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Sammanfattning 

Allt fler bolag väljer att fokusera på CSR och hållbarhet. Parallellt med detta 

skapar sig samtidigt samhället en ökad kunskap inom området. Detta gör det 

aktuellt att undersöka och skapa en förståelse för varför bolag väljer att lägga 

resurser på CSR och hållbarhet och hur detta kan kommuniceras på så lämpligt 

sätt som möjligt från bolag till intressent. 

  

Syftet med studien är att förklara varför aktiebolag och ekonomiska föreningar 

arbetar med CSR, samt skapa förståelse för hur bolagen använder sig av olika 

kommunikationsvägar för att kommunicera sitt arbete till olika 

intressentgrupper. För att besvara detta syfte har en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer använts. Respondenterna har representerat 

aktiebolag och ekonomiska föreningar med olika storlek och inom olika 

branscher. Intervjuerna har genomförts via telefon, Skype eller genom 

personligt möte. Det har i intervjuerna framkommit att det existerar en rad olika 

anledningar till varför bolagen arbetar med CSR. Vidare ses att anledningarna 

till viss del skiljer sig åt beroende på bolagsform. Empirin som framkommit har 

sammanställts och analyserats tillsammans med en teoretisk bakgrund. 

  

Vissa respondenter anger att en anledning till att de arbetar med CSR kan vara 

för att efterlikna andra. Dock påstås detta inte vara den främsta orsaken till valet 

att arbeta med CSR. Detta bör istället ses som ett sätt att kunna 

konkurrensutsätta sin egen verksamhet för att säkerställa att bolaget inte hamnar 

efter i utvecklingen. Vad gäller kommunikationen till intressenterna sker den till 

stor del via hållbarhetsredovisningar, men även kommunikationskanaler inom 

media som Facebook, Instagram liksom hemsidor är vanligt förekommande 

kommunikationskanaler. Ur studien kan istället urskiljas att den främsta 

anledningen för CSR-arbete, hos båda bolagsformerna, är att vinna acceptans 

hos respektive intressentgrupp. Med intressentgrupp menas exempelvis ägare, 

kunder, leverantörer och medlemmar. Detta visar på att kraven från 

intressenterna är en betydande faktor i valet av att arbeta med CSR.  

  

Den empiriska och teoretiska bakgrunden i studien har slutligen sammanställts 

i en slutsats, där bland annat aktiebolags arbete med CSR jämförs med hur 

flertalet ekonomiska föreningar anger att de förhåller sig till CSR. Skillnaden 

mellan bolagsformernas CSR-arbete är att ekonomiska föreningen i grunden är 

byggd på ett socialt ansvar och socialt intresse medan aktiebolaget bedriver CSR 

vid sidan om sin affärsidé.   
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Abstract 

Companies increasingly today choose to focus on CSR and sustainability. 

Parallel with this development the society in general expand its knowledge about 

CSR, which makes it relevant to create an understanding of why the companies 

choose to put resources in this work, and how information from the companies 

to the stakeholder, is to be communicated in the best way. 

 

The purpose of this study is to understand and furthermore explain why limited 

companies and economic associations choose to work with CSR and how they 

are using different types of communication paths to share their CSR work with 

different stakeholder groups. To answer this purpose a qualitative method with 

semi-structured interviews has been adopted. The respondents represent limited 

companies and economic associations in different sizes and industries. The 

interviews have been done over telephone, Skype or by personal meeting. It has 

been disclosed from the interviews that there exist many different reasons why 

working with CSR is favourable. The empirical findings have been compiled and 

analysed with a theoretical background. 

 

Some respondents point out the fact of, acting in the same way as other 

companies are, to be one reason why they are working with CSR. This can 

however not be seen as the main reason, but it should rather be understood as 

a way to expose their own company to competition, and thus secure that they 

will keep up with the existing development in the market. Moreover, the 

communication to the stakeholders is mostly done by sustainability reports, but 

also communications channels as Facebook, Instagram and websites are 

common communications tools. The study suggests that the main reason for 

both of the company forms to adopt a CSR strategy is to gain acceptance from 

respective stakeholder group. Example of stakeholder groups are owner, 

customers, suppliers and members. Furthermore, the claim from the 

stakeholders is an important factor of why CSR is executed. 

 

Eventually, the empirical and theoretical background of the study is summarised 

in a conclusion where, among other things, the work with CSR in limited 

companies has been compared with how numerous economic associations have 

mentioned that they are relating to CSR. The main difference between the two 

company forms work with CSR is that the economic associations are based on 

taking care of social responsibility and social interests, while limited companies 

are carrying out CSR in addition to the company concept.  
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Förkortningslista 

CSR - Corporate Social Responsibility 

TBL - Triple Bottom Line 
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1. Inledning 

I detta inledande stycke kommer först en generell bakgrund till studien presenteras. 

Bakgrunden är tänkt att ge en förståelse över vissa grundläggande fakta, samt skapa en första 

förståelse av ämnet som behandlas i denna studie. Detta för att senare motivera studien med 

en problembakgrund följt av syfte och frågeställningar. 

1.1. Bakgrund 

Att bolag väljer att engagera sig i olika typer av arbeten som gagnar samhället 

finns det flera anledningar till. Ofta beror det på bolagens egna prioriteringar, 

behov och inte heller sällan på affärsmässiga grunder. Bolagens engagemang 

stämmer sällan överens med omvärldens högt ställda krav (Svenskt Näringsliv 

2008).  

 

Redan 1916 påpekade Clark (1916) att det fanns kunskap i samhället om vad 

socialt ansvar innebär men menade på att det finns en brist vid applicering av 

Corporate Social Responsibility (CSR) i affärsverksamheter och bolag. Sachs 

(2015) menar dock på att bolag som tar ansvar för sina val och handlingar för 

att stödja en hållbar utveckling agerar i enlighet med CSR. De bolag som har 

inkluderat ett CSR-perspektiv i bolagsstrategin ses ofta som vinnare på lång sikt. 

Detta då de tar ansvar och har förståelse för att näringsliv och samhälle är nära 

sammankopplade med varandra (Mishra & Nigam 2015). Enligt McWilliams 

och Siegel (2001) finns det en optimal nivå av CSR som ett bolag bör 

åstadkomma. För att veta hur mycket CSR som bolaget ska presentera kan de 

göra en cost-benefit analys vars utfall bland annat kommer att bero på bolagets 

storlek, arbetsmarknaden och konsumenternas inkomst (McWilliams & Siegel 

2001).  

 

Du et al. (2010) poängterar att bolag kan ha olika sätt att kommunicera sitt CSR-

arbete på för att uppnå konkurrensfördelar och öka trovärdigheten i sitt arbete. 

Bolag kan välja att fokusera på en eller flera typer av kommunikation av CSR 

och en av de viktigaste uppgifterna med CSR-arbetet är att reducera skepticism 

hos intressenterna1 (Du et al. 2010). För att skapa en överblick över bolagens 

intressenter används ofta intressentteorin. Intressentteorin syftar på att bolag 

måste ta hänsyn till samtliga intressenter (Jensen 2001). Studier har visat att 

många bolag arbetar med olika typer av policys och rapporteringssystem för att 

                                                 
1
 Intressenter är alla grupper och individer som kan påverka eller blir påverkade av 

tillfredsställelsegraden av bolagets mål (Freeman 1984).  
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säkerställa att det arbetet som de gör kommuniceras ut på ett lämpligt sätt till 

intressenterna (Dawkins 2005). Vilken kommunikationsstrategi som används 

vid kommunikationen av CSR beror till stor del på påtryckningar från 

intressenterna (Skilton & Purdy 2017). För att förstå vilka intressentgrupper 

som de olika bolagsformerna måste tillfredsställa med sin kommunikation kan 

det tänkas vara bra att förstå bolagsformernas underliggande värderingar och 

utgångspunkt.   

 

Dagens bolagssamhälle är uppbyggt av flera olika bolagsformer. Valet av 

bolagsform grundas ofta på vilken målsättning och syfte bolaget har. En 

idéburen verksamhet bedrivs ofta i kooperativ form, likt ekonomiska 

föreningar2 (Nachemson-Ekwall 2016). Har ett bolag för avsikt att stödja 

medlemmarnas ekonomiska intressen i en verksamhet där medlemmarna är 

brukare, konsumenter, leverantörer, nyttjar föreningens tjänster eller på annat 

sätt bidrar med egen arbetsinsats anses en ekonomisk förening lämplig som 

bolagsform (Skatteverket 2017a). Till skillnad från den idéburna verksamheten, 

med ett fokus på medlemmarna, finns exempelvis bolagsformen aktiebolag3. 

Denna bolagsform har tagits fram i syfte att vara ett redskap för att kunna skapa 

värde för aktieägarna, vilket medfört att de som väljer aktiebolag framförallt ser 

vinstmaximering som mål för verksamheten (Nachemson-Ekwall 2016). 

 

Externa faktorer som att stat, landsting och kommun uttalar sig om att de helst 

gör affärer med aktiebolag kan påverka valet av bolagsform (Svenska 

Standardbolag 2016). Ytterligare externa faktorer som att aktiebolag har en 

högre status än ekonomiska föreningar kan göra att vissa väljer att bedriva 

bolaget som ett aktiebolag framför en ekonomisk förening (Svenska 

Standardbolag 2016). Att aktiebolaget har en starkare och mer statusgivande 

position kan dock tänkas förändras i och med den lagändring för ekonomiska 

föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Lagändringens främsta syfte var 

att försöka likställa bolagsformen ekonomiska föreningar med aktiebolag i 

större utsträckning. Tidigare har det funnits ett gap mellan dessa bolagsformer 

                                                 
2
 För att bilda en ekonomisk förening krävs att minst tre medlemmar investerar en insats i bolaget, 

insatsen storlek är något som föreningen bestämmer tillsammans (Skatteverket 2017b). I en 

ekonomisk förening är inte medlemmarna ekonomiskt ansvariga utan riskerar endast att förlora 

den insats som de har gått in med (Svenska Standardbolag 2016).  
3
 Aktiebolag är en bolagsform som kräver minst 50 000 kronor i kapitalinsats, vilken kan användas 

för att finansiera andra tillgångar i bolaget med (Bolagsverket 2016a). Förbrukas mer än hälften av 

denna kapitalinsats riskerar dock aktiebolaget att likvideras. Men kapitalinsatsen medför också att 

aktieägarna i princip inte har något ansvar för likviditetsbrist i aktiebolaget (Svenska 

Standardbolag 2016). Aktiebolag ses som en juridisk person och kan teckna avtal, äga tillgångar 

och skulder samt ha anställda (Bolagsverket 2016a).   
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då lagstiftningen för ekonomiska föreningar ansetts vara otidsenlig vilket 

medför att verksamheter som egentligen lämpar sig som ekonomiska föreningar 

bedrivs som aktiebolag (Lööv & Dath 2016).  

  

Då ekonomiska föreningar och aktiebolag skiljer sig åt i vissa hänseenden - 

exempelvis krav på startkapital och antal personer som krävs för att bilda 

bolaget (Svenska Standardbolag 2016) - är de i sin natur tänkta att användas för 

olika bolagssyften. De olika bolagssyftena kommer därför mest troligen påverka 

hur bolagen väljer att arbeta med CSR. Detta på grund av att aktiebolag främst 

fokuserar på vinstmaximering medan ekonomiska föreningar oftare arbetar med 

att på något sätt bidra till samhällsnytta. Då de underliggande och grundläggande 

principerna för ekonomiska föreningar och aktiebolag skiljer sig en del åt kan 

det vidare tänkas finnas en skillnad i vilka intressenter som bolagen väljer att 

lägga mest fokus på (Du et al. 2010).  

1.2. Problemformulering 

De ständiga förändringar som sker inom arbete med CSR gör det till ett 

intressant område att studera samtidigt som förändringarna också medför ett 

konstant behov av nya studier inom ämnet (Ziek 2009). Kommunikationen av 

CSR bör enligt Schmeltz (2011) studeras ytterligare då den behöver bli tydligare 

än vad den är i dagsläget. Fokus i denna studie är därför dels på hur ekonomiska 

föreningar och aktiebolag kommunicerar arbetet med CSR till olika intressenter.  

 

Du et al. (2010) menar att det är avgörande för bolags framgång i vilken 

utsträckning som CSR-arbetet är anpassat till de tilltänkta intressentgrupperna. 

Ekonomiska föreningar och aktiebolag har som tidigare nämnts olika 

bakomliggande skäl till att de existerar. Ekonomiska föreningar är byggda på en 

idéburen grund medan aktiebolag har en mer vinstdrivande approach 

(Nachemson-Ekwall 2016). Bolagsformerna har olika syften och det kan därav 

även antas vara olika intressentgrupper som är huvudmålet att nå ut med CSR-

information till.  

 

Varför just aktiebolag och ekonomiska föreningar är intressanta att studera ur 

ett CSR-kommunikationsperspektiv beror på den lagförändring för ekonomiska 

föreningar, som trädde i laga kraft 1 juli 2016, som då likställde bolagsformerna 

i större utsträckning än tidigare. Då bolagsformerna blir mer lika varandra kan 

det tänkas att intressentgrupperna som CSR-rapporteringen ska tillfredsställa 

hos ekonomiska föreningar och aktiebolag blir allt mer homogena. Trots att 
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intressenterna i helhet mellan bolagsformerna blir mer lika varandra kommer 

informationskravet antagligen fortsatt se olika ut och finnas kvar för exempelvis 

kunder, leverantörer, anställda och finansiärer. Detta bör has i åtanke när bolag 

tar beslut om vilka kommunikationsstrategier de ska använda för att CSR ska 

förmedlas på bästa sätt, då det krävs kompromisser i kommunikationen och 

prioriteringar mellan olika intressentgrupper (Golob & Podnar 2014).  

 

Golob och Podnar (2014) påtalar att det behövs ytterligare 

kommunikationsverktyg och en djupare förståelse kring kommunikationen. 

Detta kommer då kunna öka produktiviteten och ta fram nya strategier4 för att 

på ett bättre sätt kunna kommunicera CSR-arbetet till de olika 

intressentgrupper. Du et al. (2010) efterfrågar också ytterligare studier rörande 

hur olika bolagsformer med skiftande huvudintressenter bör kommunicera för 

att nå ut. Enligt Dawkins (2005) är det viktigt att utarbeta en 

kommunikationsstrategi för att motsvara de förväntningar som olika 

intressenter har på bolaget. Enquist et al. (2006) efterfrågar vidare studier ur ett 

intressentperspektiv för hur CSR kan bli så framgångsrikt som möjligt. Studier 

visar också att det finns en brist i kunskap om hur marknadskrafter påverkar 

arbetet med CSR (McWilliams & Siegel 2001). Tidigare forskning har främst 

fokuserat på hur chefer för CSR valt att agera vilket har lett till en kunskapsbrist 

i hur olika kommunikationsverktyg kan användas och anpassas för att nå ut till 

olika målgrupper på bästa sätt (Chaudhri 2016). För att inte 

kommunikationsprocessen ska kräva allt för stort arbete är det dock även viktigt 

att känna till de konsekvenser som dialogprocessen har, något som inte är vidare 

känt (Crane & Livesey 2003). Poole (1978) påtalar att kommunikationen är 

grunden för kontroll och koordinering av bolag. Detta samtidigt som 

kommunikationen ses som en extremt komplex uppgift vilken bolagen måste 

handskas med (Poole 1978). Denna studie kommer därför fokusera på att 

besvara frågan hur aktiebolag och ekonomiska föreningar på bästa sätt bör 

kommunicera sitt CSR-arbete samt varför de arbetar med CSR.    

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förklara varför aktiebolag och ekonomiska föreningar 

arbetar med CSR, samt skapa förståelse för hur bolagen använder sig av olika 

kommunikationsvägar för att kommunicera sitt arbete till olika 

intressentgrupper.  

                                                 
4
 Mintzberg (1978) definierar strategi som mönster i ett flertal beslut. Strategier är något som ska 

hjälpa till vid beslutsfattandet, samt som riktlinjer för beslut i framtiden.   
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För att tydliggöra syftet kan det delas upp i följande frågeställningar: 

Vad finns det för skäl till att bolag väljer att arbeta med CSR? 

Vilka kommunikationsvägar kan aktiebolag och ekonomiska föreningar 

använda sig av för att nå ut till olika intressentgrupper?  

Hur blir bolagen påverkade av den uppdaterade lagstiftningen för ekonomiska 

föreningar? 
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2. Metod  

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt för att uppnå så bra resultat som möjligt. 

Studiens svårigheter men även saker som gått bra kommer lyftas och diskuteras för att till sist 

mynna ut i en diskussion kring studiens trovärdighet.  

2.1. Metodval 

För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. Denna 

typ av metod ansågs vara lämplig då studien syftat till att förstå de 

bakomliggande faktorerna till hur samt varför aktiebolag och ekonomiska 

föreningar väljer att arbeta med och kommunicera sitt CSR-arbete. Detta 

stämmer överens med det som Patel och Davidson (2011) skriver; en kvalitativ 

metod möjliggör en djupare förståelse av bolagen i praktiken men även för att 

kunna identifiera dess olika egenskaper. En kvalitativ metod utgår från det 

specifika fallet till det allmänna och benämns som grundad teori med ett 

induktivt angreppssätt (Trost 2010). Trost (2010) beskriver ett induktivt 

angreppssätt som att data samlas in för att sedan försökas hittas mönster i och 

därifrån dra slutsatser. Utifrån det induktiva angreppssätt som en kvalitativ 

metod har möjliggör det även för en öppenhet där den information som samlats 

in först struktureras och sedan bearbetas (Jacobsen 2002). Den öppenhet som 

Jacobsen (2002) talar om menar han är en av den kvalitativa metodens styrkor. 

Innebörden med öppenhet är att den som undersöker i förväg inte har ett 

bestämt mål med vilken information som de ska samla in utan det är 

respondenterna som styr innehållet i den empiri som intervjun leder till.  

 

Studiens kunskapsgap besvaras bättre med ett mindre antal respondenter med 

djupgående och detaljerade svar jämfört med ett större antal respondenter med 

mer kortfattade svar. Detta överensstämmer med det som Jacobsen (2002) 

påtalar, att kvalitativa studier snarare framställer fler variabler än många enheter.  

2.2. Forskningsdesign 

Då syftet med denna studie var att undersöka hur bolag väljer att arbeta med 

och kommunicera sitt hållbarhetsarbete kan det ses som att studier av specifika 

fall gjorts. I kvalitativa studier används ofta det som kallas fallstudie. En 

fallstudie kan utgå ifrån semistrukturerade intervjuer likt dem som gjorts i denna 

studie. Detta ger då detaljerad information av ett speciellt fall (Bryman & Bell 

2015). Bryman och Bell (2015) påtalar att en fallstudie i en kvalitativ metod ofta 

har ett induktivt angreppssätt. Detta stämmer överens med det angreppssätt 
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som används i denna studie då information har samlats och sedan analyserats 

och dragit slutsatser utifrån. Målet med en fallstudie är enligt Bryman och Bell 

(2015) att hitta det unika i ett specifikt fall och sedan skapa en förståelse över 

komplexiteten och djupet i ämnet. De påpekar även att multipla fallstudier har 

blivit ett av de vanligaste sätten att utgå ifrån inom företagsekonomi. Multipla 

fallstudier underlättar också för att se vad som är unikt och vilka likheter det 

finns mellan de olika fallen, vilket kan hjälpa till vid en reflektion över de resultat 

som framkommer. Svårigheter som kan uppkomma med en flerfallsstudie likt 

den som gjorts i denna studie är att behålla det öppna sinnet och ta sig an 

frågeställningarna utan att utveckla en allt för strikt ansats (Bryman 2011). För 

att undvika detta och ge respondenterna möjlighet att påverka har samtliga 

intervjuer avslutats med att ge respondenten tillfälle att förtydliga och tillägga 

information om de tycker något missats som har väsentlig betydelse eller vill 

tydliggöra viss information som de uppgett.  

2.3. Urval 

De bolag som valts att studeras är ekonomiska föreningar och aktiebolag. 

Respondenterna i varje bolag är personer som har kunskap om hur bolaget valt 

att arbeta med CSR. Bolagen är inom olika branscher och av varierande storlek. 

Detta för att få en så bred och allmän uppfattning av CSR-arbetet som möjligt. 

Urvalet möjliggör även en större varians i informationen kring varför bolag 

väljer att arbeta med CSR, då det kunde tänkas variera mellan storleken på 

bolagen samt vilken bransch de tillhör. Att det just varit ekonomiska föreningar 

och aktiebolag som studeras beror på att det funnits ett kunskapsgap rörande 

varför bolag väljer att arbeta med CSR, samt hur de på ett så lämplig sätt som 

möjligt kan kommunicera det med tanke på dess intressenter. Som Trost (2010) 

skriver är det viktigt att ett kvalitativt urval representerar en heterogenitet inom 

den homogenitet som valts att fokusera på, vilket stämmer överens med 

respondenterna i denna studie.  

 

Det urval som gjorts är ett icke-sannolikhetsurval. Det icke-sannolikhetsurval 

som använts är ett bekvämlighetsurval vilket innebär att alla ekonomiska 

föreningar och aktiebolag inte haft samma chans att bli tillfrågade (Jacobsen 

2002). Men för att verifiera delar av de svar vi fått in gällande ekonomiska 

föreningar har Värmlandskooperativen fått svara som experter inom området.   

 

Intervjuer utfördes till empirisk mättnad ansågs vara uppnådd. Med empirisk 

mättnad menas att ytterligare insamlad data inte tillför någon ytterligare 
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information (Bryman & Bell 2013). Intervjuerna var även relativt lika fördelade 

mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar för att kunna jämföra dessa på 

bästa möjliga sätt samt att få in likande mängd information från båda 

bolagsformerna. Antalet intervjuer begränsades även med hänsyn till att den 

data som intervjuerna genererade inte skulle bli ohanterligt stor och att viktiga 

detaljer skulle försvinna i mängden. Detta är något som Trost (2010) annars 

menar på som en risk med för många intervjuer. Totalt antal intervjuer som 

gjordes var 14 stycken med följande bolag: 

 

 Bildelslagret Lidköping 

 Cellcomb 

 Karlstadsbilkooperativ 

 Konsthantverkarna Karlstad  

 Maxi 

 Nifa 

 OK Värmland 

 Prästhögskolan 

 RevisorsCentrum i Skövde 

 Schibsted 

 SJ 

 SKF 

 Telia 

 Värmlandskooperativen 

 

En kortare beskrivning av de bolag som empirin utgår ifrån hittas i bilaga 1. 

Bolagen är inte refererade till i empirin då det i sig inte anses vara väsentligt utan 

snarare varför de väljer att arbeta med CSR och kommunikationen av 

densamma.  

2.4. Datainsamling 

Insamlingen av data grundades på semistrukturerade intervjuer. Bryman och 

Bell (2013) hävdar att semistrukturerade intervjuer ger en möjlighet att styra 

intervjun och anpassa den under intervjuns gång. Valet föll på semistrukturerade 

intervjuer då det möjliggjorde viss anpassning till respondenten samtidigt som 

en tydlig ram över vilka frågeställningar som var relevanta för denna studie 

fanns. Detta var ett intervjusätt som passade studien då varje respondent fick 

möjlighet att berätta relativt fritt om dess bolag samtidigt som tydliga teman 
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fanns att hålla sig till så svaren höll sig inom området för vad som ansågs relevant 

för studien. 

 

Under intervjuerna var en av oss passiv och den andra aktiv. Den aktiva hade 

då huvudansvaret för frågorna medan den andre kunde ställa frågor och flika in 

om det var något som den ville skulle förtydligas eller om något missades. Detta 

för att det skulle vara så tydligt som möjligt för respondenten vem som 

ansvarade för intervjun samtidigt som det skapade en trygghet för den som 

intervjuade. Intervjuaren har med detta tillvägagångssätt inte haft hela ansvaret 

själv utan kunnat förlita sig på att den passiva kunnat flika in om något behöver 

tydliggöras eller har förbisetts.   

 

Intervjuerna gjordes antingen via ett fysiskt möte, Skype eller över telefon. 

Samtliga intervjuer spelades in, efter godkännande från respondenterna, för att 

kunna transkriberas och kodas.  

2.5. Databearbetning 

Bearbetningen av den data som samlades in gjordes genom transkribering och 

sedan kodning av samtliga av de inspelade intervjuerna. Att spela in intervjuerna 

medförde att all information som framkommit kunde tas med utan att på något 

sätt förändras eller förvrängas på vägen. Det uppkom därför inte heller någon 

sammanblandning mellan vilken respondent som uppgivit vad. Intervjuerna 

varade mellan 30-45 minuter och resulterade i cirka 85 sidor transkript. Därefter 

kodades transkripten och de koder som framkom sammanställdes sedan under 

teman för att ytterligare kunna strukturera upp den information som angivits. 

Kodning innebär att data bryts ner i delar för att analyseras, detta sker på olika 

kodningsnivåer (Bryman & Bell 2013). Kodningen summerades sedan upp 

under olika kategorier som kallas teman (Bryman & Bell 2013). Exempel på 

koder som använts som sedan summeras upp i teman är kunder, anställda, vill 

ha ökad acceptans, ökade kostnader och ingen efterlikning. Teman som koderna 

summerade i var bland annat intressenter, acceptans, risk att arbeta med CSR, 

risk att inte arbeta med CSR och om bolagen efterliknar andra. De respondenter 

som önskat har fått tillgång till det material som använts från den aktuella 

intervjun för godkännande innan det sammanställts i empirin. Detta för att 

skapa trygghet i att den information som sedan publiceras i denna studie är 

rättvisande och korrekt. Detta benämner Bryman (2011) som 

respondentvalidering. 
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Inspelning av intervjuerna underlättade även för den som intervjuade då 

anteckningar kunde undvikas under intervjuns gång. Den som intervjuade 

kunde då till fullo intressera sig och fokusera på det som respondenten 

berättade.  

 

Den empiri som sammanställts har bearbetats i flera steg. Detta för att få fram 

så bra och användbar information som möjligt. De bolag som vi ansåg uppfyllde 

våra krav för att vara aktuella (ekonomiska föreningar och aktiebolag) för 

intervju kontaktades via mail. I mailet beskrevs studien och att kontakt önskades 

med någon som var ansvarig eller på annat sätt var insatt i det CSR-arbete som 

bolaget bedriver. Detta för att få så bra och rättvisande information som möjligt 

från bolaget. Ofta var det någon ur styrelsen i den ekonomiska föreningen eller 

en anställd med specifika arbetsuppgifter gällande CSR i aktiebolagen som 

agerade respondent. Varje intervju inleddes också med en kortare beskrivning 

av oss själva samt ytterligare information om vad intervjun skulle handla om och 

dess syfte. Att informera om studiens syfte och vad den innebär i korta drag 

bidrar till det som Trost (2010) beskriver som informerat samtycke, vilket är 

viktigt för att upprätthålla etiken i studien.  

2.6. Litteratursökning 

Den teori som sammanställts till denna studie grundas på vetenskapliga artiklar 

som samtliga är peer reviewed. Detta stärker trovärdigheten. De sökmotorer 

och databaser som dessa vetenskapliga artiklar hämtats ifrån är till exempel 

Google Scholar, Business Source Premier och Emerald Insight. Antalet 

citeringar, och publiceringsår har även tagits hänsyn till vid urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna.    

 

Information har också inhämtats från facklitteratur samt Internetkällor som 

bedömts haft god trovärdighet som Bolagsverket och Skatteverket. För att 

undvika andrahandscitering och eventuella missförstånd som kan uppkomma 

har alltid den ursprungliga källan försökts spåras och utgåtts ifrån. 

2.7. Trovärdighetsdiskussion 

En kvalitativ studie kräver en låg grad av standardisering vilket medför att en 

diskussion kring reliabilitet och validitet kan anses som irrelevant i denna typ av 

studie (Trost 2010). Vad som istället bör läggas vikt vid är studiens tillförlitlighet 

och äkthet (Bryman 2011). 
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2.8. Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie kan delas in i fyra delar enligt Bryman (2011); 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Trovärdighet i studien 

kan bland annat uppkomma genom det som ovan nämnts som 

respondentvalidering (Bryman 2011). Enligt Trost (2010) är hänsynstagande till 

etik en grundpelare i att skapa en trovärdig studie. För att stärka trovärdigheten 

i denna studie har intervjuguiderna bifogas i bilaga 2. Vid upprättande av 

intervjufrågor har frågeställningar i form av påstående-karaktär försökts 

undvikas. Detta samtidigt som följdfrågor som ställts har varit förberedda i 

intervjuguiden, något som Trost (2010) påstår ska stärka studiens trovärdighet. 

För att inte påverka respondenten i någon större utsträckning försöktes ord som 

mm, ja, precis och liknande under respondentens berättande undvikas. Detta är 

i linje med vad Trost (2010) påtalar, då han menar på att empatiserande bör 

undvikas då det annars kan påverka vad respondenten tror att den som 

intervjuar vill få fram.  

 

Överförbarheten av en kvalitativ studie är sällan något som strävas efter. Detta 

då en kvalitativ studie främst fokuserar på att få ett djup snarare än en bredd 

(Bryman 2011). Denna studie har i enlighet med en kvalitativ forskningsmetod 

således därför ett större djup än bredd. 

 

Den tredje delen i tillförlitlighet är pålitlighet och har försökts att uppnåtts 

genom att intervjua Värmlandskooperativen som en verifiering av den data som 

angetts gällande ekonomiska föreningar. Att valet föll på att intervjua dem beror 

på att flera av de ekonomiska föreningarna som intervjuats inte haft någon som 

arbetat specifikt med hållbarhetsfrågor vilket skulle kunna tänkas leda till att 

svaren inte blivit lika pålitliga. I de aktiebolag som intervjuats har respondenten 

haft en ledande befattning eller arbetat specifikt med hållbarhetsfrågor och/eller 

kommunikationen av denna. Detta medförde att inte samma behov anses finnas 

för att ha en verifierande part gällande aktiebolag. Den teoretiska bakgrunden 

gällande bolags kommunikation till intressenter kan vid första anblick anses 

bristfällig. Efter större eftersökningar av relevant litteratur kan det dock 

konstateras att det finns en begränsad forskning inom området vilket har lett till 

en relativt svag teoretisk ståndpunkt.  

 

De resultat som denna studie kommit fram till har i största möjliga mån försökts 

särskiljas från egna tankar och värderingar för att presenteras på ett så rättvist 
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sätt som möjligt. Enlig Bryman (2011) påverkar detta tillförlitligheten i studien 

och i sin tur medför det även i vilken grad som resultaten kan konfirmeras. 

2.9. Äkthet  

Då fokus i denna studie har varit på bolags hållbarhetsarbete och 

kommunikationen av densamma har respondenter som haft så mycket kunskap 

om det som möjligt fått representera bolaget för att uppnå en rättvisande bild. 

Detta stämmer med det som Bryman (2011) benämner som äkthet. Han menar 

att en rättvisande bild avgörs på om den data som respondenterna uppger är 

representativ för den urvalsgrupp som de är tilltänkta att representera.  
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3. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den data som samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Svaren från respondenterna är uppdelade i enlighet med studiens respektive frågeställningar 

för att så enkelt som möjligt kunna sättas i sitt sammanhang.  

3.1. Vad finns det för skäl till att bolag väljer att arbeta med CSR? 

3.1.1. Aktiebolag 

Hållbarhetsarbete utvecklas och förändras löpande. Tidigare användes inte 

ordet CSR i samma utsträckning som idag, men då medvetenheten generellt ökat 

kring CSR i samhället har det medfört ett behov av ett samlat begrepp 

(Johansson5). Axelsson6 menar att den ökade medvetenheten har lett till större 

krav på bolagen från samhället gällande arbetet med CSR. Detta samtidigt som 

Andre7 poängterar att aktiviteterna som nu ingår i begreppet CSR har pågått 

under en längre tid. Numera kräver arbetet med CSR större noggrannhet i 

bolagets samtliga delar och bör tas hänsyn till i såväl små som stora beslut 

(Karlsson8). Prioriteringen av bolagens och miljöns resurser är något som 

Carlson9 påstår blivit allt viktigare, bland annat arbetar bolag ständigt med att 

minska koldioxidutsläppen. Detta kan liknas med det som Weinestedt10 påtalar 

med att öka energieffektiviteten. Att CSR inte enbart handlar om miljö är något 

som blivit allt tydligare. De sociala aspekterna har fått allt större utrymme och 

är något som bolag nu riktar fokus på i samma utsträckning som miljön 

(Carlson). Genom att medvetenheten har ökat upplever Andrae Svensson11 att 

samhället numer ställer högre krav på vad bolag bör göra för att bidra till 

hållbarhet, vilket tvingat arbetet med CSR att bli mer noggrant och detaljerat.  

 

Ytterligare en anledning till att aktiebolag väljer att arbeta med CSR är för att 

vinna acceptans från samhället. Enligt Andre kan acceptans för bolaget vinnas 

om arbetet med CSR utförs på ett trovärdigt sätt. Genom att ta ansvar för 

                                                 
5
 Christer Johansson Ägare Maxi ICA Stormarknad Karlstad, intervju den 16 mars 2017. 

6
 Ann Axelsson Senior Project Manager, Strategic Communication Schibsted, intervju den 22 

mars 2017. 
7
 Jonas Andre Manager, Stakeholder Communications and Engagement SKF, intervju den 10 april 

2017. 
8
 Anders Karlsson Delägare RevisorsCentrum i Skövde, intervju den 2 april 2017. 

9
 Fredrik Carlson Hållbarhetsstrateg, Social Hållbarhet SJ, intervju den 17 mars 2017. 

10
 Henrik Weinestedt Sustainability Director, Corporate Development Telia Company, intervju 

den 17 mars 2017. 
11

 Maria Andrae Svensson Vice VD Bildelslagret Lidköping, intervju den 26 mars 2017. 
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bolagets handlingar kan de också bibehålla acceptansen från bolagets 

intressenter på lång sikt (Sund (a)12). Exempel på handlingar som gjorts är 

investeringar som bidragit till att intressenter kan välja ett mer miljövänligt 

alternativ (Sund (a); Johansson). Bolag anger att deras intressenter bland annat 

är kunder, leverantörer, anställda, ägare och finansiärer (Sund (a); Johansson; 

Karlsson; Weinestedt, Andre). 

 

Johansson menar att acceptans kan skapas när bolag arbetar med CSR, men att 

det är viktigt att det utförs på ett seriöst tillvägagångssätt. Flera bolag anger att 

arbetet med CSR sker för deras egen skull och inte i marknadsföringssyfte 

(Johansson; Axelsson), samt att redovisningen av CSR-arbetet ska ske på samma 

sätt som den finansiella redovisningen - det vill säga den ska ske oavsett om det 

är bra eller dåligt det som bolaget har åstadkommit (Andre). Carlson påtalar 

vidare att arbetet med CSR inte enbart sker för sin egen skull utan även bedrivs 

i syfte att inspirera andra och för att gynna samhället. Arbete med CSR kan 

stärka varumärket för både potentiella investerare och medarbetare (Axelsson).  

 

Intressenter kan i vissa fall ha den avgörande betydelsen att utan deras acceptans 

kan inte verksamheten bedrivas vidare (Andrae Svensson). Intressenter kan få 

bolag att arbeta med CSR då acceptansen annars kan påverkas negativt. En 

bristfällig acceptans kan leda till att bolagen förlorar sin position som 

affärspartner (Andre). Carlson anger att påtryckningarna från intressenter är en 

huvudsaklig anledning till varför bolag arbetar med CSR. Utan acceptans från 

intressenter kan bolag förlora affärsmöjligheter (Weinestedt). För att kunna 

uppnå vissa av de krav som intressenterna har kan det vara nödvändigt att 

bolaget i sin tur ställer krav på sina leverantörer (Sund (a)). Exempel på sådana 

krav kan vara att bolagen ska uppfylla ISO-standarderna (Andrae Svensson).  

 

Sund (a) menar att vid uteblivet arbete med CSR kommer troligtvis efterfrågan 

på bolagets produkter att minska. Att vara en bra arbetsplats som fokuserar på 

CSR är något som Karlsson, Johansson, Axelsson samt Andre påtalar då de 

annars kan förlora potentiella medarbetare samt uppleva svårigheter vid 

rekrytering. På dagens arbetsmarknad blir det allt viktigare för de anställda att 

bolagets arbete med CSR stämmer överens med den anställdes egna värderingar 

och tankar (Karlsson). Negativa effekter med att inte arbeta med CSR är de 

förluster av investerare (Axelsson), affärspartner (Andre) och kunder (Carlson) 

som kan uppstå. Att missa affärsmöjligheter och att inte följa med i utvecklingen 

                                                 
12

 Mikael Sund Kvalitetschef Cellcomb, intervju den 29 mars 2017. 
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är något som bolag riskerar att råka ut för om de inte aktivt arbetar med CSR 

(Weinestedt). Detta är något som också nämns av Andrae Svensson, då hon 

påtalar att dagens samhälle blir allt mer fokuserat kring CSR. Uteblivet arbete 

med CSR kan leda till ovan nämnda konsekvenser. För att minimera dessa risker 

är det viktigt att möta den förväntan som ställs på bolaget (Carlson).  

 

Att arbeta med CSR kan medföra stora kostnader för bolagen (Andrae 

Svensson). Mindre bolag kan ha svårt att bära dessa kostnader då det skapar en 

ökad arbetsbörda och kan kräva ytterligare personal (Karlsson). Kostnaden för 

CSR är dock något som även större bolag måste handskas med då arbetet med 

CSR ofta är mer omfattande i större bolag (Axelsson). Olika typer av 

certifieringar påpekar Sund (a) är kostsamt och tidskrävande, något som mindre 

bolag har svårt att finansiera tillika hitta tid för. 

 

Att inte arbeta på lämpligt sätt eller med relevanta frågor kan göra att fokus 

hamnar på fel saker vilket kan leda till stora kostnader. För att säkerställa att det 

sker på lämpligt sätt är det viktigt att se till att hela bolaget agerar inom samma 

ramar för att skapa enhetlighet. Ett sådant arbete ses ofta mer trovärdigt än om 

de agerar i olika riktningar inom bolaget (Andre).  

 

Nya riktlinjer från EU ställer högre krav på bolagens rapportering vilket har lett 

till att vissa bolag upplever de nya högre ställda kraven som överflödiga och 

alltför komplexa att följa (Axelsson). Anledningen till att de upplever kraven 

som överflödiga och onödigt komplexa är att rapporteringen i sig inte förändrar 

något. Arbetet med CSR kommer utföras oavsett om krav på rapportering finns 

eller inte. De krav som EU satt upp skapar merarbete och kräver mycket tid och 

resurser från bolagen som istället hade kunnat användas till något som påverkat 

hållbarheten positivt (Axelsson). 

 

Att efterlikna andra är något som förekommer, dock inte i så stor utsträckning. 

Karlsson påpekar dock att bolagen självklart studerar varandra för att hitta 

inspiration och tar efter det som de anser vara relevant och användbart för den 

egna verksamheten. Bolagen hämtar ofta idéer från marknaden och anpassar 

dem för den egna verksamheten innan de implementeras (Johansson). Carlson 

påtalar att benchmarking sker kontinuerligt genom att bolag försöker 

konkurrensutsätta sin verksamhet. Vidare menar Weinestedt och Axelsson att 

det är viktigt att inte förbise vad som sker på marknaden. Samtidigt påtalar 

Weinestedt också att efterlikning inte sker mellan branscher i den utsträckning 
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som först kan antas då det är viktigt att utgå från sin egen bransch och dess 

specifika utmaningar.  

 

Karlsson anger att de i fortsättningen ska försöka ha ett ökat fokus på CSR i 

samtliga beslut. Att försöka urskilja vad intressenterna vill se hos bolagen är 

något som ständigt förändras i takt med den ökade medvetenheten och något 

som bolagen kommer att fortsätta arbeta med (Andre). Arbetet med att försöka 

maximera användningen av de resurser som bolaget har att tillgå kommer också 

att ligga i fokus i framtida beslut (Weinestedt).  

3.1.2. Ekonomiska föreningar 

En anledning till att ekonomiska föreningar väljer att arbeta med CSR är för att 

vinna acceptans (Eriksson13; Särnehed14), något som bland annat påverkar 

acceptansen är i vilken mån företag sparar på sina resurser (Sund (b)15). Om 

bolaget ej arbetar aktivt med CSR och således inte uppnår acceptans från 

intressenterna finns det risk att bolagets trovärdighet ifrågasätts (Särnehed). 

Flera bolag anger att det är viktigt att arbeta med CSR för att ses som ett 

ansvarsfullt företag och vinna acceptans från sina intressenter. Bolagen uppger 

att deras intressenter bland annat är medlemmar, kunder, leverantörer och 

anställda (Eriksson; Särnehed; Sund (b)).  

 

Romany Engström16 påtalar även vikten av att inte glömma bolagets 

sekundärintressenter. Hon menar också att arbete med CSR kan leda till en 

konkurrensfördel framöver och spår att framtiden för dem som inte agerar i 

enlighet med CSR riskerar att försvinna från marknaden då de inte klarar av 

konkurrensen. Detta medför att bolag själva väljer att arbeta med CSR utan 

större påtryckningar från intressenter (Romany Engström).  

 

Beräkningen av kostnaderna för arbetet med CSR påtalar Sund (b) och 

Martinsen Jones och Salomaa17 är svårt. Detta då kostnaderna är relativt stora 

och diffusa. Att det finns påtryckningar från flera håll gällande arbetet kring CSR 

kan leda till vissa svårigheter för bolagen, detta då kraven inte alltid går ihop 

med det affärsmässiga (Särnehed). Att investera i CSR som bidrar positivt till 

                                                 
13

 Lasse Eriksson Ordförande Prästhögskolan, intervju den 16 mars 2017. 
14

 Stefan Särnehed VD OK Värmland, intervju den 29 mars 2017. 
15

 Mikael Sund Styrelseledamot Karlstadsbilkooperativ, intervju den 29 mars 2017.  
16

 Anneli Romany Engström Verksamhetsledare Nifa, intervju den 26 april 2017. 
17

 Hildegun Martinsen Jones Medlem och Pia Salomaa Anställd Konsthantverkarna Karlstad, 

intervju den 16 mars 2017. 
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samhället är viktigt men kostar mycket pengar för bolagen. De nödvändiga 

investeringarna gör att priserna ökar. Är inte samhället villigt att betala det högre 

pris som investeringarna kring arbetet med CSR medför kommer inte 

hållbarhetsarbetet vara möjlig rent ekonomiskt (Särnehed). Konsekvensen av 

detta blir att arbetet med CSR avstannar och effekten av ett mer hållbart 

samhälle kommer ej uppnås (Sund (b)).   

 

För att få ett så bra arbete med CSR som möjligt samlar bolag intryck och 

efterliknar varandra. För att ta del av liknande bolags strategier väljer vissa att 

ha kontinuerlig kontakt med liknande bolag (Martinsen Jones & Salomaa). 

Påtryckningar kan också vara en bidragande faktor till arbetet med CSR, dessa 

kan komma från exempelvis både styrelser samt samhällsdebatter (Sund (b)), 

men självklart även från kunderna (Särnehed). 

 

Under åren har bolagen sett en ökad medvetenhet och förståelse kring CSR och 

hållbarhet i samhället (Romany Engström). Detta märks delvis av att fler är 

medvetna om vad de köper, till exempel ökar lokalproducerade och ekologiska 

produkter varje år (Tyrén18). Genom denna medvetenhet blir det allt mer viktigt 

att tänka på CSR och se till att ge intressenten vad denne efterfrågar (Tyrén).  

 

Utvecklingen av CSR har skapat ett ökat fokus kring återanvändning samt vikten 

av att minska på exempelvis pappersförbrukning och välja närproducerade 

varor för att spara på resurserna (Martinsen Jones & Salomaa). Särnehed anger 

att utvecklingen ständigt pågår och att de konstant arbetar med att driva, bevaka 

och utveckla arbetet kring CSR. Något som är viktigt att anpassa sig efter i 

framtida arbete är nya lagar och regler samt att se till att uppfylla de krav som 

stat och kommun ställer på den verksamhet som bolaget bedriver (Särnehed). 

3.2. Vilka kommunikationsvägar kan aktiebolag och ekonomiska 
föreningar använda sig av för att nå ut till olika 
intressentgrupper? 

3.2.1. Aktiebolag 

Generellt sett sker inte någon kommunikation kring CSR i vidare utsträckning 

(Axelsson) och bolagen lägger inte heller någon större ansträngning vid att 

kommunicera ut dess arbete med CSR (Johansson). Hur strategin är på bolagen 

kring att kommunicera och lägga upp arbetet med CSR ändras kontinuerligt, 
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 Leif Tyrén Verksamhetsledare Värmlandskooperativen, intervju den 22 mars 2017. 
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detta beroende på intresse och vad som är aktuellt ju nu (Andre). För vissa bolag 

finns krav på hållbarhetsrapportering (Carlson) och kommunikationen sker då 

främst via olika typer av lagstadgade rapporter. Hållbarhetsrapporteringen ses 

som ett kommunikationsverktyg då denna skickas till investerare och övriga 

intressenter (Carlson). De rapporter som publiceras används för att synliggöra 

bolags arbete med CSR och för att tillfredsställa en mängd olika intressenter 

(Andre). Vissa bolag anger att kommunikationen till viss del är bristfällig men 

att det ständigt pågår arbete för att förbättra den. Kommunikationen via 

hållbarhetsrapportering samt att öka den relevans av information som 

kommuniceras till respektive intressent är några av de förbättringspunkter som 

fokus bör vara på enligt Andre. För att kunna anpassa den information som 

rapporteras nämner Andre vidare att de har kontinuerlig kontakt med aktuella 

intressenter för att få feedback, en form av interaktiv dialog. Rörlig 

kommunikation är ytterligare något som bolag väljer att ta hjälp av vid 

kommunikation. Viktigt är dock att försöka hitta kommunikationsverktyg som 

är anpassade för det enskilda bolaget (Axelsson). 

 

Förutom ovan nämnda kommunikationsvägar för CSR-arbetet kan 

kommunikationen ske via utskick av broschyrer, hemsidor och liknande (Sund 

(a)). Vid dessa utskick är det vanligt förekommande att bolag vill marknadsföra 

sina eventuella certifieringar (Sund (a)). Att delta i presskonferenser, föra 

dialoger med människorättsorganisationer och anti-korruptionsorganisationer 

är ytterligare något bolag gör för att visa sitt deltagande i arbetet rörande CSR 

(Weinestedt).  

 

Flera bolag har valt att införa olika typer av volontärprogram för att på så sätt 

bidra till samhället (Carlson; Weinestedt). För att kommunicera till intressenter 

inom bolaget använder de sig av intern kommunikation, detta kan då exempelvis 

ske via nyhetsartiklar eller att VD:n för bolaget uttalar sig (Weinestedt). 

Kommunikationen av CSR-arbetet kan innefatta att synas i vardagliga 

sammanhang och sker exempelvis genom att bolagen donerar pengar, sponsrar 

idrottsföreningar eller genom olika samhällsprojekt (Johansson).  

 

Arbetet med kommunikationen av CSR är under ständig utveckling och kräver 

fortsatt fokus (Carlson). Bolag bör även fortsätta arbetet med att hitta ett så 

optimalt sätt att kommunicera med samhället som möjligt (Johansson; 

Axelsson). 



27 

3.2.2. Ekonomiska föreningar 

Kommunikationen av CSR sker till stor del via deltagande på olika evenemang 

samt via utskick av nyhetsbrev till intressenter (Martinsen Jones & Salomaa; 

Romany Engström). Budskapet om CSR kommuniceras även till intressenter 

när de besöker bolagen. Bolagen försöker då på plats marknadsföra deras 

utveckling samt nya investeringar som påverkar hållbarheten positivt 

(Särnehed). Att kommunicera bolagets grundläggande värderingar som att de 

har en ekologisk eller miljömässig prägel är också ett användbart verktyg för att 

nå ut med sitt budskap (Eriksson). Certifieringar är ytterligare ett användbart 

verktyg för att kommunicera hållbarhet (Romany Engström). Något som 

används vid kommunikation av CSR är broschyrer (Sund (b)), personliga möten, 

telefonsamtal och mejl (Romany Engström). Kommunikationen av arbetet 

kring CSR kan också kommuniceras med hjälp av media. De mediekanaler som 

används är bland annat Instagram, hemsidor och Facebook (Martinsen Jones & 

Salomaa; Sund (b); Tyrén).  

 

Samtidigt som vissa bolag upplever media som ett bra kommunikationsverktyg 

ser andra det som en svårighet då de inte kan kontrollera vilka som 

informationen når (Romany Engström). Vissa bolag har valt att inte befinna sig 

på medier som Instagram och Facebook då de anser att stora debatter om 

hållbarhetsfrågor kan uppkomma och att de då inte har tillräckligt med resurser 

för att kontrollera dessa (Romany Engström).  

 

Kommunikation av och strategier för CSR blir idag allt mer tydliga (Särnehed). 

I vissa bolag finns visioner och stadgar som styr upp hur verksamheten ska 

bedrivas och kan ses som en typ av strategi (Eriksson). Detta medan andra 

uppger att de inte har någon specifik nedskriven strategi i form av stadgar och 

visioner (Martinsen Jones & Salomaa).  

 

Den kommunikation som sker idag formas i takt med att samhället förändras. 

På så sätt följer de med i utvecklingen och tillgodoser de behov som är viktiga 

för hållbarheten just nu. Vissa bolag bör dock bli bättre på att kommunicera och 

förmedla sitt budskap kring CSR. Bristen av att kommunikationen inte sker i 

den mån som den borde kan till viss del bero på för lite resurser (Tyrén). Det är 

viktigt att användningen av begreppet CSR i kommunikationen sker på rätt sätt 

då begreppet annars riskerar att tappa sin innebörd (Romany Engström).  
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3.3. Hur blir bolagen påverkade av den uppdaterade lagstiftningen 
för ekonomiska föreningar? 

3.3.1. Fördelar och nackdelar med ekonomiska föreningar 

För att förstå de bakomliggande grunderna i varför lagförändringen för 

ekonomiska föreningar skedde menar Tyrén att det är viktigt att förstå vilka 

svårigheter och styrkor som den ekonomiska föreningen brottats med. Styrkor 

med en ekonomisk förening är bland annat att det är relativt lätt att starta upp 

då något minimikrav på startkapital inte finns (Tyrén). Bolagsformen ger också 

möjlighet att bedriva verksamhet tillsammans med andra. Att bedriva bolag 

tillsammans med andra skapar ofta en känsla av trygghet då både glädje och 

risker delas (Tyrén). Tyrén menar på att kapitalets minskade makt jämfört med 

aktiebolag är en fördel i ekonomiska föreningar då det leder till ett demokratiskt 

företagande. Det demokratiska företagandet synliggörs även genom att varje 

medlem representerar en röst. Då medlemmarna har en avgörande roll i bolagen 

får verksamheten en starkare lokal förankring. Detta bidrar positivt till CSR då 

det naturligt följer med i bolagets värderingar att se till samhällets bästa (Tyrén). 

Tyrén påtalar vidare att med denna bolagsform byggs väldigt kloka och hållbara 

företag.  

 

De nackdelar som finns med bolagsformen är framförallt att den inte hanteras 

likvärdigt med andra bolagsformer (Tyrén). En förklaring till detta kan vara att 

kunskapen om ekonomiska föreningar är bristfällig vilket bland annat försvårar 

kapitalförsörjningen från banker. En förklaring till varför ekonomiska 

föreningar är relativt okänd som bolagsform beror på att ekonomiutbildningar 

har ett bristfälligt fokus på bolagsformen (Tyrén). Detta har lett till att 

kunskapen om andra bolagsformer är högre och har därmed också blir mer 

attraktiva.  

 

Namnet på bolagsformen är en nackdel då ordet “förening” kan uppfattas som 

oseriöst vilket kan vara en av anledningarna till att vissa bolag går ifrån 

bolagsformen (Tyrén). En förändring som skulle behöva göras för att 

ekonomiska föreningar i större utsträckning ska likställas med aktiebolag är krav 

på inlämning av årsredovisning. Idag är inte ekonomiska föreningar skyldiga att 

lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket vilket får konsekvensen att banken 

inte har tillgång till den. Detta försvårar i sin tur finansieringen av verksamheten 

(Tyrén). Skulle det finnas krav på inlämning av årsredovisning skulle 

ekonomiska föreningar lättare kunna jämföras med aktiebolag där kravet finns 
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(Tyrén). Ytterligare hinder som bolagsformen får kämpa mot är att ekonomiska 

föreningar inte förväntas behöva redovisa vinst, något som inte stämmer. 

Ekonomiska föreningar måste gå med vinst för att kunna fortsatt kunna bedriva 

sin verksamhet (Tyrén).  

3.3.2. Lagförändringens påverkan  

Medvetenheten kring den uppdaterade lagstiftningen för ekonomiska 

föreningar skiljer sig åt mellan bolagen. Vissa anger att de inte har kännedom 

om förändringarna (Martinsen Jones & Salomaa; Eriksson) medan andra uppger 

att de känner till den och i vissa fall redan påbörjat ett mindre förändringsarbete 

med hänsyn till den lagförändring som skedde den 1 juli 2016 (Särnehed; Sund 

(b); Romany Engström).  

 

Trots de förändringar som den uppdaterade lagstiftningen medfört tyck den inte 

ha påverkat de bolag som deltagit i studien. Detta då de tycker att den 

ekonomiska föreningen varit en välfungerande bolagsform redan innan 

uppdateringen. Detta medför också att de inte ser någon vinning i att ombilda 

från ekonomisk förening till aktiebolag (Martinsen Jones & Salomaa; Eriksson, 

Särnehed, Sund (b); Romany Engström). En av anledningarna till att ingen 

vinning ses finns i att en ekonomisk förening i vissa fall har möjlighet att få 

finansiellt stöd, vilket inte aktiebolag har. Ett eventuellt byte av bolagsform från 

ekonomisk förening till aktiebolag skulle då kunna påverka dem negativt 

finansiellt (Martinsen Jones & Salomaa; Romany Engström). Ytterligare 

anledningar till att fortsätta som ekonomisk förening anger Särnehed är att de 

är beroende av bolagets medlemmar och att ett byte skulle vara omöjligt att 

genomföra i praktiken. Det engagemang som kommer från medlemmarna i en 

ekonomisk förening är en viktig pelare i verksamheten då det finns ett 

gemensamt intresse (Romany Engström). Det gemensamma intresset blir 

tillgodosett med hjälp av den ekonomiska föreningen. Till skillnad från 

aktiebolag är inte det huvudsakliga intresset att gå med vinst utan istället bidra 

till någon annan form av nytta för medlemmarna. Vad som dock är viktigt att 

förstå i detta är att ekonomiska föreningar fortfarande måste gå med vinst men 

skillnaden ligger i vad de gör med vinsten (Särnehed).  

 

Tyrén tror dock inte att den förändrade lagstiftningen för ekonomiska 

föreningar kommer påverka i större utsträckning. Lagändringen ses som en 

förbättring men ytterligare förbättringar bör göras. Möjligheten att ta in 

investerande medlemmar tros inte ha någon effekt (Tyrén). Den möjliga effekt 
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som dock skulle kunna tänkas är kan vara om andra bolagsformer väljer att 

utnyttja detta för att bidra till sitt eget CSR-arbete. Exempel kan vara om en 

ekonomisk förening ska bygga en solpark och investering krävs; andra bolag kan 

då gå in med kapital som investerande medlem och kan på så sätt bidra till 

hållbart samhälle och stärka sin position gällande arbetet med CSR (Tyrén).  
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4. Teori och analys 

Detta avsnitt är en kombination av den teori som samlats in för att kunna besvara 

frågeställningarna teoretiskt och en analys av den data som framkommit ur de 

semistrukturerade intervjuer som genomförts och presenterats i avsnittet ovan. Först presenteras 

vilken utgångspunkt och definition som denna studie haft gällande CSR och hållbarhet. 

Vidare följer avsnittet en liknande struktur som tidigare avsnitt och är uppdelat i studiens 

frågeställning 

4.1. Innebörden av CSR  

Att hitta en tydlig och gemensam definition av CSR är svårt (Freeman & 

Hasnaoui 2011; Sheehy 2015). Ända sedan 1950-talet har begreppet CSR 

försökts att definieras men har inte lett fram till någon gemensam definition 

(Moratis 2016). Istället har en uppsjö av definitioner och innebörder av 

begreppet uppkommit (Moratis 2016). För att försöka skapa en gemensam 

definition av CSR har olika internationella initiativ samt branschspecifika 

program tagits fram. Exempel på de internationella initiativ och standarder som 

finns är ISO 26000 och Global Reporting Initiative (Sheehy 2015). Sheehy 

(2015) skriver att de underliggande faktorerna till CSR är både komplexa och 

komplicerade vilket har försvårat arbetet med att ta fram en bra och 

övergripande definition.  

 

Definitionen av vad hållbarhet innebär utgår ofta från 

Brundtlandskommisionen som under ledning av Gro Harlem Brundtland 1987 

beskrivs i rapporten Report of the World Commission on Environment and 

Development: “Our Common Future” som fastställde definitionen till: ”hållbar 

utveckling är den utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Bruntland 

1987 s. 41). Används inte ordet “hållbarhet” i linje med ovanstående definition 

riskerar det att tappa sin innebörd (Romany Engström19). Med detta i åtanke 

bör ordet användas restriktivt och enbart i dess rätta sammanhang.   

 

Brundtlandskommisionen bör således has i åtanke vid arbete med CSR. Under 

2000-talet har CSR-arbetet blivit mer uppmärksammat och fått ökat fokus på 

mänskliga rättigheter och sociala aspekter (Kanji & Chopra 2010). De sociala 

aspekterna tillsammans med fokus på dem mänskliga rättigheterna har ökat 

medvetenheten om arbetet mot ett miljövänligare samhälle vilket Kanji och 
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 Anneli Romany Engström Verksamhetsledare Nifa, intervju den 26 april 2017. 
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Chopra (2010) menar på är ett av syftena med vad arbetet med CSR ska 

åstadkomma. Johansson20 och Axelsson21 påtalar att en ökad medvetenhet i 

samhället kan ses och att ett större krav nu finns på bolagen än tidigare gällande 

ansvarstagande för samhället och mänskliga rättigheter. Den ökade 

medvetenheten har bidragit till att bolag nu behöver göra arbetet med CSR mer 

synligt och noggrant för att tillfredsställa dess intressenter (Andrae Svensson22). 

Den ökade medvetenheten kommer eventuellt leda till att de bolag som inte har 

de resurser och möjligheter att agera enligt dessa krav kommer få en 

konkurrensnackdel.  

 

Arbetet med CSR har också resulterat i ett ökat fokus på det som kallas “people, 

planet and profit”, vilket medfört att bolag som arbetar med CSR har en positiv 

inverkan på miljön samtidigt som de arbetar för att maximera sin egen vinst och 

fokuserar på mänskliga rättigheter (Kanji & Chopra 2010). Att maximera sin 

vinst är främst något som berör aktiebolag då dem i grunden bedrivs för att 

maximera vinsten. Ekonomiska föreningar har inte något vinstintresse i sig 

(Martinsen Jones & Salomaa23; Eriksson24) men självklart behöver bolagen vara 

lönsamma för att kunna bedrivas vidare men vinsten återinvesteras istället i den 

ekonomiska föreningen (Särnehed25; Tyrén26). Med detta sagt kan det troligen 

innebära att “profit”-delen i CSR inte är lika viktig för ekonomiska föreningar 

som för aktiebolag. Frågorna kring “people” och “planet” bör beröra båda 

bolagsformerna på liknande sätt då respondenter från respektive bolagsform 

anger att det är viktigt att agera i enlighet med CSR.  

 

Antalet bolag som arbetar med CSR har fått en kraftig ökning och Kanji och 

Chopra (2010) beskriver orsakerna till detta. Den första som nämns är 

konsumenternas ökade medvetenhet på miljön och sociala aspekter vid 

beslutsfattandet kring inköp. Den andra orsaken grundas på den ökade 

globaliseringens påverkan på regler (Kanji & Chopra 2010). Detta har medfört 

krav på miljöfokus och ansvar i etiska frågor som i sin tur lett till utmaningar för 

bolag då de behöver ökat fokus på sitt ansvarstagande. De ökade kraven från 
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vissa intressenter och lagar har lett till att bolag har tvingats anpassa sig och i 

vissa fall investera i projekt som inte alltid gått i linje med affärsmässigheten 

(Särnehed). Problem med detta kan vara att vissa intressenter inte förstår att de 

krav som de ställer leder till ökade kostnader för investeringar hos bolagen vilket 

medför att den prishöjning som kommer tvingas fram känns omotiverad ur 

kundernas synvinkel (Särnehed). För att motivera denna prishöjning när bolag 

agerar i enlighet med CSR är det viktigt att skapa en marknadsföring som leder 

till acceptans på marknaden då intressenterna förstår eventuella prishöjningar 

som det medför. Detta stämmer överens med det som Kanji och Chopra (2010) 

påtalar då de förespråkar att bolag har en strategi för dess marknadsföring för 

att få stöd och förståelse från samhället gällande dess arbete med CSR.  

 

Mätningar av en organisations prestationer är svårt då de är i ständig förändring 

(Hubbard 2009). Triple Bottom Line (TBL) utgår från intressentteorin och tar 

hänsyn till intressenter med både direkt och indirekt transnationell relation till 

bolaget (Hubbard 2009). Enligt Milne och Gray (2013) är det TBL som är den 

mest använda utgångspunkten för bolags hållbarhetsarbete. Slaper (2011) 

påtalar att TBL kan vara ett viktigt verktyg för att uppmuntra och stödja 

hållbarhetsmål och många bolag har valt att anta TBL i sitt hållbarhetsarbete.  

 

TBL har tre beståndsdelar, ekonomi, miljö och socialt (Elkington 1999). Dessa 

tre aspekter är något som flera bolag valt att utgå ifrån då de arbetar med 

hållbarhet (Carlson27; Johansson; Andre28). Detta tyder på att TBL som koncept 

är relevant i studier av bolags arbete med CSR. Ekonomin menar Elkington 

(1999) handlar om bolags lönsamhet och prestation rent ekonomiskt. 

Miljöaspekten utgår ifrån hur bolag arbetar med miljömässiga mål vid 

produktion av produkter. Den sociala biten syftar på arbetet med mänskliga 

rättigheter och handlar om människor både på insidan men också på utsidan av 

bolaget (Elkington 1999). Olika typer av arbeten för samhället har bland annat 

setts i att Johansson har daglig verksamhet och Carlson samt Weinestedt29 

arbetar med olika typer av volontärprogram.  

 

Elkington (1999) menar att med hänsyn till påtryckningar utifrån olika 

intressentgrupper måste bolagen balansera arbetet med TBL. Detta samtidigt 
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som respektive dels kostnader måste vägas mot intressenternas krav. De 

kostnader som arbetet kring CSR medför är något som kan ses som ett problem 

för mindre bolag att hantera (Ellerup Nielsen & Thomsen 2009). Sund (a)30 och 

Karlsson31 påtalar att det kan vara svårt för mindre bolag att kunna uppfylla de 

krav och förväntningar som finns i att agera i enlighet med TBL. Detta skulle 

kunna tolkas som att det är svårare för de små bolagen32 att bedriva sin 

verksamhet med lika stor hänsyn till samtliga av de tre aspekterna, ekonomi, 

socialt och miljö, än vad det är för de större bolagen. Detta är något som kommit 

i uttryck då stora bolag som Carlson och Andre representerar beskriver deras 

sociala arbete medan de mindre bolag som Karlsson och Sund (a) företräder 

påtalar att de har svårt att ta hänsyn till detta då det bland annat medför stora 

kostnader.  

 

Å andra sidan menar Slaper (2011) att arbetet med TBL inte nödvändigtvis 

måste innebära kostnader utan kan leda till besparingar på lång sikt, exempelvis 

genom minskat svinn. Detta är något som bland annat Martinsen Jones och 

Salomaa påtalar då de försöker dra ner på sin förbrukning av resurser. En sådan 

åtgärd kan tänkas vara relativt billig och något som fler bolag skulle kunna vidta. 

Med detta i åtanke kan arbetet med TBL antagligen kunna införas i både större 

och mindre bolag då det går att välja åtgärder i proportion med vilka kostnader 

för det som bolaget kan hantera. Arbete med TBL skulle kunna innefatta enkla 

saker som att sätta upp gemensamma mål för hur bolaget ska tänka kring 

etnicitet och könsfördelning vid rekrytering, en åtgärd som kräver relativt små 

ekonomiska medel.   

 

Vad varje bolag väljer att konkret arbeta med kommer troligen variera beroende 

på bransch, detta då Weinestedt påtalar att varje bolag har olika sätt att arbeta 

med hållbarhet och efterlikning av andra kan därför bli svårt. Slaper (2011) 

påtalar att friheten i arbetet med TBL ökar anpassningsmöjligheterna till bolags 

specifika verksamhet. Problem kan dock ses med att mäta prestationerna på 

tillförlitligt sätt i TBL för att kunna utvärdera arbetet (Slaper 2011). Svårigheter 

i mätning av prestationer kan troligtvis medföra att bolag påstår att de arbetar 
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med TBL i större utsträckning än vad de faktiskt gör eller att bolaget arbetar 

med det utan att reflektera över det. Att då kunna jämföra olika bolags nivå på 

arbetet kan bli svårt och kan göra att vissa drar nytta av att säga att de är bättre 

än vad dem faktiskt är. En gemensam rekommendation från exempelvis EU 

eller liknande hur bolags arbete med TBL ska mätas skulle därför kunna 

förespråkas. Detta skulle kunna underlätta det problem som Slaper (2011) 

påtalat gällande svårigheter i jämförelser av bolags prestationer med CSR. 

4.2. Vad finns det för skäl till att bolag väljer att arbeta med CSR? 

Att bolag väljer att arbeta med CSR kan bero på att intressenter pressar bolag 

till att agera och arbeta i enlighet med det (McWilliams & Siegel 2001). 

McWilliams och Siegel (2001) påtalar dock att det inte är ett tvång, men för att 

behålla sina intressenter agerar ofta bolag efter intressenternas preferenser för 

att tillfredsställa dem. Olika bolagstyper anger en mängd olika intressenter (Sund 

(a); Karlsson; Axelsson; Carlson). Vid jämförelser mellan aktiebolag och 

ekonomiska föreningar ses en skillnad i att aktiebolagen i regel har en större 

mängd intressenter att tillfredsställa än vad ekonomiska föreningar har. Då 

aktiebolagen också tycks ha en mer spridd intressentgrupp kan det tänkas att 

påtryckningar kommer från fler aktörer och blir mer påtagligt för denna 

bolagsform än för ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar upplever 

också press från sina intressenter (Särnehed; Sund (b)33) trots att 

intressentgruppen är mindre och främst utgörs av medlemmar. Att båda 

bolagsformerna upplever denna press från intressenter stämmer överens med 

det som McWilliams och Siegel (2001) beskriver som påtryckningar. I vissa fall 

upplever dock inte bolagen detta som ett tvång utan gör det främst för att 

behålla sin position på marknaden, vilket också McWilliams och Siegel (2001) 

påtalar.  

 

Intressenter är de som har någon form av intresse av bolagets aktiviteter nu och 

i framtiden och kan exempelvis vara anställda eller kunder (Clarksson 1995). 

Deegan och Unerman (2011) hävdar att intressenterna i intressentteorin ska 

behandlas lika oberoende av vad de har för betydelse för företaget. Vidare 

beskrivs det också i teorin att bolag kommer anpassa sig efter den mest 

inflytelserika intressenten och agera efter dess intresse (Deegan & Unerman 

2011). Detta stämmer överens med vad respondenterna från de olika bolagen 

uppger. Nästintill samtliga aktiebolag anger att de ser kunder och 
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finansiärer/ägare som de viktigaste intressenterna och de som dem anpassar sig 

mest till medan ekonomiska föreningar har sitt främsta fokus på kunderna och 

medlemmarna till bolaget. Detta stämmer överens med det som Deegan och 

Unerman (2011) beskriver som de mest inflytelserika intressenterna. Att de just 

är dessa intressenter som anpassningen sker främst till beror troligen på att de 

ses som mest avgörande för bolagets fortlevnad34.  

 

Beroende på intressenternas inflytande på bolaget nämner Clarksson (1995) att 

de kan delas upp i primära och sekundära intressenter. Om en intressent är 

primär eller sekundär avgörs genom att dela upp dem i klasser. De klasser som 

Mitchell et al. (1997) föreslår baseras på hur mycket intressenten kan påverka 

bolaget, legitimiteten i den relation som finns mellan bolag och intressent samt 

storleken på intressentens krav. De primära är de som har en inverkan på 

bolaget, de påverkar om fortlevnadsprincipen uppfylls eller ej. Anses 

intressenterna vara nödvändiga för fortlevnaden har bolagen ett behov att 

tillfredsställa dessa intressenter (Mitchell et al. 1997). Sekundära intressenter är 

de intressenter som inte bolaget behöver för att uppfylla fortlevnadsprincipen, 

trots detta har intressenterna dock påverkan och inflytande på bolaget 

(Clarksson 1995). Romany Engström anger sina intressenter på liknande sätt 

som Mitchell et al. (1997) delar upp dem i. Detta samtidigt som hon påtalar att 

de sekundära intressenterna inte direkt avgör bolagets fortlevnad men de är 

minst lika viktiga då det kan hjälpa företaget till en starkare position på 

marknaden. Med detta i åtanke bör bolagen även vara medvetna om vikten av 

andra intressenters påverkan än de som de anger som viktigast och som de 

lägger mest fokus på. 

 

Jensen (2001) beskriver att intressentteorin grundar sig i att bolag måste ta 

hänsyn till alla sina intressenter som kan påverka. Vad Deegan och Unerman 

(2011) nämner om primära och sekundära intressenter blir allt mer viktigt att ha 

i beaktning för bolag. Detta då samtliga intressenter som påverkar bolaget 

behöver tas hänsyn till, både när det gäller inflytande samt för företagets 

fortlevnad (Deegan & Unerman 2011). Donaldson och Preston (1995) påtalar 

att intressentteorin både förklarar och styrker den struktur som etablerade bolag 

använder. Utifrån bolags olika fokus på intressenter kan strukturen i bolaget 

urskiljas (Deegan & Unerman 2011). Intressentteorin är även viktig och 

fördelaktig för bolag att arbeta med ur ett CSR-perspektiv och dess aktiviteter 
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(McWilliams et al. 2006). Anledningar till att denna teori står i fokus kan 

förklaras med att intressenter ser CSR-arbete som något viktigt samt de 

konsekvenser som annars kan uppstå, om arbetet kring CSR inte tas i tillräcklig 

stor beaktning, är ett minskat stöd från intressenterna (McWilliams et al. 2006). 

Att inte ta tillräckligt stor hänsyn till både primära och sekundära intressenter är 

dock något som bolag tycks akta sig för. Detta visar på en medvetenhet i vilka 

risker som kan uppstå om inte bolagen agerar efter CSR och tillfredställer 

samtliga av intressenterna så gott de kan. Några av de risker om tas upp är att 

tappa kunder (Carlson), affärspartner (Andre) eller trovärdighet (Särnehed). 

Dessa risker anser bolagen att de kan undvika i större utsträckning om de arbetar 

med CSR och tar hänsyn till de olika intressentgruppernas intressen. Bolags val 

att arbeta med CSR tycks därför till viss del bero på intressenternas 

förväntningar och krav på bolagen. Viljan att skapa legitimitet kring CSR-arbetet 

från samhället är också något som driver bolag att ta hänsyn till de olika 

intressentgrupperna.  

 

Bolag agerar ofta enligt Deegan och Unerman (2011) på ett visst sätt för att få 

legitimitet av samhället. Förståelsen för varför bolag agerar på detta sätt är något 

som Nazli et al. (2004) förklarar med legitimitetsteorin. Vad samhället 

efterfrågar är något som förändras över tid vilket gör att bolag behöver anpassa 

sig och agera efter vad intressenterna önskar för tillfället (Tyrén). Den ökade 

medvetenheten för CSR som flera bolag anger att de märkt av ställer troligtvis 

större krav på bolagen för att uppnå legitimitet. Den ökade medvetenheten kring 

CSR kan bero på skandaler som ägt rum som något som bland annat Weinestedt 

nämner. Skandalerna har skapat en ökad medvetenhet för vad bolag arbetar med 

och vad som ligger bakom den slutprodukt som kommer ut till marknaden 

(Weinestedt). Den ökade medvetenheten för bolagets arbete hos samhället kan 

ha skapat krav på en större transparens. Transparens kan vara ett steg i arbetet 

mot legitimitet då arbetet med CSR synliggör bolagets arbete på flera plan. 

Andre nämner att CSR-rapportering inte ska ses som marknadsföring utan 

snarare som finansiell redovisning där både positiva och negativa sidor med 

bolaget tas upp. Med detta kan det antas att bolag försöker skapa legitimitet 

genom att visa både sina negativa och positiva sidor med hjälp av CSR-

rapportering. Genom att även visa sina svaga sidor kan troligtvis intressenterna 

känna sig tryggare och blir då mindre misstänksamma att bolaget har något att 

dölja, vilket leder till större legitimitet. Den ökade medvetenheten i samhället 

kan å andra sidan även komma från att lagstiftning kring vad bolag tvingas 

redovisa blivit tuffare (Axelsson). Den tuffare redovisningen gör troligtvis även 
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att intressenterna känner sig tryggare och slipper vara misstänksamma gentemot 

bolaget att de undanhåller information. 

 

Något som Deegan och Unerman (2011) påtalar är att beroende på vilka 

intressenter bolaget strävar efter att tillfredsställa kommer arbetet med 

legitimetsskapande att variera. Vidare påtalar Suchman (1995) att en utmaning 

med legitimitetskapandet är att uppnå legitimitet hos samtliga av bolagets 

intressenter. Bolag kan dock vara mer benägna att skapa legitimitet hos vissa 

intressenter än andra (Suchman 1995). De avslöjanden kring bolagets 

verksamhet som görs menar Deegan och Unerman (2011) beror på att bolaget 

vill skapa legitimitet från samhället. Att få, upprätthålla och återfå legitimitet är 

en utmaning som bolagen måste arbeta med (Suchman 1995). Både 

respondenter från aktiebolag och ekonomiska föreningar anger att acceptans 

och legitimitet är viktigt för bolagen (Axelsson; Särnehed). Detta tror de kan 

komma från arbete med CSR. För att skapa legitimitet och acceptans anger 

Andre att trovärdighet för verksamheten är en viktig grundpelare. För att skapa 

detta är det viktigt att samtliga i bolagen arbetar mot samma mål och vision. 

Trovärdigheten kan också uppkomma genom en transparens i bolaget som 

tidigare nämnt.  

 

De uppgifter som avslöjas om bolagen vid CSR-arbete och försök till att skapa 

legitimitet och acceptans genom att vara transparenta påverkar bolagets rykte 

och ses som en viktig del i legitimitetsarbetet (Deegan & Unerman 2011). 

Deegan och Unerman (2011) nämner “reputation risk management” vilket 

innebär att det rykte som bolaget har kan ses som en resurs och i sin tur leda till 

framtida vinster. I motsats till ett gott rykte kan ett dåligt rykte leda till finansiella 

kostnader för bolaget (Weinestedt). Detta ökar vikten av ett bra “reputation risk 

management” och kan då stärka bolagens vilja att ta socialt ansvar (Deegan & 

Unerman 2011). Weinestedt påtalar att det tar lång tid att bygga upp ett rykte 

som blivit förstört av exempelvis en skandal eller kris. Då ett rykte spelar stor 

roll för ett bolag innebär att de bör akta sig för att göra saker som kan skada det 

på något sätt.  

 

Ett större fokus på socialt och miljömässigt ansvar kan konstateras i och med 

det ökade arbetet kring CSR och dess rapportering (Deegan & Unerman 2011). 

I kontrast menar Axelsson att det kan bli ett för stort fokus på rapporteringen i 

sig och själva rapporten inte förändrar något. Det kan därför tänkas finnas en 

risk att bolag känner att själva rapporteringen tappar sitt syfte, vilket skulle 
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kunna medföra att bolag blir mindre villiga att arbeta med hållbarhet då 

rapporteringen inte känns motiverad. En sådan utebliven handling från bolagen 

skulle dock kunna leda till att det blir svårt att skapa trovärdighet hos samhället 

och legitimiteten och acceptansen kommer minska för bolagen.  

 

En ökad medvetenhet i samhället kommer troligen leda till att bolag vill agera 

på liknande sätt för att inte bli det “svarta fåret” på marknaden. McWilliams och 

Siegel (2001) nämner att intressenter pressar bolag att agera utefter CSR. Denna 

ökade press kan förklaras med institutionell teori. Den institutionella teorin 

förklarar hur bolag förväntas agera efter sociala påtryckningar och förväntningar 

från intressenter (Deegan & Unerman 2011). Påtryckningarna leder till att 

många bolag börjar agera på liknande sätt och medför en form av homogenitet 

som i sin tur hjälper till att behålla och skapa legitimitet för bolagets verksamhet 

(Deegan & Unerman 2011). Respondenterna från de intervjuade bolagen anger 

att de inte helt och hållet tar efter andra bolag men att de konkurrensutsätter 

och benchmarkar sin verksamhet för att se hur den står sig i jämförelse med 

liknande bolag på marknaden (Martinsen Jones & Salomaa; Carlson). Som ett 

resultat av jämförelsen med andra bolag kan de ta efter vissa delar om de anser 

att det kan implementeras i den egna verksamheten för att stärka 

konkurrenskraften. Vad som dock bör tas hänsyn till är att det som funkar i ett 

bolag inte är säkert att det fungerar i nästa, då varje bolag är unikt. Det kan 

därför tänkas att det kan uppkomma vissa konflikter i vad som intressenterna 

önskar att bolagens ska uppnå medans vad som är rimligt för just det specifika 

bolaget. Bolag bör därför överväga i hur stor utsträckning de ska följa 

intressenternas önskan om att agera på ett speciellt sätt med vad som faktiskt 

kan vara till nytta för bolaget. Weinestedt påpekar dock att bolag som väljer att 

helt och hållet gå sin egen väg utan hänsyn till intressenternas önskan kan leda 

till att bolaget missar viktiga delar i utvecklingen.  

 

Deegan och Unerman (2011) hävdar att institutionell teori bör ses som ett 

komplement till legitimitetsteorin och intressentteorin snarare än att de olika 

teorierna tävlar mot varandra. De bolag som följer påtryckningar som har 

uppkommit från tidigare normer av hur bolagen bör agera ökar dess legitimitet 

och chanserna för att överleva (Meyer & Rowan 1977). Att bolag väljer att 

efterlikna varandra, då även i frågor som rör CSR, har det lett till att fler bolag 

blivit mer socialt ansvarstagande och fått ökat fokus på hållbarhet (Kanji & 

Chopra 2010). Kanji och Chopra (2010) menar på att detta inte enbart gynnar 

bolaget i sig utan också olika intressenter som exempelvis anställda och 
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konsumenter. Det kan även tänkas att bolag inte enbart väljer att efterlikna andra 

bolag som diskuterats ovan utan att de också väljer att ta efter exempelvis 

anställda när det gäller arbete med hållbarhet. Karlsson påpekar vikten av att 

följa och efterlikna anställda eller andra intressenter med påverkan på bolaget 

för att uppnå acceptans och legitimitet. Detta skulle kunna medföra att bolag 

som inte uppfyller anställdas preferenser i arbetet med CSR kan behöva ändra 

sitt arbetssätt för att kunna rekrytera, behålla och motivera anställda. Därför kan 

påverkan antas uppkomma från två håll, både utifrån externa intressenter och 

bolag som påverkar varandra men också från interna intressenter som 

exempelvis anställda. Den institutionella teorin där bolag efterliknar varandra 

kan i sin tur delas in i två olika undergrupper, isomorfism och decoupling. Dessa 

förklarar varför bolag frivilligt väljer att agera ur ett CSR-perspektiv (Deegan & 

Unerman 2011). 

 

Dillard et al. (2004) förklarar isomorfism som den anpassning till det 

institutionella utförandet som ett bolag gör. Detta stämmer överens med den 

definition som även DiMaggio och Powell (1983) refererad i Deegan och 

Unerman (2011) sätter på isomorfism. De tillägger även att bolag blir pressade 

att agera på samma sätt som de med liknande omkringliggande faktorer på grund 

av att avvikande beteenden som annars kan leda till kritik. De bolag som 

undersökts har visat på att det till viss del finns påtryckningar från kunder, 

medlemmar, ägare och styrelse för att vara konkurrenskraftiga prismässigt (Sund 

(a); Särnehed). Att bolagen påtalar priset som en viktig faktor i avgörandet hur 

de ska agera innebär troligtvis att bolag som bedriver liknande verksamheter och 

agerar på samma marknad påverkas av varandra. Om de konkurrerar om 

priserna är de antagligen även påverkade av varandra när det gäller kvalité, 

marknadsföring, arbetsförhållanden och liknande vilket resulterar i att 

påtryckningar troligtvis kan finnas i en större utsträckning än vad de anger och 

anser.  

 

Decoupling betyder frikoppling och menas att det utförande som bör ske enligt 

uttalade processer skiljer sig från hur det faktiskt går till i verkligheten (Deegan 

& Unerman 2011). Deegan och Unerman (2011) menar då på att den verklighet 

som målas upp av hur bolagen ska skötas och styras inte stämmer överens med 

hur de faktiskt är. Detta kan vara genom att bolag påstår sig bry sig mer om 

omvärlden och att de arbetar mer hållbart än vad de egentligen gör. Andre 

påtalar vikten om att göra arbetet på ett tillräckligt trovärdigt sätt och att de 
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annars inte får acceptans från samhället. Framkommer de då att bolag agerar på 

ett annat sätt än vad de beskriver kan det leda till att acceptans inte uppnås. 

 

Varför bolag väljer att arbeta med hållbarhet kan förklaras med hjälp av 

beslutsteori. Beslutsteori består av två delar, normativ och deskriptiv 

beslutsteori (Slovic et al. 1977). Enligt Slovic et al. (1977) har den normativa 

beslutsteorin till uppgift att föreskriva och förutspå hur agerandet kommer att 

bli utifrån beslutsfattarens värderingar och övertygelser. Anledningarna till att 

bolag väljer att agera ur ett CSR perspektiv kan bero på att de annars riskerar att 

tappa kunder (Särnehed; Carlson). Att förlora affärspartner är en risk som Andre 

pekar ut. Detta medför troligtvis att beslutsfattaren i bolagen kan förutspå att 

om de inte agerar i linje med CSR finns risk att intressenter övergår till en 

konkurrent. Konsekvensen av detta kan bli att fortlevnadsprincipen är svår att 

uppnå. 

 

I kontrast till den normativa beslutsteorin har den deskriptiva beslutsteorin i 

uppgift att beskriva de förväntade besluten med hänsyn till beslutsfattarens 

värderingar och övertygelser (Slovic et al. 1977). Chi (1997) påtalar de 

svårigheter som finns när det gäller att översätta kvalitativa tankar och idéer till 

numerisk kvantitativ data för jämförelse mellan olika alternativen, vilket kan 

försvåra beslutsfattandet. Vid beslutsfattandet värderar beslutsfattaren de olika 

utfallen med hänsyn till varje utfalls egenskaper (Pitz & Harren 1980). Dessa 

svårigheter kan tänkas uppkomma vid beslut gällande vilken information som 

bolagen bör fokusera i på hållbarhetsredovisningen samt hur de ska välja att 

kommunicera den. Vad som orsakar dessa svårigheter kan då förklaras med 

hjälp av ovan nämnda beslutsmodeller på grund av att den faktiska påverkan på 

intressenterna är svår att mäta på tillförlitligt sätt. I normativ beslutsteori ingår 

rationell beslutsmodell (Edlund et al. 1999). 

 

Edlund et al. (1999) menar på att den rationella beslutsmodellen utgår ifrån hur 

saker och ting bör vara. Modellen baseras på beslutsfattarens önskan att 

maximera den totala nyttan, besluten fattas på egna preferenser och härleds ur 

beslutsfattarens beteende (Herrnstein 1990). Den rationella beslutsmodellen har 

i syfte att redogöra både för sociala sammanhang och den individuella 

handlingen (Hechter & Kanazawa 1997). Simon (1955) jämför rationell 

beslutsmodell med en “economic man”, någon som anses ha en bra och relevant 

kunskap om sin omgivning. En “economic man” beskrivs också vara stabil och 

välorganiserad samt anses ha kunskap om beräkningar, vilket ses som fördel vid 
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beslutsfattande (Simon 1955). För att kunna ta rationella beslut kan det därför 

tänkas vara bra att benchmarka och konkurrensutsätta sin verksamhet för att på 

det sättet bli mer av en “economic man” med kunskap om hur marknaden ser 

ut och vilka krav och önskemål som intressenter har på bolagets verksamhet. 

Att göra dessa olika aktiviteter för att skaffa sig kunskap om marknaden är något 

som både aktiebolag och ekonomiska föreningar påstår att de gör (Carlson; 

Martinsen Jones & Salomaa ).  

 

Vissa ologiska sammanhang i beteendet kan dock skapa negativa effekter på 

denna beslutsmodell (Herrnstein 1990) och kan leda till att modellen kan 

uppfattas orealistisk (Edlund et al. 1999). Ytterligare negativa effekter i rationell 

beslutsmodell är bristen på realism i antaganden. Forskning visar på att 

beslutsfattare har en tendens att agera känslomässigt, impulsivt och att beslut 

sker av ren vana (Hechter & Kanazawa 1997). Teorin förklarar hur en rationell 

beslutsfattare kommer agera i en viss situation (Hechter & Kanazawa 1997). Att 

beslutsfattaren utifrån denna modell tycks agera av ren vana och på liknande 

sätt i olika situationer skulle kunna medföra att bolagen kan missa viktiga 

affärsmöjligheter då de utgår ifrån ett redan befintligt arbetssätt. Detta skulle 

kunna liknas med det som Weinestedt påtalar, att utebliven utveckling av arbetet 

med CSR kan medföra att bolagen missar viktiga affärsmöjligheter. Vad som 

dock kan tänkas vara en fördel med att inte ändra sitt arbetssätt i någon större 

utsträckning, gällande CSR, skulle kunna vara att bolagen skapar sig en tydlig 

röd tråd genom hela arbetsprocessen och på det sättet bildas en känsla av 

trygghet då intressenter vet vad som kan förväntas från bolaget.  

 

Den rationella modellen kan sedan delas in i två delar. Den första delen beskrivs 

av Hechter och Kanazawa (1997) som att den baseras på särskilda värden eller 

mål som beslutsfattaren har. Den andra delen är mer beskrivande gällande hur 

beslutsfattaren gör sina val och vad som motiverar besluten, i detta ingår 

beslutsfattarens övertygelser och värderingar (Hechter & Kanazawa 1997). Då 

modellen tar hänsyn till olika intressen och preferenser hos beslutsfattaren 

medför det en viss oförutsägbarhet menar Hechter och Kanazawa (1997). 

Bolagen blir motiverade att arbeta med CSR för att undvika de risker som annars 

kan uppkomma, valet kan till viss del också bero på vilka mål som 

beslutsfattarna i bolagen har. Målen med verksamheten kan bland annat handla 

om att bidra till en samhällsnytta (Martinsen Jones & Salomaa; Sund (b)). De 

övertygelser och värderingar som bolagen har kan troligtvis också bidra till ett 

ökat arbete med CSR. Detta kan ses då exempelvis Johansson och Sund (a) 
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påtalar att de gjort investeringar för att bidra till CSR och att de arbetar aktivt 

med att möjliggöra hållbara alternativ för sina intressenter.  

4.3. Hur kan bolag kommunicera dess arbete med CSR med hänsyn 
till dess olika intressentgrupper? 

Moskolaï (2016) påtalar att den påtryckning på bolag som finns från 

samhällsaktörer påverkar den CSR-strategi som bolagen använder sig av. CSR 

kan ge konkurrensfördelar gentemot konkurrenter på marknaden vilket medför 

svårigheter för bolag att faktiskt bygga en strategi oberoende av CSR. CSR 

beskrivs vara en källa till innovation där intressenter, miljön och samhället står i 

fokus (Moskolaï 2016). Mintzberg (1978) beskriver ordet strategi som en plan 

över hur bolag ska gå tillväga för att åstadkomma mål de vill uppnå. Strategier 

beskrivs kunna delas in i tre delar som ska samspela (Mintzberg 1978). Dessa 

delar innefattar miljö, byråkrati och ledarskap. Miljön förändras kontinuerligt, i 

kontrast till miljön står byråkratin för en mer stabiliserad roll. Ledarskapets 

uppgift är då att medla mellan miljön och byråkratin för att skapa en balans 

mellan de olika delarna (Mintzberg 1978). Tyrén påpekar att strategin kring 

kommunikation ständigt förändras gällande bolags arbete med miljö samtidigt 

som Särnehed lyfter frågan kring en ny typ av byråkrati och lagstiftning. Detta 

tillsammans med det fokus som Andrae Svensson anger att de har på strategin 

kring ledarskapet i bolaget tyder på att olika bolagstyper har skilda 

tillvägagångssätt för att skapa en så välfungerande kommunikationsstrategi som 

möjligt. Att de väljer att fokusera på olika saker kan troligtvis bero på vilka 

svårigheter som respektive bransch måste ta hänsyn till. Gemensamt är dock att 

alla i viss utsträckning tar hänsyn till samtliga av dem tre faktorerna, miljö, 

byråkrati och ledarskap, som Mintzberg (1978) nämner.  

  

Mintzberg (1978) likställer en strategi med en plan. Den strategiska planeringen 

grundas på bolagets visioner som i sin tur kan skapa en framgångsrik strategi 

(Mintzberg 1994). Detta medför att bolag kan med hjälp av sin vision gällande 

hållbarhetsfrågor skapa en strategi som går ut på att arbeta mot ett hållbart 

samhälle och en affärsverksamhet som fokuserar på CSR. Detta kan ha kommit 

i uttryck då bland annat Carlson tar upp att de har som vision att ligga i framkant 

gällande hållbarhetsfrågor vilket också medför att de skapat en strategi för att 

uppnå detta. Vidare beskriver Mintzberg et al. (2009) en modell som benämns 

“the basic strategic planning model” som kan användas vid skapandet av en 

strategi för ett bolag. Modellen förklarar olika steg i hur bolag går till väga för 

att skapa en välfungerande strategi. Stegen i modellen tydliggör de mål som 
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bolaget sätter för sin strategi, hänsyn tas till externa förhållanden som 

framtidsprognoser och interna förhållanden som styrkor och svagheter 

(Mintzberg et al. 2009). Planeringen utgår sedan ifrån tidigare strategier och 

använder styrkorna i dem samt lägger till saker som saknas (Mintzberg et al. 

2009).  

 

Flera av respondenterna från de bolag som intervjuats förutspår en framtid där 

ordet CSR kommer få en allt mer betydande roll (Romany Engström; 

Johansson). En förklaring till detta skulle kunna tänkas vara det som bland annat 

Axelsson nämner, att samhällets medvetenhet har ökat när det gäller 

hållbarhetsfrågor och mål. För att tillfredsställa intressenternas önskan om mer 

information som är kopplat till den ökade medvetenheten kan det tänkas att 

bolagen behöver bli bättre på att kommunicera det arbete som görs inom CSR. 

Detta då de anger att de saknar en tydlig strategi över kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet (Johansson; Karlsson). Att se till en äldre strategi för att 

forma en ny kan vara användbart då en ny strategi generellt tar tid på sig att 

implementeras och fungera samtidigt som viktiga delar kan hämtas ur den 

föregående (Mintzberg 1978). Slutligen påpekar Mintzberg et al. (2009) att 

strategier går från att vara relativt generella till att bli allt mer detaljerade under 

processens gång. Processen vid skapandet av en strategi beskrivs av Mintzberg 

(1978) som en inlärningsprocess som förändras under tidens gång baserat på 

beslut för att sedan mynna ut i en färdig strategi. Som ovan nämnt är bolag 

relativt dåliga på att kommunicera arbetet med CSR vilket medför att det blir 

svårt för bolag att gå tillbaka och kolla på äldre strategier då de inte ens existerar. 

Det kan därför tänkas vara fördelaktigt att utforma en generell strategi till en 

början för att kunna utvärdera vad som passar dem bäst. Utifrån denna kan de 

sedan göra den mer detaljerad och anpassad strategi till bolagets olika 

intressenter.   

 

Kommunikationen av CSR baseras enligt Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) 

på olika tillvägagångssätt vid skapandet av kommunikationsstrategin med 

hänsyn till vad bolaget har i åtanke med sitt CSR-arbete. Vid skapandet av en 

kommunikationsstrategi för bolagets CSR-arbete är det viktigt att ta hänsyn till 

olika utmaningar för bolaget. Dessa kan bland annat vara vilket typ av 

värdeskapande de vill åstadkomma med kommunikationen samt vilka 

värderingar, tankesätt och kultur som intressenterna har. Vidare ser de till 

bolagets roll i samhället som diskuteras i termer av “people, planet and profit”, 

relationen till intressenter och hur bolaget engagerar sig i hållbarhetsfrågor samt 
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vilken ambition de har (Ellerup Nielsen & Thomsen 2009). Ambitionsnivån 

som bolag har i sitt CSR-arbete beskrivs vidare ha koppling till bolagets 

värderingar och vision (Ellerup Nielsen & Thomsen 2009). Samtliga bolag 

nämner att de vill vara ansvarsfulla gällande hållbarhetsfrågor och de har en hög 

ambitionsnivå. Det kan dock antas vara en skillnad i ambitionsnivå beroende på 

storleken på bolagen då dem mindre har svårare att lägga resurser på ett 

omfattande hållbarhetsarbete. Detta beskriver även Ellerup Nielsen och 

Thomsen (2009) då de påpekar att små- och medelstora bolag inte har samma 

resurser som de stora bolagen. Detta medför att små- och medelstora bolag inte 

kan implementera en lika ambitiös kommunikationsstrategi i verksamheten som 

de större bolagen. Detta påpekar även Karlsson och Sund (a) då det medför 

stora kostnader att bedriva ett omfattande arbete kring hållbarhet och att det 

inte kan vägas upp mot de fördelar som bolaget skulle få med ett sådant arbete. 

Gemensamt för de små-, medel- och stora bolagen är att det behövs en 

genomtänkt bakgrund till vilka kommunikationskanaler som ska användas så 

rätt budskap når fram till intressenterna (Ellerup Nielsen & Thomsen 2009). 

Hur kommunikationen går tillväga hävdar Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) 

utgår ifrån att bolaget analyserar vem/vilka som ska ta del av informationen. Att 

tillgodose intressenternas behov är viktigt och något som generellt behöver 

beaktas tillsammans med CSR (Ellerup Nielsen & Thomsen 2009). Vad som 

skulle kunna tala för att mindre bolag ändå bör kunna arbeta med CSR och 

hållbarhet skulle kunna vara det att de inte har en lika stor intressentgrupp att 

kommunicera till.  

 

Som tidigare nämnt är det svårt att hitta en gemensam definition av CSR vilket 

även har medfört svårigheter för bolag att utveckla strategier för rapportering 

(Ellerup Nielsen & Thomsen 2007). Ellerup Nielsen och Thomsen (2007) har 

sett behov av att ta fram en fungerande form för kommunikation av bolagets 

CSR-arbete gentemot de olika intressenterna. Schultz et al. (2005) diskuterar 

olika kommunikationskanaler, exempel som ges är en direkt 

kommunikationskanal som baseras på är media och webb. Kommunikation kan 

ske både internt och externt (Schultz et al. 2005). Den interna kommunikationen 

sker inom bolaget mellan chefer och anställda och den externa 

kommunikationen sker till intressenter med hjälp av exempelvis media (Schultz 

et al. 2005). 

 

Det kan ses en skillnad mellan vilka kommunikationskanaler som används 

beroende på vilka intressenter som bolaget vill tillfredsställa. Romany Engström 
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påtalar att de aktivt har valt att hålla sig borta från sociala medier då de anser att 

deras verksamhet skulle engagera en för stor intressentgrupp för att de ska 

kunna hantera dem. I kontrast påtalar Axelsson samt Martinsen Jones och 

Salomaa att de gärna använder sig av sociala medier som 

kommunikationsverktyg. De flesta bolagen har valt att kommunicera sitt arbete 

via sin hemsida. Detta har då setts som en viktig källa till kommunikation av 

CSR något som stämmer överens med vad som Ellerup Nielsen och Thomsen 

(2007) anger. Att bolag använder sig av webbkommunikation är något som även 

Moreno och Capriotti (2009) uppmärksammat. De har sett att 

kommunikationen främst är enkelriktad och beskrivande i sin karaktär. Moreno 

och Capriotti (2009) påtalar vikten av ytterligare studier i hur CSR kan 

kommuniceras på andra sätt än via webb. Intern kommunikation är något som 

tycks vara viktig då flera bolag nämner att de valt att satsa på det. Att både 

kommunicera externt och internt är något som kan antas vara viktigt då 

intressenter till bolaget finns på båda dessa ställen. Något som bland annat 

Andre nämner är att de vill öka dialogen och ha mer av en 

tvåvägskommunikation med dess intressenter. Detta kan tänkas vara något som 

kan bidra positivt till bolaget då det kan bli enklare att veta vad intressenter 

efterfrågar och kunna anpassa sig efter det.  

 

Flera av respondenterna till studien anger också att de numer valt att 

komplettera deras årsredovisning med en hållbarhetsredovisning (Andrae 

Svensson; Carlson). Detta kan antas bero på att de vill öka chanserna att nå ut 

till en större intressentgrupp samt för att visa på att deras hållbarhetsarbete är 

integrerat i den verksamhet som de bedriver.  

 

Jahdi och Acikdilli (2009) menar att kommunikationsverktygen som ett bolag 

använder sig av hjälper dem att förmedla dess CSR-meddelande och bidrar 

därmed till bolagets image samt varumärkeskapital. Detta är något som också 

bekräftats av Axelsson då hon påtalar att de tycker sig se att deras arbete med 

CSR bidrar positivt och stärker varumärket. Vidare menar också Jahdi och 

Acikdilli (2009) att vissa kommunikationsverktyg är mer effektiva än andra samt 

att valet av kommunikationsverktyg för CSR bör baseras på vilken målgrupp 

som ska tillfredsställas. Till vissa intressentgrupper kan olika typer av 

kommunikationskanaler och kommunikationsformer lämpa sig bättre än andra. 

Axelsson påtalar att de kunnat se styrkor i att använda sig av rörlig information 

till vissa av deras intressentgrupper. Att hitta dem kommunikationsverktyg som 

gör att respektive intressentgrupp kan tillgodogöra sig informationen på bästa 
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sätt kan tänkas bidra till en positivare bild av bolaget som helhet och dess 

varumärke. Detta då det kan synliggöra bolagets arbete med CSR på ett så 

lämpligt sätt som möjligt. Respondenterna i studien anger även att de använder 

webbplatser flitigt för att kommunicera arbetet med CSR till deras intressenter 

(Martinsen Jones & Salomaa; Sund (a); Karlsson). Detta tyder på att webbplatser 

som kommunikationsverktyg står för en allt större och viktigare del av 

kommunikationen.  

 

En förändring som har upptäckts är att intressenter numer är allt mer 

observanta på trovärdigheten och tillförlitligheten i den information som 

presenteras (Jahdi & Acikdilli 2009). Jahdi och Acikdilli (2009) påtalar dock att 

trovärdigheten och tillförlitligheten till den information som presenteras via 

media upplevs som sämre än via andra kommunikationsvägar. Användningen 

av olika former av mediabaserad kommunikation är dock något som tycks 

användas flitigt då flera bolag anger att de kommunicerar via webbaserade 

plattformar som Instagram, Facebook och hemsidor (Martinsen Jones & 

Salomaa; Sund (b); Tyrén). Detta visar på att webbplatser trots de svårigheter 

med trovärdighet och tillförlitlighet som kan uppstå är ett viktigt och troligtvis 

effektivt kommunikationsverktyg. Det kan därför antas vara av stor vikt att den 

information som publiceras på webbplatser inte innehåller några tvetydigheter 

för att öka känslan av  trovärdighet. Skulle felaktig information leda till en 

eventuell skandal skulle det kunna förstöra bolagets rykte. Trovärdigheten kan 

även tänkas bli stärkt om samtliga i bolaget arbetar mot samma mål och 

kommunicerar samma budskap gällande CSR, något som Andre också nämner. 

Jahdi och Acikdilli (2009) menar dock att andra kommunikationsverktyg vid 

marknadsföring inte heller är helt enkla att utforma då förmedlingen av CSR blir 

allt svårare. Sund (a), Sund (b) samt Martinsen Jones och Salomaa anger att de 

försöker kommunicera och tydliggöra sitt arbete med broschyrer. Vid ett sådant 

kommunikationsverktyg bör det anses vara lika viktigt att kunna säkerställa 

trovärdigheten som vid användning av webbaserade kommunikationsvägar. 

Lyckas inte bolagen framstå som trovärdiga och eventuell felaktig information 

uppdagas kan det skada bolagens image och rykte samt påverka samhällets syn 

på dess verksamhet.   

4.4. Hur blir bolagen påverkade av den uppdaterade lagstiftningen 
för ekonomiska föreningar? 

Den lagförändring för ekonomiska föreningar som vann laga kraft 1 juli 2016 

innebar bland annat en möjlighet för ekonomiska föreningar att ta in 
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investerande medlemmar, vilket bidrar till enklare kapitalförsörjning, ökat 

kapitalskydd liknande det som finns i aktiebolag, modernisering för 

föreningsstämma och styrelsen samt nya förenklade möjligheter att bedriva 

verksamhet i dotterbolag och fusion med andra bolag (Lööv & Dath 2016). 

Denna lagförändring har helt förbisetts av några ekonomiska föreningar medan 

andra har gjort små justeringar i exempelvis stadgarna efter införandet av den 

nya lagen. Då flera bolag har angett att de inte kände till förändringen av lagen 

kan det tyda på att bolagen generellt sett har en låg medvetenhet om den rådande 

lagstiftningen. Konsekvensen av detta kan leda till att ekonomiska föreningar 

blir en bolagsform där de verksamma bolagen ser relativt olika ut och varierande 

konkurrenskraft på marknaden. Detta på grund av att de inte har en samma 

utgångspunkt rent juridiskt då vissa bolag fortfarande kan tänkas utgå från den 

lagstiftning som fanns innan 1 juli 2016.  

 

Anledning till att denna bolagsform har fått en ny lagstiftning beskrivs vara att 

det funnits ett gap mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar som gjort att 

ekonomiska föreningar setts som otidsenliga och osäkra i dagens samhälle 

(Lööv & Dath 2016). Detta tros även ha gjort att bolag som varit lämpade för 

bolagsformen ekonomiska föreningar tidigare bedrivs som aktiebolag, något 

som lagstiftarna nu försöker undvika (Lööv & Dath 2016). De ekonomiska 

föreningarna som blivit tillfrågade ansåg inte att de var benägna att byta 

bolagsform till aktiebolag utan såg fördelar med att bedriva bolaget som en 

ekonomisk förening. Några av de fördelar med ekonomiska föreningar som togs 

upp var möjligheten till finansiellt stöd och att medlemmarna fick vara med och 

styra (Martinsen Jones & Salomaa; Romany Engström; Särnehed). Då en 

medlem likställs med en röst kan det tänkas att det skapar en hållbar bolagsform 

då alla har samma chans att påverka. Då respondenterna uppger att de inte är 

benägna att byta bolagsform kan tyda på att ekonomiska föreningar är en 

välfungerande bolagsform. De högre kraven i aktiebolag med exempelvis satsat 

kapital kan troligtvis också vara en avgörande faktor i valet av bolagsform. 

 

Trots att flera fördelar med ekonomiska föreningar nämns av respondenterna 

tar de samtidigt upp nackdelar med bolagsformen. Tyrén påpekar att det finns 

en allt för liten kunskap om ekonomiska föreningar i samhället och att det borde 

läggas ytterligare fokus på bolagsformen redan i utbildningen av nya ekonomer. 

Vidare påpekar han även att namnet ekonomisk “förening” kan avskräcka vissa 

från att skapa bolag i denna bolagsform då det kan anses som mindre seriöst. 

Ytterligare en svårighet som Tyrén nämner är påståendet att ekonomiska 
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föreningar inte ska gå med vinst något som de behöver kämpa emot. 

Skillnaderna gällande vinsten i aktiebolag och ekonomiska föreningar är vad 

som görs med vinsten, samt att en ekonomisk förening inte bedrivs för att i 

första hand skapa avkastning för dess medlemmar (Särnehed; Tyrén). I en 

ekonomisk förening återinvesteras vinsten medan aktiebolag kan välja att plocka 

ut vinsten i form av utdelning till dess ägare (Tyrén; Romany Engström; 

Särnehed). Martinsen Jones och Salomaa samt Eriksson tydliggjorde i 

intervjuerna att de inte har något vinstintresse för deras verksamhet. Sådana 

uttalanden skulle kunna vilseleda allmänheten gällande hur ekonomiska 

föreningar behandlar vinstfrågan. De olika sätten att uttrycka sig på som 

respondenterna förmedlade skulle kunna bidra till en osäkerhet i samhället kring 

bolagsformen och hur de ska ställas inför frågan med vinst i bolaget. Det skulle 

därför kunna vara aktuellt att upplysa de ekonomiska föreningarna som redan 

existerar i hur bolagsformen fungerar och hur de lämpligen bör uttrycka sig för 

att kommunicera bolagsformen på ett så rättvist sätt som möjligt för att undvika 

missförstånd.  

 

Några betydande förändringar som skett i och med lagförändringen är bland 

annat att ekonomiska föreningar nu ska kunna ta emot kapital från medlemmar 

som endast är intresserad av en investering (Lööv & Dath 2016). Lagen är även 

till för att förenkla ändringar av stadgar och göra det smidigare att begära en 

ekonomisk förening i likvidation eller uppgå i en fusion. Tydligare regler om 

medlemsförteckning och förenklingar av kommunikation elektroniskt till 

medlemmar är ytterligare några av de förändringar som skett (Lööv & Dath 

2016). Dessa förändringar har i stort sett gjort bolagsformen ekonomiska 

föreningar mer likvärdig aktiebolag (Bolagsverket 2016b). Att likställa 

ekonomiska föreningar med aktiebolag i och med möjligen att ta in investerande 

medlemmar skulle kunna leda till att syftet med ekonomiska föreningar kommer 

att ifrågasättas. Detta på grund av att en av grundpelarna i bolagsformen innebär 

att bedriva någon form av nytta för medlemmarna (Du et al. 2010), inte att 

generera avkastning, vilket troligtvis investerande medlemmar kommer 

efterfråga. Men det kan också tänkas kunna bidra positivt till de ekonomiska 

föreningarna då det underlättar kapitalförsörjningen vilket ökar deras möjlighet 

till större investeringar för samhället. Saknas kunskap om möjligheten med 

investerande medlemmar i ekonomiska föreningar finns det risk att de går miste 

om att eventuell hjälp med finansiering till olika investeringar som skulle kunna 

gynna dem och hela samhället, exempelvis om den ekonomiska föreningen vill 

starta en solpark. Det kan tänkas att aktiebolag kommer bli intresserade av den 
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typen av investeringar då det kan hjälpa dem att vinna acceptans och förtroende 

kring arbetet med CSR och hållbarhet. Vidare kan det eventuellt underlätta för 

aktiebolag då de inte behöver anställa någon specifik som arbetar med dessa 

frågor. Det kan då räcka med att satsa kapital i en ekonomisk förening som har 

till uppgift att bidra med något positivt för miljön. En sådan ekonomisk 

koppling mellan en ekonomisk förening och ett aktiebolag kan skapa nya 

affärsmöjligheter och samband mellan bolag  jämfört med vad som varit möjligt 

innan lagförändringen. Men det kan tänkas att de bolag eller personer som går 

in som investerande medlemmar kommer sannolikt vilja ha någon form av 

ekonomisk vinning, i form av exempelvis en utdelning av vinst. En konsekvens 

av detta skulle kunna leda till att ekonomiska föreningar som nyttjar möjligheten 

med investerande medlemmar kommer behöva se över hur de ämnar disponera 

sin vinst. Troligtvis kommer det att vara svårt att locka aktiebolag till en 

investering i en ekonomisk förening om de inte ser någon vinning rent 

ekonomiskt, utöver ett eventuellt stärkt anseende med CSR för aktiebolaget. 

  



51 

5. Slutsats 

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från denna studie uppdelat under respektive 

frågeställning. Dessa kopplas sedan samman med studiens syfte för att på bästa sätt förklara 

och ge förståelse kring bolags val att arbeta med CSR, vidare presenteras även förslag på 

fortsatta studier.  

5.1. Vad finns det för skäl till att bolag väljer att arbeta med CSR? 

En anledning som denna studie kommit fram till varför bolag väljer att arbeta 

med CSR grundar sig på att tillfredsställa intressenterna. Medvetenheten kring 

CSR har ökat i dagens samhälle och därmed ställer intressenterna allt högre krav 

på bolagen att agera utefter deras preferenser och önskemål. De bolag som 

arbetar i enlighet med CSR kommer öka sina chanser att vinna acceptans från 

intressenterna, vilket bolagen anser är viktigt för att kunna fortsätta 

verksamheten. Studien har även visat på att bolag själva väljer att arbeta med 

CSR då de anser att det kan leda till en konkurrensfördel jämfört med de bolag 

som inte väljer att fokusera på CSR. Arbetet med CSR kan också leda till att 

bolag skapar sig legitimitet för verksamheten och på det sättet vinner acceptans 

från samhället. Detta ökar chanserna för att kunna fortsätta bedriva sin 

verksamhet. 

 

Enligt respondenterna till denna studie efterliknar bolagen inte varandra i någon 

större utsträckning. Å andra sidan anger de att det till viss del jämför den egna 

verksamheten med andras för att hitta inspiration till utveckling. Detta kan 

tyckas tala emot varandra då de hämtar inspiration samtidigt som de påtalar att 

de inte efterliknar andra bolag. Detta kan tänkas bero på en svag självkännedom 

hos bolagen eller en ovilja att erkänna för sig själva och/eller andra hur de 

faktiskt agerar. De bolag som väljer att efterlikna andra kan tänkas ligga ett steg 

efter utvecklingen då de inte kommer med egna idéer samtidigt som det krävs 

ett extra arbete att se till att hållbarhetsarbetet passar till den egna verksamheten 

och bolagsstrukturen. Både ekonomiska föreningar och aktiebolag anger att de 

arbetar på detta sätt. 

 

Arbetet med CSR är något som bolagen anger har pågått under en längre tid 

men den förändring som skett är att benämningen CSR numer används flitigare. 

Arbetet med CSR har också medfört ett ökat fokus de senaste åren på sociala 

aspekter. Detta då flera bolag väljer att lägga ner mer tid och resurser på detta 

område i form av exempelvis olika samarbeten och volontärprogram. Vad som 
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dock visats påverka bolag i vilken utsträckning de väljer att arbeta med CSR 

beror på vilka kostnader de har möjlighet att lägga på arbetet. Flera av de mindre 

bolag som deltagit i studien har angett att CSR ibland är allt för kostsamt för att 

de ska klara av att arbeta med det i den mån som de önskar. Detta trots att 

samtliga bolag anger att de ser arbete med CSR som en viktig del i bolagets 

fortsatta utveckling.  

5.2. Vilka kommunikationsvägar kan aktiebolag och ekonomiska 
föreningar använda sig av för att nå ut till olika 
intressentgrupper? 

Kommunikation kring arbetet med CSR är något bolag generellt behöver bli 

bättre på. Detta är något som både aktiebolag och ekonomiska föreningar själva 

konstaterat då de anser att de inte fullt når ut som de önskar. Viss form av 

kommunikation sker i dagsläget men utveckling behövs för att uppnå önskat 

resultat. För att förbättra kommunikationen kan bolagen implementera en tydlig 

strategi som troligtvis kommer hjälpa bolagen att nå ut till respektive 

intressentgrupp på lämpligare sätt än i dagsläget. Studien har dock inte visat på 

någon större skillnad i kommunikation mellan aktiebolag och ekonomiska 

föreningar. De skillnader som kan ses beror snarare på vilken intressentgrupp 

som informationen ska nå. 

  

Det flera av bolagen tycks akta sig för är att deras arbete med CSR ska uppfattas 

som greenwashing. Med greenwashing menas att bolagen påstår sig agera på ett 

hållbart sätt som de kommunicerar ut till sina intressenter med att de i 

verkligheten är förskönad information som inte stämmer överens med bolagets 

verkliga agerande (Delmas & Cuerel Burbano 2011). Detta görs för att vinna 

acceptans i samhället (Delmas & Cuerel Burbano 2011). Bolag som använt sig 

av greenwashing har då det uppdagats blivit uthängda och förtroendet har 

minskats från bolagets intressenter (Siano et al. 2017). För att bolag ska undvika 

greenwashing är det viktigt att CSR-arbetet redovisas på samma sätt som den 

finansiella redovisningen. Både positiva och negativa aspekter ska framkomma. 

Detta kommer då kunna hjälpa bolagen att vinna förtroende och visa på att 

arbetet inte görs i marknadsföringssyfte. Genom att visa både positiva och 

negativa sidor skapar det en högre känsla av att de inte har något att dölja och 

att de är transparenta gentemot deras intressenter.  
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5.3. Hur blir bolagen påverkade av den uppdaterade lagstiftningen 
för ekonomiska föreningar? 

Förändringen av lagstiftningen för ekonomiska föreningar har upplevts positivt. 

Dock uppger vissa bolag att de önskar se en fortsatt utveckling av lagstiftningen. 

De förändringar som skett i lagstiftningen har bolagen dock inte uppgett att det 

medfört några större förändringar, varken i deras egna bolag eller för 

bolagsformen som helhet. Det kan dock förutspås att investerande medlemmar 

kan öka möjligheten för bolag att agera mer hållbart. Problemet med okunskap 

i samhället kring bolagsformen ekonomiska föreningar är dock något som 

bolagen måste fortsätta kämpa emot. 

5.4. Syftet med studien 

I arbetet med att besvara studiens syfte med att med att förklara varför 

aktiebolag och ekonomiska föreningar arbetar med CSR, samt skapa förståelse 

för hur bolagen använder sig av olika kommunikationsvägar för att 

kommunicera sitt arbete till olika intressentgrupper har det lett oss fram till vissa 

väsentliga skillnader mellan bolagsformerna. De skillnader som kan ses är att 

aktiebolag arbetar med CSR i verksamheten medan de flesta av de ekonomiska 

föreningarna lever för CSR. Att leva för CSR innebär att grundidén hos 

ekonomiska föreningar ofta utgår från värderingar som att värna om samhället. 

Detta leder till att arbetet med CSR inte behandlas som en separat del i dess 

verksamhet utan genomsyrar både affärsidé och strategi. Majoriteten av de 

aktiebolag som deltagit i denna studie har däremot i grunden inte en affärsidé 

om att vara ett hållbart bolag utan CSR-arbetet byggs på verksamheten utöver 

en redan existerande affärsidé. Hållbarhetsarbetet kan dock vara implementerat 

i bolagens strategi. Detta för att vinna acceptans från samhället. 

 

Gällande kommunikationen till ett bolags intressenter har inga väsentliga 

skillnader i tillvägagångssätt kunnat urskiljas mellan aktiebolag och ekonomiska 

föreningar. Vad som dock kan konstateras är att de båda bolagsformerna bör 

bli bättre på att kommunicera arbetet med CSR. Detta då de i dagsläget inte 

tycks lägga särskilt stor vikt vid hur informationen kring hur CSR förmedlas till 

dem olika intressentgrupperna, vilket har lett till att det uppdagats ett 

kunskapsgap inom hur kommunikationen till olika intressentgrupper bör ske.  

5.5. Kunskapsbidrag och förslag på framtida studier 

Denna studie har bidragit med en ökad kunskap kring hur olika 

intressentgrupper och marknadskrafter påverkat bolags vilja att arbeta med 
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CSR, vilket var något som McWilliams och Siegel (2001) önskat. Vidare har 

Golob och Podnar (2014) samt Chaudhri (2016) efterfrågat kunskap kring vilka 

kommunikationsverktyg som bör användas. Resultatet av denna studie visar 

dock på att olika kommunikationsverktyg används men att ett generellt 

kommunikationsverktyg inte finns utan främst beror på vilken intressentgrupp 

som informationen är tilltänkt för. Studien har även visat på att det inte finns 

någon större skillnad mellan bolagsformerna beträffande kommunikationen. 

Detta besvarar det kunskapsgap som Du et al. (2010) påtalat gällande hur olika 

bolagsformer med skiftande intressentgrupper bör kommunicera - de bör 

kommunicera på liknande sätt.  

 

Studien har tydliggjort vikten av att utarbeta en strategi kring den 

kommunikation som bolagen bedriver för att kunna tillfredställa en så stor 

målgrupp som möjligt. Detta bekräftar det Dawkins (2005) påtalat gällande 

betydelsen av en kommunikationsstrategi för att besvara intressenternas 

förväntningar. 

 

I enlighet med det som Ziek (2009) påtalat - att det sker ständiga förändringar 

inom arbetet med CSR på grund av utveckling i samhället - ses ett fortsatt behov 

av studier inom området. Detta medför att liknande studier bör göras de 

kommande åren. Ytterligare förslag till framtida studier är att vidare analysera 

hur bolag på bästa sätt kan kommunicera sitt arbete med CSR till de olika 

intressentgrupperna. Något som även skulle vara intressant att analysera är hur 

utvecklingen av lagstiftningen kring ekonomiska föreningar fortlöper. Detta då 

denna studie har gjorts innan bolag faktiskt hunnit påverka sin verksamhet i 

större uträckning efter att lagförändringen skedde. Det kan även vara intressant 

att undersöka hur en ökad kunskapsnivå om ekonomiska föreningar kan uppnås 

i samhället. 
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Bilaga 1 - Om företagen i studien 

Aktiebolag 

Bildelslagret Lidköping är en komplett bildemontering och bilskrot. De 

köper både in bilar för skrot och säljer vidare nyare begagnade bildelar. Dem 

tilldelades 2016 priset för hållbar utveckling från Lidköpings kommun och 

arbetar aktivt med hållbarhet i deras dagliga verksamhet. Respondent från 

bolaget: Maria Andrae Svensson, vice VD.  

 

Cellcomb utvecklar och tillverkar miljövänliga laminatprodukter för 

engångsbruk. De levererar sina produkter till kunder i flera olika branscher och 

är ledande i Europa när det gäller bland annat miljöansvar inom deras bransch. 

Som målsättning har dem att göra miljövänliga produkter till standard hos deras 

kunder. Respondent från bolaget: Mikael Sund, kvalitetschef.  

 

Maxi ICA Stormarknad Karlstad är en del av ICA gruppen och arbetar aktivt 

med olika typer av samarbeten och certifieringar för att stärka sitt arbete med 

CSR. Respondent från bolaget: Christer Johansson, ägare. 

 

RevisorsCentrum i Skövde är ett revisions- och redovisnings bolag som 

fokuserar på små och medelstora företag. Respondent från bolaget: Anders 

Karlsson, delägare. 

 

Schibsted är en internationellt mediagrupp som finns i 30 länder. I Sverige ingår 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Schibsted Tillväxtmedier med bland annat 

sökmotorn hitta.se i det som heter Schibsted Sverige AB. Respondent från 

bolaget: Ann Axelsson, senior project manager, strategic communication. 

 

SJ är Sveriges marknadsledande tågoperatör och ägs av svenska staten. Bolaget 

arbetar för att Sverige ska nå sina klimatmål och är certifierade av Bra miljöval. 

Tågen knyter ihop Sveriges städer men även Skandinaviens huvudstäder och 

arbetar för ett hållbart sätt att resa. Respondent från bolaget: Fredrik Carlson, 

hållbarhetsstrateg, social hållbarhet.  

 

SKF finns i 32 länder och arbetar för att ta fram teknikplattformar som 

tätningar, smörjsystem och lagerenheter. Dagens teknikutveckling hos SKF 

strävar efter att minska produkternas miljöpåverkan både hos dem själva och i 
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deras kunders verksamhet. Respondent från bolaget:  Jonas Andre, manager, 

stakeholder communications and engagement.  

 

Telia Company finns i hela Norden och Baltikum men har sina rötter i Sverige 

och Finland. De beskriver sig själva som den nya generationens telekomföretag 

och ägs till drygt 35 % av den svenska staten. Bolaget är noterat på Nasdaq 

Stockholm och Nasdaq Helsingfors och ingår i oekomPrime och FTSE4Good 

vilket är två stycken hållbarhetsindex. Representant från bolaget: Henrik 

Weinestedt, sustainability director, corporate development. 

Ekonomiska föreningar 

Karlstadsbilkooperativ är ett av Sveriges första bilkooperativ. Syftet med 

verksamheten är att kunna dela på kostnaderna som rör en bil samt att utnyttja 

bilarna bättre då bilar annars den mesta delen står still. Respondent från bolaget: 

Mikael Sund, styrelseledamot.  

 

Konsthantverkarna Karlstad bedrivs av medlemmarna som själva är 

konstnärer och säljer sina alster genom den ekonomiska föreningen. 

Respondenter från bolaget: Hildegun Martinsen Jones, medlem och Pia 

Salomaa, anställd.  

 

Nifa är en branschförening för matföretag i Värmland. Målet med 

verksamheten är att det ska leda till en ökad affärsutveckling och samlad 

kompetens och matföretagare kan vända sig till Nifa för att få stöd och råd för 

framtida utveckling. För tillfället bedriver Nifa ett EU-projekt som heter 

Matregionen Värmland. Respondent från bolaget: Anneli Romany Engström, 

verksamhetsledare. 

 

OK Värmland är ett konsumentkooperativ som består av sju stycken 

ekonomiska föreningar där OK Värmland är en av dem. OK äger 50 % av 

OKQ8 Scandinavia som har drivmedelsstationer i Danmark och Sverige. Dem 

arbetar ständigt för att ta fram miljövänligare bränslen. Respondent från bolaget: 

Stefan Särnehed, VD. 

 

Prästhögskolan är ett föräldrakooperativ bedriver förskola och fritidshem i 

Prästhög, 1,5 mil söder om Arvika. De arbetar med att vara en giftfri förskola 

och har även ett stort fokus på musik. Respondent från bolaget: Lasse Eriksson, 

ordförande. 
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Värmlandskooperativen arbetar för att uppmärksamma kooperativt 

företagande. Dem erbjuder bland annat rådgivningar och utbildningar till dem 

som vill starta bolag inom bolagsformen kooperativ. Respondent från bolaget: 

Leif Tyrén, verksamhetsledare. 
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Bilaga 2 - intervjuguider 

Aktiebolag 

Hej, 
Hej, 
Vi heter... 
Vi tänkte börja med att berätta lite kort om oss själva. 

 Läser till civilekonom vid Karlstads universitet med inriktning på 

redovisning och styrning. 

 Skriver nu vår D-uppsats med fokus på ekonomiska föreningar och 

aktiebolags arbete med CSR (företagsansvar för hållbar utveckling) och 

kommunikationen av denna. 

 Vi har valt att studera bolags CSR-arbete då det blir allt viktigare i 

dagens samhälle att kunna argumentera för och försvara sina val ur ett 

hållbart perspektiv. Detta aktuella ämne har vi sedan hittat ett 

kunskapsgap i huruvida kommunikationen av CSR-arbetet är och bör 

vara anpassat till bolagets intressenter. 

  
Kan du berätta lite kort om dig själv? 

 Hur länge har du arbetat i företaget? 

 Vilken position i företaget har du? 

 På vilket sätt arbetar du med företagets ansvar för hållbar utveckling? 

 Utöver det du jobbar med hur jobbar företaget med 

hållbarhetsutveckling? 

  
Vilka ser ni som era intressenter till företaget? 

❏      Anställda 

❏      Aktieägare 

❏      Finansiärer 

❏      Kunder 

❏      Leverantörer 

❏      Stat/kommun 

❏      Annat________________________________________________ 
  
Av dessa intressenter som du nämnde finns det någon/några som ni anser bör 
ha mer fokus än någon annan och är det någon/några som ni försöker anpassa 
er mer till? 
  
Är det viktigt att vara ett ansvarsfullt företag? 
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 Om ja, vilka är de främsta anledningarna till varför det är viktigt att vara 
ansvarsfulla som företag? 

 Om nej, vad är det som gör att du inte anser att det är viktigt med 
ansvarsfulla företag? 

- Ekonomi (ex locka fler intressenter) 
- Socialt (ex arbetsmiljö, jämställdhet) 
- Miljö (ex certifieringar på ett hållbart arbete) 

 Krav från intressenter 
  
Kan arbete med CSR hjälpa er och andra företag att vinna acceptans? 
  
Hur andra företag arbetar med CSR, påverkar det ert arbete? 

 Institutionell teori: Har ni exempelvis tagit efter andra företags arbete 
med CSR och implementerat i ert företag? 

 Finns det påtryckningar från liknande företag att agera på liknande sätt? 
  
Har arbetet med CSR pågått under en längre tid? 

 Om ja, har i så fall arbetet sett likadant ut under hela tiden eller har det 
förändrats? 

 Om nej, hur har det kommit sig att ni börjat fokusera mer på det nu? 
  
Hur ser det fortsatta arbetet med CSR ut? 

 Finns det delar i ert hållbarhetsarbete som ni inte tycker har gått som ni 
förväntat er och kommer att sluta fokusera på? 

 Finns det några speciella saker som ni är extra nöjda med och kommer 
att behålla i ert hållbarhetsarbete 

  
Ser ni några risker eller nackdelar med att inte arbeta utifrån ett CSR 
perspektiv? 
  
Ser ni några risker eller nackdelar med att arbeta utifrån ett CSR perspektiv? 
  
Vad har ni sett effekter med CSR arbetet i efterhand, har de varit fördelaktigt? 
  
Med tanke på de intressenter som vi pratat om att ert företag har, hur gör ni 
för att kommunicera och nå ut med ert arbete kring den hållbara utvecklingen 
till den specifika målgruppen? 

 Har ni några speciella strategier för att kommunicera arbetet? 

  
Ser du några förbättringsmöjligheter i den kommunikation som ni använder er 
av idag? 

 Har kommunikationen förändras över tiden som ni arbetat med CSR? 
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Hur länge har er verksamhet pågått? kan ni se att er strategi kring CSR har 
förändrats under åren? 

 Om ja, i så fall hur? 

 Om nej, varför kommer det sig att ni valt att behålla den ursprungliga? 
  
Har du något annat att berätta som du tycker att vi missat eller vill förtydliga 
på något sätt? 

Ekonomiska föreningar 

Hej, 
Hej, 
Vi heter... 
Vi tänkte börja med att berätta lite kort om oss själva. 

 Läser till civilekonom vid Karlstads universitet med inriktning på 

redovisning och styrning. 

 Skriver nu vår D-uppsats med fokus på ekonomiska föreningar och 

aktiebolags arbete med CSR (företagsansvar för hållbar utveckling) och 

kommunikationen av denna. 

 Vi har valt att studera bolags CSR-arbete då det blir allt viktigare i 

dagens samhälle att kunna argumentera för och försvara sina val ur ett 

hållbart perspektiv. Detta aktuella ämne har vi sedan hittat ett 

kunskapsgap i huruvida kommunikationen av CSR-arbetet är och bör 

vara anpassat till bolagets intressenter. 

  
Kan du berätta lite kort om dig själv? 

 Hur länge har du arbetat i företaget? 

 Vilken position i företaget har du? 

 På vilket sätt arbetar du med företagets ansvar för hållbar utveckling? 

 Utöver det du jobbar med hur jobbar företaget med 

hållbarhetsutveckling? 

  
Vilka ser ni som era intressenter till företaget? 

❏      Anställda 

❏      Aktieägare 

❏      Finansiärer 

❏      Kunder 

❏      Leverantörer 

❏      Stat/kommun 

❏      Annat________________________________________________ 
  



68 

Av dessa intressenter som du nämnde finns det någon/några som ni anser bör 
ha mer fokus än någon annan och är det någon/några som ni försöker anpassa 
er mer till? 
  
Är det viktigt att vara ett ansvarsfullt företag? 

 Om ja, vilka är de främsta anledningarna till varför det är viktigt att vara 
ansvarsfulla som företag? 

 Om nej, vad är det som gör att du inte anser att det är viktigt med 
ansvarsfulla företag? 

- Ekonomi (ex locka fler intressenter) 
- Socialt (ex arbetsmiljö, jämställdhet) 
- Miljö (ex certifieringar på ett hållbart arbete) 

 Krav från intressenter 
  
Kan arbete med CSR hjälpa er och andra företag att vinna acceptans? 
  
Hur andra företag arbetar med CSR, påverkar det ert arbete? 

 Institutionell teori: Har ni exempelvis tagit efter andra företags arbete 
med CSR och implementerat i ert företag? 

 Finns det påtryckningar från liknande företag att agera på liknande sätt? 
  
Har arbetet med CSR pågått under en längre tid? 

 Om ja, har i så fall arbetet sett likadant ut under hela tiden eller har det 
förändrats? 

 Om nej, hur har det kommit sig att ni börjat fokusera mer på det nu? 
  
Hur ser det fortsatta arbetet med CSR ut? 

 Finns det delar i ert hållbarhetsarbete som ni inte tycker har gått som ni 
förväntat er och kommer att sluta fokusera på? 

 Finns det några speciella saker som ni är extra nöjda med och kommer 
att behålla i ert hållbarhetsarbete 

  
Ser ni några risker eller nackdelar med att inte arbeta utifrån ett CSR 
perspektiv? 
  
Ser ni några risker eller nackdelar med att arbeta utifrån ett CSR perspektiv? 
  
Vad har ni sett effekter med CSR arbetet i efterhand, har de varit fördelaktigt? 
  
Med tanke på de intressenter som vi pratat om att ert företag har, hur gör ni 
för att kommunicera och nå ut med ert arbete kring den hållbara utvecklingen 
till den specifika målgruppen? 

 Har ni några speciella strategier för att kommunicera arbetet? 
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Ser du några förbättringsmöjligheter i den kommunikation som ni använder er 
av idag? 

 Har kommunikationen förändras över tiden som ni arbetat med CSR? 
  
Hur länge har er verksamhet pågått? kan ni se att er strategi kring CSR har 
förändrats under åren? 

 Om ja, i så fall hur? 

 Om nej, varför kommer det sig att ni valt att behålla den ursprungliga? 
  
Den 1 juli 2016 så ändrades lagstiftningen för ekonomiska föreningar. 

 Har denna lagförändring påverkat er ekonomiska förening? 

 Om den inte har påverkat ännu, hur tror du att den kommer att 
påverka längre fram? 

- Mer lik aktiebolagslagen 

- Investerande medlemmar 

- Enklare fusion och likvidation 

- Tydligare regler för medlemsförteckning 

- Enklare att ändra stadgarna. Det räcker med en stämma där minst två 

tredjedelar av de röstande stödjer beslutet 

- Föreningens verksamhet ska i ökad utsträckning kunna bedrivas i ett 

delägt företag 

- Ökad möjlighet att kommunicera elektroniskt med medlemmar 

- Starkare kapitalskydd genom nya regler om värdeöverföringar som 

liknar dem i aktiebolagslagen. 

 
Vilka fördelar och nackdelar kan ni se med en ekonomisk förening jämfört 
med bolagsformen aktiebolag? 

 Har ni någon gång övervägt att byta bolagsform till ett aktiebolag? 
  
Har du något annat att berätta som du tycker att vi missat eller vill förtydliga 
på något sätt? 

Värmlandskooperativen 

Hej, 
Vi heter... 
Vi tänkte börja med att berätta lite kort om oss själva. 

 Läser till civilekonom vid Karlstads universitet med inriktning på 

redovisning och styrning. 

 Skriver nu vår D-uppsats med fokus på ekonomiska föreningar och 

aktiebolags arbete med CSR (företagsansvar för hållbar utveckling) och 

kommunikationen av denna. 



70 

 Vi har valt att studera bolags CSR-arbete då det blir allt viktigare i 

dagens samhälle att kunna argumentera för och försvara sina val ur ett 

hållbart perspektiv. Detta aktuella ämne har vi sedan hittat ett 

kunskapsgap i huruvida kommunikationen av CSR-arbetet är och bör 

vara anpassat till bolagets intressenter. 

  
Kan du berätta lite kort om dig själv? 

 Hur länge har du arbetat i företaget? 

 Vilken position i företaget har du? 

  
Vad är ert huvudsakliga syfte med er verksamhet? 

 Vilka styrkor ser ni att ekonomiska föreningar har? 

 Vilka svagheter har ni ekonomiska föreningar? 
  
Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 
  
Vilken bild har ni över hur andra ekonomiska föreningar jobbar med hållbar 
utveckling? 

 Ekonomi (ex locka fler intressenter) 

 Socialt (ex arbetsmiljö, jämställdhet) 

 Miljö (ex certifieringar på ett hållbart arbete) 

- Krav från intressenter 
  
Ser ni att ert arbete med CSR kan hjälpa er att vinna acceptans från samhället 
och andra bolag? 
  
Ser ni några risker eller nackdelar med att inte arbeta utifrån ett CSR 
perspektiv? 
  
Ser ni några risker eller nackdelar med att arbeta utifrån ett CSR perspektiv? 
  
Vad har ni sett effekter med CSR arbetet i efterhand, har de varit fördelaktigt? 
  
Hur gör ni för att kommunicera och nå ut med ert arbete kring den hållbara 
utvecklingen? 

 Har ni några speciella strategier för att kommunicera arbetet? 
  
Ser du några förbättringsmöjligheter i den kommunikation som ni använder er 
av idag? 

 Har kommunikationen förändras över tiden som ni arbetat med CSR? 
  
Hur länge har er verksamhet pågått? kan ni se att er strategi kring CSR har 
förändrats under åren? 
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 Om ja, i så fall hur? 

 Om nej, varför kommer det sig att ni valt att behålla den ursprungliga? 

  
Den 1 juli 2016 så ändrades lagstiftningen för ekonomiska föreningar. 

 Har denna lagförändring påverkat er ekonomiska förening? 

 Om den inte har påverkat ännu, hur tror du att den kommer att 
påverka längre fram? 

- Mer lik aktiebolagslagen 

- Investerande medlemmar 

- Enklare fusion och likvidation 

- Tydligare regler för medlemsförteckning 

- Enklare att ändra stadgarna. Det räcker med en stämma där minst två 

tredjedelar av de röstande stödjer beslutet 

- Föreningens verksamhet ska i ökad utsträckning kunna bedrivas i ett 

delägt företag 

- Ökad möjlighet att kommunicera elektroniskt med medlemmar 

- Starkare kapitalskydd genom nya regler om värdeöverföringar som 

liknar dem i aktiebolagslagen. 

  
Vilka fördelar och nackdelar kan ni se med en ekonomisk förening jämfört 
med bolagsformen aktiebolag? 

 Våra studier har visat att en del bolag valt att ombilda sig från 

ekonomisk förening till aktiebolag, vad tror du är den främsta 

anledningen till detta? 

 Tror ni att den nya lagen kommer att göra ekonomiska föreningars 

position i samhället blir starkare och gör att fler kommer välja denna 

bolagsform? 

  
Har du något annat att berätta som du tycker att vi missat eller vill förtydliga 
på något sätt? 
 



 

  


