt namn och företagets namn? 
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Bilaga	V	-	Intervjuguide	SwedWatch	

Intervjuguide SwedWatch 

Inledande frågor (personligt)  

• Vilken är din roll i företaget? 

• Hur länge har du arbetat med den här typen av arbetsuppgifter?  
(Notering: erfarenhet?) 

 
• Vad är anledningen till att du valt att jobba med CSR? 

Företagens arbete med CSR (allmänt)  

• Hur långt har svenska företag kommit i sitt arbete med CSR? 

• Varför tror du att de inte att de har kommit längre?/Hur kommer det sig att de kommit så 
långt som ni har gjort? 

• Hur har företagens arbete med CSR utvecklats de senaste åren?  

• Finns det några betydande skillnader mellan olika branscher? 

• Vilka utmaningar ser du inom företagens CSR-arbete? 

• Leverantörskedjan, produktion i riskområden 

• Mänskliga rättigheter 

• Resursfördelning 

• lagstiftning/samarbete 

• Trovärdighet/greenwashing/window dressing 

• Är det problematiskt att det inte finns någon standardisering angående CSR? och att 
detta lämnar utrymme för tolkningsfrihet? 

• Vilka är drivkrafterna bakom företagens hållbarhetsarbete? (utöver ekonomisk drivkraft, 
politisk påverkan, NGO, kunder) 

• Vem/vilka är det som ställer krav? (internt, externt) 

• Vad tjänar företagen på att implementera en CSR-strategi? 

• Hur kommunicerar företagen CSR? 

• Vad har det för betydelse för företagen att vara transparenta?  

• Finns det några risker med att vara för transparent? 
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• Hur upplever du globalt synen på kommunikation av hållbarhet och transparens? 
Är det mer öppet i Sverige? 

• Hur påverkar extern granskning (NGO, Media) företagens arbete inom CSR? 

Avslutande frågor 

• Vilka faktorer är avgörande för att svenska företag ska lyckas med sitt CSR 

arbete? 

• Vad har ni fått för erfarenheter av svenska företags arbete med CSR? 

• Vilka slutsatser har ni dragit? 

• Något mer att tillägga? 
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Bilaga	VI	-	Sammanställning	av	GRI	indikatorer		
Källa:	GRI,	2013	


