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Abstract 
Dissertation in Political Science, C-level, by Ameli Björling, spring semester 2010. 

 Tutor: Arne Larsson 

“CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” 

The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced 

multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and 

policies more, than a company who has not been a target for political consumption.  

This dissertation is a content analysis of Nike’s and Puma’s first (Nike 2001, Puma 

2001) and latest (Nike 2007/09, Puma 2007/08) CSR- reports. Archie Carroll’s model of 

Corporate Social Responsibility is used as theoretical framework in this study. The model is 

used to focus on four areas within CSR; economic, legal, ethical and philanthropic. There has 

been delimitation in these four areas. Considering the economic area the study focuses on 

minimum wage, the legal area is focusing on minimum age, the ethical area is focusing on 

dialogue with stakeholders and control of suppliers and the philanthropic area is focusing on 

non-profit organization, projects and programs. 

The results indicate that political consumption in the case of Nike, has no impact on the 

company to improve their CSR-report but they have improved their policy against CSR. In 

comparison to Nike, Puma has changed more from the first report until the latest. This could 

be because it is more generally popular to work with CSR today. Compared to Puma, Nike 

has changed more considering their policy against CSR. 

 

Keywords: Archie Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility, Change, Corporate 

Social Responsibility Report, Multinational Corporations, Nike, Policy, Political 

consumption, Puma 
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CSR Corporate Social Responsibility (Företags sociala ansvar) 

EU  Europeiska unionen 

FLA Fair Labour Association 

FN  Förenta nationerna 

FTC  Fair Trade Center 

FY Fiscal Year (redovisingsår) 

GRI Global Reporting Initiative 

ILO the International Labour Organization 

IMAC the Independent Monitoring Association for Child Labor 

MDG Millium Development Goals 
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NEAT the Nike Environmental Action Team 

NGO  Non Governmental Organisation (Icke statliga organisationer) 

Nike, Inc Nike 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
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1. Inledning 
Under undersökningens första del presenteras ämnesval, bakgrund/problembild, syfte, 

forskningsfrågor och disposition. Den första delen ligger som grund för undersökningens 

kommande kapitel. 

1.1 Ämnesval  
Ämnet utgår ifrån debatten om företagens vikt av att ta samhällsansvar i och med att 

globaliseringen tilltar. Frågan är idag inte om företag skall ta samhällsansvar utan snarare 

hur.
1
 

Det är inte enbart världen som har blivit mer globaliserad utan även ekonomin, vilken 

består av en självreglerad varu- och finansmarknad. Den balans som skall existera mellan 

multinationella företags politiska makt och demokratisk kontroll fungerar inte. Kritiker menar 

att företagens respekt för mänskliga rättigheter är bristande. Vidare menar kritiker att 

respekten går i fel riktning, snarare i den negativa riktningen än som önskvärt, den positiva. I 

och med detta har vikten av de ekonomiska aktörernas ansvar blivit mer central.
2
 

Vidare utgår ämnet ifrån politisk konsumtion, vilket handlar om konsumenter som 

använder konsumtion som ett verktyg till förändring. Bojkott är ett exempel på negativ 

politisk konsumtion.
3
 Politisk konsumtion handlar om relationen mellan det politiska och det 

ekonomiska, och om relationen mellan den privata och den offentliga sfären.
4
 Att bojkotta en 

produkt eller ett företag är ett sätt att protestera mot orättvisor. När flera människor brukar 

bojkott som verktyg kan det orsaka en stor ekonomisk effekt.
5
 Historisk har bojkott brukats 

revolutionärt bland annat för att skapa ett mer rättvist samhälle. Ett exempel är Indien som i 

början av 1990 - talet bojkottade Engelska produkter i syfte att bli mer självständigt.
6
 

Bojkott blir ofta uppmärksammat i media vilket gör verktyget slagkraftigt. Ett känt fall 

är bojkotten mot Nike, vilket var en protest för arbetarna i Nikes leverantörsfabriker. Genom 

kampanjer och intresseorganisationer bojkottades Nikes produkter, men även med en 

medvetenhet från de privata konsumenterna. Internationellt har politisk konsumtion också 

                                                 
1
 Borglund T, et. al., Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar, Stockholm, 2009, s. 13 

2
 Magnusson, Å., (red) Det globala ansvaret: Sjutton röster om internationellt företagande och etik, Stockholm, 

2003, s.185 ff. 
3
 Micheletti, M., Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action, Basingstoke, 

2003, s. 37 
4
 A. a., s. 1 

5
 A. a., s. 37 

6
 A. a., s. 40 f 
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varit ett användbart verktyg. Internationell politisk konsumtion har använts som verktyg för 

att protestera mot rika länder vilka påverkar produktion och handel i utvecklingsländer.
7
 

Som tidigare nämnts utgår ämnet ifrån debatten om företags samhällsansvar. Det mer 

kända namnet på företags samhällsansvar eller företags sociala ansvar är engelskans 

Corporate Social Responsibility (CSR). Företag i olika branscher tar olika former av ansvar 

och beroende på vilken storlek företagen har kan det avgöra vilket ansvar som samhällsaktör 

de skall ta. Förväntningarna på dem är olika beroende på vad de producerar och inom vilket 

område de verkar. Förutom att företagen har ett ekonomiskt ansvar gentemot sina aktieägare 

och att producera bra varor till konsumenten bör de alltså samtidigt arbeta för miljön och 

sociala områden. Det förväntas idag att de globalt verksamma företagen arbetar med CSR.
8
 

1.2 Bakgrund/Problembild 
Globaliseringen sammanlänkar och gör världens länder mer beroende av varandra.

9
 Vidare 

gör globaliseringen människor medvetna om vad som sker i andra delar i världen. Människor 

blir mer upplysta om var produkter kommer ifrån och hur de produceras. Globaliseringen 

medför också att fler företag verkar internationellt och har sin produktion globalt. Företag vill 

maximera sin vinst och verkar i de länder som är mest fördelaktiga.
10

 Vissa menar att 

multinationella företag inte är så politiskt dominerande som de utges för att vara.
11

 Andra 

menar att flera av de bojkotter som skett mot företag betonar vikten av företags sociala ansvar 

av den orsaken att företagen kan påverka och förbättra människors levnadsvillkor såväl som 

miljön i de länder de verkar.
12

 

Företags sociala ansvar (Corporate Social Responsibility) fick genomslag i slutet 1990 – 

talet då betydelsen av företags sociala ansvar ökade. Debatten har under denna tid varit 

omfattande och kritiker har fört fram för- och emotargument gentemot begreppet. CSR- 

begreppet menar att företag inte bara har ekonomiskt ansvar gentemot sina aktieägare utan 

jämväl ett socialt ansvar gentemot samhället.
13

 CSR debatteras hårt och handlar idag således 

                                                 
7
 Micheletti, M., Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action, Basingstoke, 

2003, s. 82 f 
8
 Borglund T, et. al., Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar, Stockholm, 2009, s. 13ff. 

9
 Delanty, G., Medborgarskap i globaliseringens tid, Lund, 2002, s. 138 ff. 

10
 Borglund T, et. al., Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar, Stockholm, 2009, s. 31 ff. 

11
 Larsson, T., ”Globalisering och multinationella företag”, Svenskt näringsliv, 2002, 

http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Publi.nsf/AutonomyPublikation/c0b0ba122873883fc1256b840042998e/$FILE/

PUB200202-004-1.pdf (2010-03-25) s. 20 
12

 Valentin, M., (2004) ”Uppföljning Indonesien: WWF uppmanar till bojkott av APP – ABB fortsätter sitt 

samarbete”. SwedWatch, 

http://swedwatch.live.visionwt.com/swedwatch/arkiv/arkiv_2004/uppf_ljning_indonesien_wwf_uppmanar_till_b

ojkott_av_app_abb_forts_tter_sitt_samarbete (2004-10-20) 
13

 Grafström, M, et. al., CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö, 2008, s. 9 

http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Publi.nsf/AutonomyPublikation/c0b0ba122873883fc1256b840042998e/$FILE/PUB200202-004-1.pdf
http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Publi.nsf/AutonomyPublikation/c0b0ba122873883fc1256b840042998e/$FILE/PUB200202-004-1.pdf
http://swedwatch.live.visionwt.com/swedwatch/arkiv/arkiv_2004/uppf_ljning_indonesien_wwf_uppmanar_till_bojkott_av_app_abb_forts_tter_sitt_samarbete
http://swedwatch.live.visionwt.com/swedwatch/arkiv/arkiv_2004/uppf_ljning_indonesien_wwf_uppmanar_till_bojkott_av_app_abb_forts_tter_sitt_samarbete


4 

 

om hur företag skall ta ansvar. CSR har bl. a. resulterats i förbättrade arbetsvillkor, sänkta 

utsläpp och jämställdhet.
14

 Problemet med begreppet är dock att det är svårdefinierat och det 

finns inga bestämda regler för företag att följa mer än riktlinjer. Europeiska Unionen (EU) 

samt Förenta Nationerna (FN) står för några av begreppets riktlinjer.
15

 

Under 1990-talet fick företag som säljer sportkläder kritik för att deras fabriker stod för 

dåliga arbetsförhållanden. Företaget Nike Inc. (Nike) var vid tillfället det mest 

uppmärksammade företaget för problemet
16

 och har vid flera andra tillfällen varit 

uppmärksammade i media och fått mycket hård kritik för att de bland annat inte följer 

mänskliga rättigheter i utvecklingsländer där företaget har sin produktion och sina 

underleverantörer. Även då hela textil- och sportskoindustrin blivit hårt kritiserad och 

uppmärksammad har det varit Nike som fått ta emot den betydande kritiken och var under 

1990-talet utsatt för en internationell kampanj.
17

 År 1997 fick Nike så pass hård kritik att de 

hamnade på första sidan i The New York Times vilket gjorde att aktierna rasade, såväl som 

försäljningen och det blev oundvikligt för företaget att inte agera. Nike skapade året efter en 

Code of Conduct där företaget bestämde att de skulle arbeta för striktare kontroller för att 

förbättra arbetsförhållandena i de länder som företaget verkar.
18

 

I rapporten Still Waiting For Nike To Do It från 1998, skriver Tim Conner, från 

organisationen Global Exchange att Nike betalar ut minimilöner, har anställda under 

minimiålder och kräver alldeles för långa arbetsdagar av sina anställda.
19

 Nike har många 

kritiker, förutom den 115 sidor långa rapporten Still Waiting for Nike To D It kan man läsa om 

Nike på flertalet stora webbsidor bland annat Oxfam Australia, som är en organisation som 

arbetar mot fattigdom och för bättre arbetsvillkor. Kritiker menar dock att Nike faktiskt tagit 

steg framåt i sitt arbete med exempelvis arbetsvillkor pga. externa påtryckningar.
20

 

Detta gör det intressant att undersöka om det skett en större förändring i Nikes 

rapportering om CSR från deras första rapport (2001) till deras senaste (2007/09). Då pga. den 

externa påtryckningen och den internationella politiska konsumtionskampanjen som företaget 

                                                 
14

 Borglund T, et. al., Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar, Stockholm, 2009, s. 13 
15

 Grafström, M et. al., CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö, 2008, s. 16 ff. 
16

 Tulder van, R, et. al., International business-society management – linking corporate responsibility and 

globalization, New York, 2006, s. 279 
17

 Fairtrade, (2008) http://www.fairtradecenter.se/node/293 (2010-04-06) 
18

 Tulder van, R, et. al., International business-society management – linking corporate responsibility and 

globalization, New York, 2006, s. 280 
19

 Connor, T., (2001) “Still waiting for Nike to do it”, Global exchange 

http://www.globalexchange.org/campaigns/sweatshops/nike/NikeReport.pdf (2010-03-26) 
20

 Oxfam Australia http://www.oxfam.org.au/explore/workers-rights/nike (2010-04-06) 

http://www.fairtradecenter.se/node/293
http://www.globalexchange.org/campaigns/sweatshops/nike/NikeReport.pdf
http://www.oxfam.org.au/explore/workers-rights/nike
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varit med om till skillnad från Puma, ett företag som i lägre grad blivit utsatt för externa 

påtryckningar. 

Puma är precis som Nike ett multinationellt företag inom textil- och sportskoindustrin 

med leverantörer och fabriker i lågavlönade länder. Puma har också utstått negativ publicitet 

och blivit kritiserade för att missköta olika ansvarsområden dock inte i lika stor omfattning 

som Nike. Vidare har företaget inte varit utsatt för en politisk konsumtionskampanj.
21

 

1.3 Syfte 
Undersökningens huvudsakliga syfte är att undersöka den egentliga effekten av politisk 

konsumtion i fallet Nike. Undersökningens syfte är vidare att urskilja om ett företag som i 

högre grad varit utsatt för politisk konsumtion och extern påtryckning har förändrat sin 

rapportering om CSR och sin policy mer än ett företag som inte varit utsatt för politisk 

konsumtion. Vidare är det intressant att se hur den förändringen ser ut. Syftet är jämväl att nå 

ytterligare kunskap om hur multinationella företag som just Nike och Puma, inom textil- och 

sportskoindustrin, för sin CSR. Dessutom är det intressant att se vilket effekt politisk 

konsumtion egentligen har haft i fallet Nike. 

Undersökningens statsvetenskapliga relevans kopplas till politisk konsumtion och om 

det kan leda till att företag tar större socialt ansvar i länder de verkar. 

1.4 Frågeställning 
Undersökningens övergripande forskningsfråga handlar följaktligen om hur multinationella 

företag, som Nike och Puma, tar samhällsansvar genom att bli påverkade av politisk 

konsumtion. Den formulerade frågan blir således, 

 

 Kan effekten av politisk konsumtion påverka ett multinationellt företag som Nike att 

förändra sin CSR- rapportering och policy mer än ett i den grad icke utsatt företag som 

Puma? 

 

Genom att undersöka följande preciserade forskningsfrågor kommer den övergripande 

forskningsfrågan att besvaras. 

 

                                                 
21

 Tulder van, R, et. al., International business-society management – linking corporate responsibility and 

globalization, New York, 2006, s. 280 
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- Hur ser förändringen ut från Nikes första CSR- rapport (2001) till Nikes senaste 

CSR- rapport (2007/09) gällande ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt 

ansvar? 

- Hur ser förändringen ut från Pumas första CSR- rapport (2001) till Pumas senaste 

CSR- rapport (2007/08) gällande ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt 

ansvar? 

- Hur ser företagens förändring ut i jämförelse till varandra? 

 

1.5 Disposition 
Undersökningen är indelad i 5 delar utöver inledningskapitlet. Den andra delen, uppsatsens 

teorikapitel, redogör för undersökningens teoretiska ramverket vilken är Archie Carrolls 

Pyramid of Corporate Social Responsibility. Detta ramverk utgår undersökningen ifrån. 

Vidare beskrivs val av metod och material. Teorikapitlet innehåller ett försök till att reda ut 

huvudbegreppen i undersökningen, Corporate Social Responsibility och politisk konsumtion. 

Den tredje delen av uppsatsen består av en presentation av undersökningsobjekten Nike 

och Puma samt en del av den kritik som vardera objekt blivit utsatta för. 

Undersökningens fjärde del redogör för det resultat som framkommit utifrån respektive 

företags CSR- rapporter.  

Uppsatsens femte del består av en analys av undersökningsobjektens CSR- rapporter 

och dess koppling till det teoretiska ramverket, dvs. kopplingen mellan del två och del fyra. 

Den sjätte delen består av undersökningens slutsatser där forskningsfrågan besvaras, 

samt en avslutande diskussion.   

Undersökningen avslutas med ett referenskapitel. 
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2. Teoretisk referensram 

Undersökningens andra del gör ett försök att reda ut begreppet CSR och politisk konsumtion. 

Argumenten för och emot skall ytterligare förtydliga begreppet CSR. Vidare redogörs den 

modell som undersökningen utgår ifrån.  

2.1 Corporate Social Responsibility  

CSR är ett paraplybegrepp med en mängd definitioner. Begreppet är globalt utspritt och har 

olika namn internt såväl som externt. Vissa använder begreppet, Corporate Responsibility 

utan Social. De menar att Social gör begreppet för smalt, då det handlar om mer än det sociala 

ansvaret, därtill miljömässigt och ekonomiskt ansvar.
22

 Samtidigt kan man se Corporate 

Social Responsibility som ett samlingsbegrepp för alla dessa ansvar. Nedan görs ett försök till 

att reda ut begreppet och att göra det något tydligare. 

CSR handlar om att företag tar ansvar gentemot sina intressenter. De viktigaste 

intressenterna beräknas vara huvudmän, kunder, leverantörer, anställda och lokalsamhällen. 

Som grund har många företag en etisk kod, en uppförandekod. CSR bör ha en bas i företagets 

värdegrund och desto fler i företaget som känner sig bekanta med dess CSR desto lättare kan 

det nyttjas. CSR är förenad med alla delar i ett företag och om det riktas ett misstroende från 

exempelvis kunder, kan detta leda till misstroende från företagets anställda vilket ger en ond 

cirkel.
23

 

Företags samhällsansvar grundar sig i globaliseringsdebatten där man menade att företag 

var så pass maktfulla att de kunde skada både människor och miljö och därför skulle makten 

användas till att ta ansvar. Vidare menar vissa att ansvarsfrågor hos företag är 

värdepåverkande och CSR- debatten har pågått i många år. Medier påverkar företagen genom 

att belysa rapporter och hur deras hantering av CSR fortgår. I och med medias belysning av 

företagen, visar de vilken skada det kan göra på ett företags image och varumärke. Vissa 

menar att man kan tjäna pengar på att hantera ansvarsfrågor och vara en ansvarsfull placerare 

samt ägare. Icke statliga organisationer, Non Governmental Organisations (NGO) har en 

framstående makt över företags ansvarstagande och de har många gånger som uppgift att 

”göra verksamheter mer transparanta”.
24

 

                                                 
22

 Borglund, T., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, Stockholm, 2009, s. 13 
23

 A.a., s. 63 
24

 Öhrlings, CSR – från risk till värde, Lund, 2008, s. 12 
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De icke statliga organisationerna påverkar på olika sätt företagen. SwedWatch påverkar 

exempelvis, i och med en ny policy, företags sociala och miljömässiga ansvar.
25

 Clean 

Clothes Campaign arbetar med att förbättra arbetsförhållanden och självbestämmande i kläd- 

och sportklädesindustrin.
26

 

Enligt författaren till boken Corporate Social Responsibility i praktiken, Per Granqkvist, 

kan begreppet delas in i tre områden. Ekonomiskt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och 

miljömässigt ansvarstagande.
27

 Vidare finns det rapporteringsriktlinjer från Global Reporting 

Initiative (GRI) vilka innehåller bl. a. de tre precis nämnda områdena.
28

 Vidare är meningen 

med initiativet att skapa enhetlig och en mer jämförbar rapportering från olika företag 

globalt.
29

 

FN:s the Global Compact och OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) principer är en modell som skall hjälpa aktörer som arbetar med 

samhällsansvar att bl. a främja arbetet med mänskliga rättigheter. Principerna har bildats med 

hänsyn av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot korruption, the 

International Labour Organizations (ILO) konventioner om mänskliga rättigeter i arbetslivet 

samt Rio-deklarationen.
30

 The Global Compact tio principer är: 

 

 Mänskliga rättigheter  

- Princip 1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella 

mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 

- Princip 2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga 

rättigheter. 

 Arbetsvillkor  

- Princip 3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till 

kollektiva förhandlingar; 

- Princip 4. avskaffa alla former av tvångsarbete; 

- Princip 5. avskaffa barnarbete; och 

- Princip 6. inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning 

  

                                                 
25

 Öhrlings, CSR – från risk till värde, Lund, 2008, s. 12 
26

 Clean Clothes Campaign,” Who we are”, http://www.cleanclothes.org/about-us (2010-05-21) 
27

 Grankvist, P., Corporate Social Responsibility i praktiken: hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna 

pengar, Malmö, 2009 
28

 Borglund, T., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, Stockholm, 2009, s. 101 
29

 A. a., 118 ff 
30

 Regeringskansliet (2010) “FN:s Global Compact” http://www.sweden.gov.se/sb/d/2657/a/142479  

(2010-03-01) 

http://www.cleanclothes.org/about-us
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2657/a/142479
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 Miljö 

- Princip 7. Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka 

miljöproblem; 

- Princip 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

- Princip 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  

 Korruption  

- Princip 10. Arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och 

bestickning.
31
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 Regeringskansliet (2010) “FN:s Global Compact” http://www.sweden.gov.se/sb/d/2657/a/142479  

(2010-05-19) 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2657/a/142479
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2.1.1 Argument för och emot CSR 

Det första argumentet emot CSR är att begreppet grundar sig i en politisk debatt där 

globaliseringsmotståndarna ser CSR som en hävstång för att göra det svårt för företag att 

lyckas internationellt.  Vidare menar de som är emot, att vissa av de krav som tillkommer i 

och med CSR i praktiken skulle leda till protektionism.
32

  

 Ekonomen Milton Friedmans inlägg i debatten under 1970 – talet var att CSR var 

underordnad företagets ekonomiska ansvar. Idag är vissa delar av Friedmans argumentation 

aktuell, däribland att problemet med CSR är att avgöra hur långt ansvaret sträcker sig.
33

 

Friedman menar vidare att företagets enda ansvar är ekonomiskt och att företag skall befrias 

från det sociala ansvaret. Det senare är regeringars och lagens ansvar. Dock förmildrar 

Friedman sitt argument genom att säga att företag skall vara så lönsamt som möjligt samtidigt 

som de anpassar sig till lagar och basala regler i samhället.
34

 

 Ett ytterligare argument emot CSR är att företag inte är har tillräcklig kompetens för att 

hantera sociala beslut och aktiviteter, utan är inriktade mot finans och att styra verksamheten. 

Dock menar Archie Carroll m.fl. att detta möjligtvis var ett sant påstående förr men att det ser 

annorlunda ut idag.
35

 

Det sista argumentet emot CSR är att det inte räcker med att ett företag ”enbart” följer 

de lagar som finns utan måste göra mer, och på frivillig nivå, för att anses vara ansvarsfullt 

och uppfattas som positivt i omgivningens mening. Ett företag som anses ansvarsfullt, menar 

det sista argumentet, måste göra mer än det genomsnittliga företaget på områdena för att 

kunna skapa konkurrens.
36

 

Carroll
37

 menar att ett argument till att företag skall arbeta med CSR är i egenintresse 

eftersom det är långsiktigt lönsamt. Om inte företag förändras av sig själva kommer de i 

framtiden att förändras av allmänheten i form av regeringars lagar eller av alternativa 

ekonomiska system för produktion och fördelning av varor och tjänster. Carroll menar att 

företag långsiktigt måste vara lyhörda mot samhällets förväntningar om det ska behålla och 

överleva i sin befintliga form då mycket i det ekonomiska systemet bestäms av samhället.
38

 

Ett annat argument för CSR är att företag visar en ”goodwill” genom att ta ett ansvar 

socialt och miljömässigt och kan gå in på nya marknader genom att kunder m fl. får en positiv 

                                                 
32

 Öhrlings, CSR – från risk till värde, Lund, 2008 s. 19 
33

 Ibid. 
34

 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 42 ff 
35

 A.a., s. 43 
36

 Öhrlings, CSR – från risk till värde, Lund, 2008 s. 20 
37

 Se vidare 2.2 där Carrolls modell presenteras 
38

 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 44 
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och lojal inställning till företaget. Bra rykte och bra ledning ger en positiv inställning och 

lockar fler kunder såväl som anställda. 

Ett tredje argument för CSR är att företag har ekonomin, expertisen och vet hur problem 

skall lösas. Därför borde företag ges en chans till att lösa sociala problem, också därför att 

många andra har misslyckats. Carroll menar vidare att vissa problem enbart går att lösas av 

företag, såsom rättvis arbetsplats, säkra produkter och engagemang i rättvis marknadsföring.
39
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 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 44 
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2.2 Carrolls pyramid 

Archie Carroll
40

 definierar CSR enligt följande “the social responsibility of business 

encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary (philanthropic) expectations that 

society has on organizations at a given point in time.”
41

 

Enligt Carroll delas socialt ansvar in i en fyrdelad modell där CSR komponenterna 

utgörs av ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Det ekonomiska och det 

juridiska ansvaret anses mer traditionellt och sätts i relation till det socialt orienterade 

ansvaret.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility 

 

Socialt ansvar menar Carroll alltså kan delas in i en modell om fyra områden som företag kan 

fokusera på. På följande sida kommer en kort beskrivning av de fyra områdena: 

 

 

 

 

                                                 
40

 Archie Carroll är professor i förvaltning och företags offentliga affärer. Carroll undervisar bl. a. företagsetik 

och företags sociala ansvar på Universitetet i Georgia 
41

 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 36  
42

 Ibid. 

Filantropiskt 
ansvar

Etiskt ansvar

Juridiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar
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Ekonomiskt ansvar 

Det ekonomiska ansvaret är det första och grundläggande steget i Carrolls pyramidmodell. 

Under definitionen ekonomiskt ansvar skall ett företag vara vinstgivande för ägarna, skapa 

arbetsmöjligheter, ansvara för att producera produkter och tjänster som efterfrågas av 

samhället. Priset skall vidare vara acceptabelt och representera produkterna/tjänsterna. Carroll 

menar att det ekonomiska steget är en del av företags sociala ansvar även om den ekonomiska 

delen som socialt ansvar kan verka egendomlig. I USA, exempelvis, menar man att företag är 

ekonomiska institutioner. Det ekonomiska ansvaret kan sägas påverka främst anställda, 

intressenter och ägare.
43

 

Intressenter är de som påverkar eller påverkas av företagens verksamhet, kunder, 

anställda, leverantörer, aktieägare, lokalsamhällen, intresseorganisationer, framtida 

generationer och familjer till de anställda. De fyra första kan kallas för direkta intressenter 

medan de fyra sista kan kallas för indirekta intressenter.
44

 

 

Juridiskt ansvar 

Det juridiska ansvaret är det andra steget i pyramiden där företag har en skyldighet att lyda 

lagar. Om inte företag följer de lagar som existerar kan de bli bestraffade. De senaste 30 åren 

har det skapats fler lagar och regleringar över företags uppträdande. Det andra steget i 

pyramiden omfattar dock inte alla de etiska regler som samhället förväntar sig. För det första 

kan lagen inte ta upp alla de områden som ett företag kan tänkas möta, det kommer ständigt 

nya. Vidare därför att lagar inte alltid har en etisk bakgrund utan kan vara skapta efter 

personliga intressen med politisk motivation. Det juridiska ansvaret kan sägas påverka 

intressenter som främst ägare, anställda och konsumenter.
45

 

 

Etiskt ansvar 

Det tredje steget handlar om etiskt ansvar och ligger utanför lagen. Det etiska ansvaret ligger 

ofta till grund för utveckling av det andra steget. Normer och förväntningar angående vad som 

är rätt och fel skapas av konsumenter, anställda, ägare och samhället. Några exempel är 

medborgerliga rättigheter, miljö och konsumentrörelser som vidare kan leda till lagar och 

regleringar. Det etiska ansvaret är något större än det juridiska och vad lagar kräver. Det 

                                                 
43

 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 36 
44

 Borglund, T., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, Stockholm, 2009, s. 70 
45

 Ibid.  
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etiska ansvaret handhar moraliska prestationer som ännu inte har tillkommit som lag. Det 

tredje steget kan sägas påverka alla intressegrupper däribland samhället.
46

 

 

Filantropiskt ansvar 

Det filantropiska ansvaret och det sista steget på pyramiden tar ett steg längre än det etiska 

ansvaret och här menar man att företag skall vara goda samhällsmedborgare. Det filantropiska 

ansvaret innefattar frivilliga insatser för att bidra till samhället utan vinst eller tvingande lagar. 

Frivilliga engagemang och ekonomiska bidrag är exempel på filantropiskt ansvar. Skillnaden 

mellan det etiska ansvaret och filantropiska ansvaret är att det senare inte är förväntat av 

samhället utan ett frivilligt åtagande av företaget.
47

 McDonalds insamling till sitt barnsjukhus 

för cancersjuka barn kan ses som ett filantropiskt ansvar.
48

 Det filantropiska ansvaret omfattar 

hela samhället.
49

 

Den svåraste nivån att få samman är den mellan den ekonomiska och juridiska, den 

ekonomiska och etiska samt den ekonomiska och filantropiska, vilket handlar om konflikten 

mellan ett företags vinst och omtanke för samhället.
50

 

Slutligen blir undersökningens definition om CSR följande: Corporate Social 

Responsibility – CSR, innebär att företag på eget initiativ engagerar sig i samhällsfrågor inom 

tre områdena, ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt 

ansvarstagande genom en fyrdelad modell vilka är ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt 

ansvar och filantropiskt ansvar. 

2.3 Politisk konsumtion 
När konsumenter värderar produkter och producenter som medborgare blir konsumtion 

politisk. Det är ett sätt för konsumenter att visa sin köpkraft och att kunna visa att de kan 

påverka och förändra det som de anser vara etiskt eller politiskt orättvist. Denna orättvisa, 

menar dessa konsumenter har tillämpats av institutioner och marknaden. Konsumenternas val 

rör rättvisa och ickeekonomiska frågor. Det finns olika sorters politisk konsumtion. 

Buycotting är när konsumenter väljer bort en produkt för att köpa en annan. Bojkott är en 

annan form av politisk konsumtion som handlar om valet att inte alls köpa en vara. En tredje 

form av politisk konsumtion kallas för diskursiv politiskt konsumtion och handlar om att 

konsumenterna kommunicerar värderingar. Vid en diskursiv politisk konsumtion använder 

                                                 
46

 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 37 
47

 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 40 
48

 McDonalds, ”Om McDonalds – samhällsansvar”, http://www.mcdonalds.se/ (2010-05-17)  
49

 Carrol, B A., Buchholtz K, A., Business & society – Ethics and Stakeholder Management, Ohio, 2003 s. 37 
50

 A. a., s. 41 

http://www.mcdonalds.se/
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konsumenterna sig av opinionsbildningar och framför en diskussion om den oetiska produkten 

eller producenten istället för att vägra en produkt eller välja en annan.
51

 

 Politiska konsumtionskampanjer gällande kläder uppmanar konsumenter till att fundera 

över sin konsumtion så att de inte bidrar till köp av produkter som kommer ifrån fabriker med 

låga löner och ohälsosamma arbetsförhållanden
52

 så kallade Sweatshops.
 53

 

 Undersökningens två huvudbegrepp politisk konsumtion och CSR kopplas samman 

genom att när konsumenter använder politisk konsumtion som verktyg kan de påverka företag 

till att hantera samhällsfrågor utifrån CSR. Genom diskursiv politisk konsumtion 

kommunicerar konsumenterna värderingar som påverkar företag att agera bättre, därför att 

dess varumärke inte skall svärtas ner. Ett nedsvärtat varumärke kan i sin tur leda till att 

företaget förlorar kunder, anställa och framförallt förtroende. Vilket i sin tur kan leda till lägre 

ekonomisk vinning. 
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 Micheletti, M., Dietlind, S., ”Krävande unga politiska konsumenter”, Tvärsnitt nr 3:2004, (2010-04-21) 
52

 Micheletti, M., Dietlind, S., ”Krävande unga politiska konsumenter”, Tvärsnitt nr 3:2004, (2010-04-21) 
53
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2.4 Metod och material 
Nedan presenteras val av metod, avgränsning, datainsamling, material, källkritik och 

undersökningens validitet. 

2.4.1 Val av metod 

Undersökningens metodansats är deskriptiv och komparativ studie där undersökningsobjekten 

Nike och Puma studeras på djupet. Undersökningens preciserade forskningsfråga är deskriptiv 

då den syftar till att beskriva hur Nike och Pumas förändring av samhällsansvar inom fyra 

områden skett över tid. Den övergripande forskningsfrågan är sluten, om en politisk 

konsumtionskampanj bidrar till att ett multinationellt företag som Nike förändrar sin CSR- 

rapportering och policy i högre grad än ett företag som inte i lika stor grad blivit utsatt. 

 Undersökningen har som utgångspunkt från en kvalitativ textanalys vilket anses vara 

mest tillämplig för undersökningens syfte. Den kvalitativa textanalysen utgår i synnerhet från 

rapporternas manifesta budskap, vad som direkt kan utläsas från texten.
54

 För att få fram ett 

resultat gällande företagens policyförändring krävs dock även att rapporternas latenta budskap 

till viss del undersöks. Därför nyttjas en kombination av dessa två även då fokus ligger på det 

manifesta budskapet. 

Undersökningen kommer att ha två tidsmässiga analysenheter vilka är företagens första 

respektive senaste rapport om CSR. Därmed är undersökningen kvalitativ. Undersökningen är 

vidare en komparativ studie, då två företag undersöks och jämförs mot varandra, såväl som en 

fokuserande studie.
55

 

Archie Carrolls pyramid om Corporate Social Responsibility tillämpas för att se om 

företagen arbetar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, etisk och filantropiskt ansvar. Modellen är 

intressant då den innefattar det etiska och filantropiska ansvaret vilket exempelvis inte FN:s 

Global Compact gör. Vidare använder flertalet av de multinationella företag, som för en CSR- 

rapportering, FN:s Global Compact. Detta gör det mer intressant att använda en modell som 

inte företagen själva använder sig av, som i undersökningens fall Carrolls modell. 

Utöver Carrolls pyramid om Corporate Social Responsibility som ramverk, utgår 

analysen från modellen på kommande sida. Modellen skall strukturera resultatet genom att 

använda analysenheter och för att tydligare se respektive företags förändring. 

 

                                                 
54

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad,  Stockholm, 2007, s. 

237 och 250 
55

 Denk, T., Komparativ metod – Förståelse genom jämförelse, Lund, 2002, s. 42 ff. 
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 Nike 1 Puma 1 Nike 2 Puma 2 

Ekonomiskt 

ansvar 

    

Juridiskt ansvar 

 

    

Etiskt ansvar 

 

    

Filantropiskt 

ansvar 

    

  

Förändringen i modellen ser ut på följande sätt: 

 Ansvaret finns inte med, kolumn lämnas blank. 

 Ansvaret finns med, betecknas x. 

 Ansvaret finns med och har ökat kommer att betecknas x+.
56

 

2.4.2 Avgränsning 

Med tanke på undersökningens tidsmässiga begränsning samt omfång är det nödvändigt med 

avgränsningar och urval. Dels görs en avgränsning gällande område, till textil- och 

sportskoindustrin. Flera multinationella företag inom dessa industrier verkar i länder där 

arbetarna är lågavlönade vilket gör att företagen blir ekonomiskt fördelaktiga. Hela industrin 

får kritik för att bl. a. missköta det sociala ansvaret. Dessa två anledningar gör det intressant 

att undersöka just textil- och sportskoindustrin. 

Vidare görs ett urval av undersökningsobjekt. De två objekten som undersöks är 

företagen Nike och Puma. Nike väljs ut eftersom det fått den mest omfattande kritiken inom 

textil- och sportskosindustrin och har varit utsatt för en politisk konsumtionskampanj. Nike 

sätts i relation till Puma som inte genomgått någon sådan och i lägre grad blivit kritiserat. 

Puma har alltså inte i lika hög grad som Nike blivit kritiserade därför blir det intressant att 

undersöka just de två företagen. Nike som fått industrins främsta kritik, Puma som inte fått 

den massiva kritiken.   

Vidare avgränsas undersökningen till Nikes första och senaste CSR- rapport från 2001 

respektive 2007/09 och Pumas första CSR- rapport från 2001 respektive den senaste från 

2007/08. För det första är detta det mest intressanta för att se en förändring över tid och för 

det andra för att undersökningen skall vara tidsmässigt genomförbar.  

En avgränsning görs vidare gällande det teoretiska ramverket där undersökningen gör ett 

försök till att reda ut det omfattande begreppet CSR något, samt avgränsning till modellen 

Carrolls pyramid om Corporate Social Responsibility. Modellen är som tidigare nämnt 

                                                 
56

 Om ett företag inte har med ett ansvar i sin första rapport men i den senare kommer även det att betecknas x+. 
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intressant då den kan appliceras på företag för att se i vilken grad de tar ansvar, ekonomiskt, 

juridiskt, etiskt och filantropiskt. 

En avgränsning inom de fyra områdena görs vidare för att kunna utläsa vad som konkret 

har förändrats. Inom det ekonomiska området är det förändringen av lönestandard för 

anställda i leverantörsfabriker som undersöks. Inom det juridiska området undersöks i vilken 

grad företagen tar hänsyn till lagar, regleringar och överenskommelser i synnerhet gällande 

minimiålder. Gällande det etiska och filantropiska ansvaret fokuserar undersökningen på hur 

förskjutningen ser ut från den första respektive senaste rapporten och i relation till de två 

företagen. Områdena etiskt och filantropiskt går hand i hand då ansvaret påminner om 

varandra. I undersökningen fokuseras dock det etiska området på kontroll, rapportering och 

dialog med intressenter medan det filantropiska området fokuserar på program, projekt och 

respektive företags ideella verksamhet. Vidare kopplas policy ihop med företagets dialog med 

intressenter då policy i undersökningen avser handlande samt attityd. Miljöområdet nämns 

enbart kort då undersökningen fokuserar på det sociala ansvaret och eftersom det är på detta 

område som företagen inom textil och sportskoindustrin framförallt kritiseras. Valet av 

mätpunkterna görs därför att de tydligt finns beskriva i företagens rapporter, därför är de 

någorlunda enkla att mäta och därför att företagen blivit kritiserade angående dessa problem. 

Vidare väljs mätpunkterna utifrån Carrolls modell om de fyra områdena som tidigare nämnts. 

2.4.3 Datainsamlig, material och källkritik 

Undersökningens primärmaterial består av Nikes CSR- rapporter från 2001 och 2007/09 och 

Pumas CSR- rapporter från 2001 och 2007/08. De rapporter som valts i undersökningen är 

företagens först publicerade rapporter samt företagens senast publicerade rapporter. 

Undersökningen syftar till att undersöka företagens förändring gällande CSR- rapportering 

och policy. Därför har en analys av rapporterna gjorts. Det är vidare intressant att se hur 

företagen själva anser sig hantera CSR. 

 Då undersökningen främst består av primärkällor, och sekundärkällor används som 

komplement blir det inga problem, trots att primärkällor är att föredra. Källornas 

tillförlitlighet bedöms som stor då samma information i artiklar samt böcker finns att hitta i 

ytterligare källor. 

Kritik kan framföras mot internetkällorna i undersökningen, då det finns en chans att 

källorna tas bort eller uppdateras och informationen blir svårt att kontrollera. Dock är 

informationen på hemsidor tagen ifrån organisationer som enbart har information över 

internet vilket gör det omöjligt att finna i annan tryckt litteratur. Detta gör det oundvikligt att 
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inte använda källor från internet. Informationens tillförlitlighet är hög då den är hämtat från 

exempelvis Regeringens och oberoende organisationers hemsidor. 

2.4.4 Validitet 

Undersökningen kan inte göra några generella slutsatser då den utgår från två företag. Dess 

syfte är inte att dra generella slutsatser, därför anses inte detta vara något problem. Istället 

används dess kvalitativa fördelar som att djupare studera två fall. 

 Undersökningen utgår från Carrolls modell. En avgränsning har som tidigare nämnt 

gjorts inom modellen. Delar ur de fyra områdena undersöks därför. Detta för att 

undersökningen skall få högre reliabilitet och validitet dvs. att rätt saker faktiskt mäts. 

 Modellen innefattar som tidigare nämnts ett mer omfattande CSR- arbete till skillnad 

mot exempelvis FN:s Global Compact. Modellen innefattar de fyra områden ekonomiskt, 

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Det etiska och filantropiska ansvaret omfattas i 

Carrolls modell men inte i FN:s Global Compact principer. 

 Informationen som framkommer i respektive företagens rapporter handlar om hur 

företagen själva anser sig hantera CSR- rapportering och hur deras policy ser ut. 

Undersökningens forskningsfråga handlar vidare om ifall Nike har förändrat sin rapportering 

och policy mer i jämförelse med Puma. 
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3. Presentation av fallföretag 

I undersökningens följande kapitel kommer en kort beskrivning samt kritik av 

undersökningsobjekten. 

3.1 Nike, Inc. 

Nike är ett multinationellt företag som grundades 1972 och är verksam i omkring 160 länder. 

Nike har 33000 anställda globalt men säger sig tillsammans med leverantörer, transportörer, 

återförsäljare och tjänsteleverantörer ha indirekt 1 miljon anställda. Nike är ett amerikanskt 

företag vars huvudkontor ligger i Beaverton, Oregon. Tillsammans med Philip Knight 

skapades Nike av Bill Bowerman.
57

 Nike är verksam inom textilindustrin såväl som 

sportskoindustrin. 2001 skapade Nike sin första CSR- rapport och har släppt ytterligare tre 

rapporter. Åren 2001, 2004, 2005/06 och 2007/09.
58

 

3.1.1 Kritik mot Nike 

Som tidigare nämnts har Nike varit det företag som fått den övervägande kritiken inom 

industrin. I flertalet böcker som finns om företags sociala ansvar finns Nike med som det 

ledande negativt omnämnda företaget. Dock bör återigen nämnas att hela textil- och 

sportskoindustrin är kritiserad inte enbart enskilda företag. Klaus Werner och Hans Weiss, 

författarna till boken Storföretagens svarta bok, menar att även om just de skriver om 

företaget Nike, betyder det inte att andra företag skulle vara bättre (däribland omnämns 

Puma). De menar att de andra företagen enbart har turen att inte vara så pass stora som de 

företag de valt att skriva om.
59

 

År 1997 stod Nike för en stor skandal där företagets egen rapportering (gjord av Ernst 

and Young) läckte ut till New York Times och visade allvarliga hälso- och säkerhets problem 

i en av företagets fabriker i Vietnam. Däribland fanns även farligt höga halter av giftig rök i 

fabriken vilket bl. a. kan orsaka nervskador, lever och njurskador.
60

  

Vidare stod Nike för en ytterligare global skandal när en individuell kund sände ett 

email till Nike där kunden ville ha en egen logo på sin sko med namnet ”sweatshop”.
61

 

Emailet nådde ut till miljoner människor och skapade två läger. Ett där man menade att det 
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var ett viktigt och nytänkande politiskt utlåtande medan andra tyckte att det var ett omoget 

sätt att reagera på ett mycket allvarligt problem. Oavsett vilket läger man tillhörde fick det 

numer kända emailutbytet Nike att reagera och i nationell television diskutera sina fabrikers 

arbetsförhållanden med kunden, en ung universitetsstudent.
62

 

 Att Nike skulle ha skapat sweatshops vore ett orättvist påstående men affärsmodellen 

som Nike, sedan sin start, har använt sig av hade aldrig kunnat vara så lyckad om inte 

företaget kunnat skifta kostnader och risker av produktion till bottennivån av 

leverantörskedjan. Detta betyder att den sista länken får lida mest och dessutom får minst 

fördelar i och med att globaliseringen utbrett sig.
63

 

När konfrontationen av företagets dåliga rykte nådde sin topp minskade försäljningen 

avsevärt och universitet som blivit sponsrade av Nike avslutade samarbetet då de inte ville 

associeras med Nike.
64

  

Vidare har Nike bland annat kritiserats för att vanvårda arbetare, ha osäker och 

ohälsosamma arbetsförhållanden, betala ut minimilöner och extrem övertidsarbete.
65

 Därtill 

har kritiken bestått av att Nike inte följer mänskliga rättigheter, inte följer lagar om 

minimiålder, för sexuella trakasserier på arbetsplatsen och emotsträvande gällande skapandet 

av fackföreningar.
66

 

 Nike sägs ha reagerat annorlunda, jämfört med andra kritiserade företag, på den kritik 

som företaget tidigare fått genom att undvika ansvarstagande. Media menar att Nike varit 

nonchalanta mot kritiken. Vidare trodde Nike att företaget skulle kunna fortsätta agera som de 

tidigare gjort utan att bli påverkade av den externa miljön. Nikes respons till dess kritik var 

svag, kom sent och responsen kom enbart när det blev oundvikligt. Dessutom svarade Nike 

med att de inte var de ansvariga för att förbättra problemen.
67

 Nike grundades som tidigare 

nämnts redan 1972 och har varit kritiserat sedan 1980 – talet.
68

  

                                                 
62

 Micheletti, M., Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action, Basingstoke, 

2003, s. 1 ff och s. 177 
63

Prakash Sethi, S., Setting global standards: guidelines for creating codes of conduct in multinational 

corporations, New Jersey, 2003, s. 155  
64

 Tulder van, R, et. al., International business-society management – linking corporate responsibility and 

globalization, London, 2006, s. 279 
65

 Prakash Sethi, S., Setting global standards: guidelines for creating codes of conduct in multinational 

corporations, London, 2003, s. 160 
66

 Conner, T., (2001) “Still Waiting For Nike To Do it”, Global Exchange 

http://www.globalexchange.org/campaigns/sweatshops/nike/NikeReport.pdf s. 3 ff (2010-03-26) 
67

 Prakash Sethi, S., Setting global standards: guidelines for creating codes of conduct in multinational 

corporations, London, 2003, s. 161 ff 
68

 Ibid. 

http://www.globalexchange.org/campaigns/sweatshops/nike/NikeReport.pdf


22 

 

 Icke statliga organisationer har multinationella företagen under kontroll och den icke 

statliga organisation som framförallt har Nike under uppsikt är NikeWatch.
69

 

3.2 Puma 
Puma är såväl som Nike ett multinationellt företag. Puma registrerades officiellt 1948 och 

grundarna var bröderna Rudolf och Adolf Dassler. År 2010 är Jochen Zeitz företagets 

ordförande och VD. Företaget är verksam i ungefär 120 länder och har omkring 90000 

anställda. Huvudkontoren ligger i Herzogenaurach i Tyskland, Boston, London och Hong 

Kong. År 2009 introducerar Puma, PumaVision där företaget avser följa CSR på områdena 

kreativitet, hållbarhet och fred. Vidare menar företaget att de värderar rättvisa, ärlighet, 

positivitet och kreativitet.
70

 Puma kom ut med sin första CSR- rapport 2001 och har sedan 

dess släppt ytterligare fyra rapporter. Åren 2001, 2003, 2004, 2005/06 och 2007/08. Företaget 

har däremellan tagit några andra viktiga steg mot hållbarhet som exempelvis Fair Trade på 

bomull i Afrika.
71

 

3.2.1 Kritik mot Puma 

Som tidigare nämnts är hela textil- och sportskoindustrin hårt kritiserad då de producerar 

produkter i länder med låga löner som komparativa fördelar. Detta innebär att när Nike blir 

kritiserat behöver det inte betyda att något annat företag inom samma kategori är bättre enbart 

att de får mindre negativ publicitet.
72

 

 Både Puma och Nike är verksamma sportskoindustrin vilken, under 1994 – 2002, 

omnämns som den värsta industrin gällande missbrukande av mänskliga rättigheter i 

sweatshops. Sportskoindustrin omnämns mest med negativ publicitet. Vidare stod Nike för 

drygt 82 % av den negativa publiciteten om sweatshops och missbrukande av mänskliga 

rättigheter. Reebok, tvåan i listan stod för knappt 6 % av den negativa publiciteten under 

2002. Nikes position var dessutom oförändrad under dessa 8 år. Puma däremot omnämns som 

andra företag och stod, år 2002, tillsammans med New Balance och Timberland endast för 

0.76 % av den negativa publiciteten.
73
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Fair Trade Center, ”en ideell förening som arbetar för en rättvis internationell handel”
74

 

kritiserar både Nike och Puma även om Nike får den omfattande kritiken på organisationens 

hemsida. Enligt Fair Trade Center bör förändring ske även gällande Puma. Vidare skriver Fair 

Trade Center att förbättring sker alldeles för långsamt vad gäller hela industrin.
75

 Sällan går 

det att utläsa någon enskild direkt kritik mot Puma, snarare verkar Puma vara som alla andra 

företag inom industrin, inte tillräckligt bra. En av anledningarna verkar vara att Puma är 

avsevärt mindre än Nike. 
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4. Resultat 

4.1 Nikes Corporate Social Responsibility rapporter – FY76 2001 och FY 
2007/09 
Nikes första CSR- rapport publicerades 2001. Inledningsvis skriver Nike att företaget blivit 

kritiserade globalt och att viss kritik anses befogad medan annan anses obefogad. Vidare 

erkänner Nike att företaget i framtiden måste förbättra sin verksamhet och framförallt vara 

transparanta för vad företaget både gör rätt och fel. Samtidigt skriver ordförande, år 2001, 

Philip Knight att mått för bra uppförande är svårt att mäta och han ställer frågan i inledningen 

om någon verkligen vet en bra måttstock för CSR. Vidare erkänner Nike att rapporten inte 

innefattar alla problem som existerar men att företaget försöker lokalisera en del.
77

 

 Nikes senaste CSR- rapport gäller åren 2007/09. Rapporten inleds med ett citat av 

Gandhi och är tillägnad generalsekreteraren av the International Textil, Garment and Leather 

Worker’s Federation, Neil Kearney som avled 2009.
78

 Nikes senaste rapport börjar med ett 

förord av företagets nya President och VD Mark Parker.
79

 Parker har varit företagets President 

och VD sedan 2006 och är Nikes tredje i ordningen.
80

  

 Jämfört med Nikes första CSR som är på 55 sidor är Nikes senaste CSR på 176. 

4.1.1 Ekonomiskt ansvar 

Gällande lönesättningen skriver Nike i rapporten från 2001 att företaget försöker sätta en 

lönestandard med hjälp av externt stöd samt information. Nike menar att det är svårt att sätta 

en ”living wage” eftersom det inte existerar något bestämt måttstock för hur mycket ”living 

wage” anses vara.
81

 Nikes typiska anställda (i leverantörsfabriker) är unga kvinnor, utan 

familj och utbildning och med ett arbete som inte kräver någon speciell kompetens. Nike 

menar att de anställda tjänar mer än den minimilön som är satt.
82

 Utöver att möta lagen 

gällande minimilön har Nike i åtta länder gjort studier på lön och behov. Nike skriver att 

företaget höjde nominallönen i Indonesien pga. inflation i och med finanskrisen under 1998-

1999.
83

 

Vidare skriver Nike att mer än en fjärdedel av företagets leverantörer erbjuder gratis 

boende medan ytterligare leverantörsfabriker erbjuder gratis eller förmånligare kost samt 
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kostnadsfri sjukvård.
84

 Nike försvarar sina låga löner med att om företaget exempelvis skulle 

fördubbla lönerna, skulle det påverka (höja) priset på produkterna vilket skulle leda till färre 

sålda produkter. Färre sålda produkter skulle i sin tur leda till mindre arbete och lägre inkomst 

för underleverantörer. Vidare skriver Nike att företaget inte sänker löner i området 

marknadsföring och reklam eftersom det på de områdena handlar om att locka konsumenter. 

Utan marknadsföring skulle alltså färre produkter bli sålda menar Nike och då skulle 

inkomsterna bli lägre för såväl Nike som för företagets leverantörer.
85

 

 Nike skriver i sin rapport från 2007/09 att de gällande minimilöner fortfarande får kritik 

pga. av sina leverantörer. Leverantörerna kritiseras för att betala ut lägre lön än den nationella 

lagen om minimilöner. Arbetarna får heller inte den lön för övertid eller inkomstrelaterade 

förmånerna som de anställda har rätt till.
86

 

 Dock skapades Management Audit Vertification (MAV) under 2007. MAV är ett 

mätinstrument som skall innehålla både ett sätt för granskning och ett för kontroll. 

Instrumentet innehåller fyra kärnområden vilka är antal timmar arbetade, lön och förmåner, 

arbetsförhållanden och antal klagomål. MAV instrumentet är ett sätt för Nike att förbättra 

villkoren för sina anställda. Dessutom skall mätinstrumentet se till att företagets leverantörer 

följer Nikes Code Leadership Standards, vilka är 38 standarder. Det skall även se till att 

leverantörerna följer lokala lagar och/eller nationella lagar. Där nationella och lokala lagar 

inte är tillräckliga träder Nikes Code Leadership Standards in. Det svåra har varit och är 

fortfarande, menar Nike, att kontrollera och övervaka att både lagar och egna standarder följs. 

Nike kräver omedelbar åtgärd ifrån leverantörer som inte följer lagar och standarder.
87

 

 Pga. den rådande finanskrisen skriver Nike att flera arbetsmöjligheter försvunnit och 

löner har dessutom minskat för att företaget och dess underleverantörer skall klara av krisen. 

Detta menar Nike är en kortsiktig lösning.
88

 

 Nike anser att företaget bäst sätter löner i och med förhandlingar mellan arbetare, 

arbetsgivaren, regeringen, icke statliga organisationer och fackföreningar. Vidare anser Nike 

att diskussion om löner måste fortsätta globalt och regionalt för att man skall kunna komma 

överens om en acceptabel summa för alla parter.
89
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4.1.2 Juridiskt ansvar 

Gällande minimiålder skriver Nike, i sin första rapport, att företaget följer de juridiska regler 

som finns i de länder som företaget verkar. Den kritik som företaget fått för att ha arbetare 

under 16 år i exempelvis Kambodja under året 2000 menar Nike är felaktig. Det gjordes en 

utredning och regeringen i landet ansåg att arbetarnas ålder var laglig, dock avslutade Nike 

ändock produktionen i fabriken. Nike skriver att företaget följer lokala standarder och 

regleringar inom alla sina områden. Samtidigt skriver Nike att det i vissa länder, som 

exempelvis Bangladesh och Kambodja, inte alltid går att följa lagen om minimiålder då det 

inte finns födelseattester. Dock skriver Nike att de ser allvarligt på problemet då ett företag 

där arbetare under minimiålder upptäcks kan skada ett företag avsevärt. Enligt Nike har ILO 

satt en åldersstandard på 15 år och 14 i vissa utvecklingsländer, vilket Nike följer. Utöver det 

har företaget en egen standard på 16/18 år.
90

 

 Gällande minimiålder skriver Nike i sin rapport från 2007/09 att företaget har en 

standard för vad som klassas som minimiålder. Den är över den nationella lagens ålder. Dock 

erkänner Nike att de fått kritik och fortfarande får för att ha underleverantörer som inte 

anställer enligt den nationella lagen om minimiålder eller Nikes egen standard för 

minimiålder. Nike betonar vikten av att ickestatliga organisationer samt andra intressenter 

finns för att kontrollera att leverantörer följer lagar då Nike anser att intressenterna är en bra 

hjälp till att följa upp och kontrollera.
91

 

 Nike skriver att företaget har planer på att lösa problem grundligt som en långsiktig 

lösning istället för att problemet uppkommer igen.
92

 

 Nike utförde under år 2008 enkätundersökningar där arbetare i fabriker fick svara på ett 

antal frågor om exempelvis lön, hälsa och säkerhetsfrågor samt antal arbetade timmar. Utifrån 

resultatet på undersökningen sattes vissa åtgärder in i de fabriker där det ansågs behövas.
93

 

 Nike skriver att med tanke på deras affärsmodell så fokuserar företaget på vissa 

områden när det gäller lagar och regler vilka är handel, skatterätt, immaterialrätt, arbetsrätt, 

leverantörskedjan, hållbarhet och sport. Vidare skriver Nike att de har en komplex 

leverantörskedja och många intressenter. Därför behöver ett globalt företag som Nike vara 

konsekvent gällande alla områden. Nike menar att socialpolitik anses som en del i deras 

affärsmodell.
94
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 Nike följer World Trade Organisations (WTO) regler och standarder. Vidare vill Nike 

vara aktiva i debatten om internationell handel och står bakom liberala argument. Nike följer 

skattelagar och regleringar men är aktiva i debatter som skulle göra att de mer fördelaktigt kan 

agera på den globala marknaden.
95

 

 Nike skriver vidare att de uppmuntrar sina leverantörer att reglera och skapa standarder 

utöver lagen gällande exempelvis arbetsskydd.
96

  

 Nike skriver att de verkar för att skapa säkra produkter i en säker miljö och tillsammans 

med nationella regeringar, branschföreningar och icke statliga organisationer för att bidra till 

en konkurrenskraftig leverantörskedja. Nike skapade själva en grupp för att bidra till och 

påverka klimatlagar.
97

 

4.1.3 Etiskt ansvar 

I Nikes tidigare rapport beskriver företaget sex projekt av det så kallade the sixty-five projects. 

Nike skriver att företaget har startat projekt, satt upp mål och vidare skriver de om projekten 

har uppnåtts. Dock nämns inget mätinstrument för att se hur deras projekt uppnåtts. Strategier 

för att minska utsläpp nämns.
98

 

Vidare skriver Nike att företaget följer riktlinjer som Global Compact. Dessa riktlinjer 

har dock också fått kritik, bland annat för att inte vara tillräckligt transparanta.
99

 

 Nike skriver i sin rapport från 2007/09 att företaget lyssnar mer på intressenter än de 

tidigare gjort. Nike erkänner att dess attityd tidigare, att inte vara lyhörd, blivit ohållbar och 

att företaget tidigt fick reda på hur riskfullt det kan vara att inte vara lyhörda mot sina 

intressenter. Nike skriver att de ser sina intressenter som den viktigaste enheten till både 

riskmildring och innovation. Dialog förs genom organisationer, nätverk och möten med 

intressenter.
100

 

 Flera kommittéer har tillsats inom företagets ledning. Vidare har projekt formats för att 

det skall ske en förbättring inom de områden företaget blivit kritiserat. Nike har exempelvis 

under 2007/09 infört föreningsfrihet i personalresurser och vidare utbildningar till företagets 

egna anställda. Vidare sker diskussioner med organisationer och regeringar för att bl. a. skapa 

större förståelse för föreningsfrihet. Samtidigt menar Nike att det är viktigt att deras 

leverantörer är självbestämmande gällande alla områden. När företagets leverantörer är 
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självbestämmande ansvarar de själva för sitt utförande.
101

 Nike arbetar utöver detta med olika 

organisationer mot diskriminering i såväl USA som länder i Asien.
102

 

 Nike skriver att företaget på flera områden gör mer än vad lagen kräver och menar att 

företaget försöker påverka nationella regeringar och lokala regleringar till bättre villkor för 

arbetarna i landet. Nike påpekar hur viktiga lokala organisationer och icke statliga 

organisationer är för uppmärksammandet av dåliga förhållanden i Nikes leverantörsfabriker 

och menar att de hjälper företaget till förbättring. Nike skriver att det är viktigt att deras 

standarder följs, som alltså är högre än nationella lagar.
103

 

Avslutningsvis, i Nikes tidigare rapport, skriver företaget att de fått lära sig den hårda 

vägen och att de måste föra en dialog med alla sina intressenter. Företaget lokaliserar sina 

intressenter och medger att de är i början av sitt CSR arbete och behöver utvecklas för att 

skapa ett mer hållbart förhållande till alla delar i sin verksamhet. 

4.1.4 Filantropiskt ansvar 

I den första CSR- rapporten skriver Nike att de sedan 1994 haft program inom området 

samhällsutveckling, vilket innefattar det sociala ansvaret. Programmen handlar om att utbilda, 

bygga upp ungdomars självkänsla och förse unga människor med kvalitetsprodukter. Detta är 

ett filantropiskt ansvar där Nike i flera delar av världen fältarbetar. Nike har ytterligare 

program där företaget anordnar flickläger på flera ställen i USA medan ett annat där de 

bygger sportarenor och skänker sportartiklar till Sydafrika. Enligt Nike bidrar företaget till 

mer än 100 program världen över. Vidare sköter Nike ett program i norra Thailand som skall 

spegla alla delar av CSR, arbetsplatsen, miljön utanför arbetsplatsen och dessutom görs ett 

försök med mikrolån. Dock skriver Nike att det är en utmaning då det finns kritiker som 

menar att dess fältverksamhet är ett sätt för Nike att marknadsföra sig själva.
104

 

Under FY98 och FY01 skriver Nike att företaget satsat drygt 108 870 000 dollar på 

filantropiska projekt.
105

 

 I Nikes rapport från 2007/09 skriver Nike att de investerar i samhällen men menar att 

företaget gör mer än att skänka ekonomiskt stöd. Nike skriver att de vill verka där de kan 

påverka socialt. Målet är att skapa en bättre värld genom det företaget kan bäst, sport. The 

Nike Foundation är en ideell organisation som fokuserar på unga tjejer i utvecklingsländer. 

Hundra miljoner dollar har skänkt under organisationen sex åriga projekt. Meningen med 
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projektet är att fokusera på unga kvinnor, deras familjer och lyfta dem ur fattigdomen. Nikes 

filantropiska mål är att skapa nya modeller för att ge unga människor chansen till sport och 

genom det skapa självförtroende, ledarskap, hälsa, utbildning och arbete. Mål två är att 

långsiktigt tjäna på att arbeta filantropiskt.
106

 

 Mellan 2007 och 2011 skall Nike investera 350 miljoner dollar i samhällen genom att 

vara sponsor till kampanjer och projekt. År 2009 arbetade Nikes anställda ideellt 74 000 

timmar. Nike finansierar kampanjer mot bland annat cancer, hiv och aids och andra speciella 

program. Under 2007 producerades 400 000 fotbollar skänktes till barn som annars aldrig 

skulle ha fått chansen att utnyttja sport, skriver Nike.
107

 

 Vidare skapades under 2007 ett mätinstrument för att se om det filantropiska ansvaret 

gav faktiska resultat. Nike har i sin rapport listat de 10 största filantropiska projekten från 

2007 till 2009 med hänsyn till storlek. Nike har utöver dessa, 10 i topp projekt och projekten 

mot cancer och hiv/aids, även ett partnerskap med Förenta Nationerna och Microsoft där Nike 

skall hjälpa nio miljoner barn som lever i flyktingläger till utbildning, sport och teknik. Detta 

sedan 2006. År 2004 ombildades the Nike Foundation och fick ett nytt mål och gick från att 

minska den globala fattigdomen till att fokusera på unga tjejer. Nike ansåg att de som företag 

kunde göra mest på det området. Vidare diskuteras i rapporten varför unga kvinnor blivit 

målet och argument till val av organisationer skildras.
108

 Nike skriver i rapporten från 2001 

om det nyligen startade the Nike Foundation. 

 Under åren FY07 och FY09 skriver Nike att företaget satsat 168 800 000 dollar på 

filantropiska projekt. Nike skriver som tidigare nämnt att målet är 315 miljoner dollar fram till 

2011.
109

 Många av Nikes program och projekt är en utveckling av tidigare projekt redan från 

1999.  
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4.1.5 Kort sammanfattning av Nikes resultat  

  

Ekonomiskt 

ansvar 

 

 

Juridiskt ansvar 

 

Etiskt ansvar 

 

Filantropiskt 

ansvar 

 

Omfång 

 

 

Nike 1 

 

Lön enligt 

nationell lag 

(med extern 

hjälp om 

lönesättning)  

 

 

Följer lagar, 

regleringar och egna 

standarder om 

minimiålder, 16/18 år 

 

 

Rapporterar 

enligt Global 

Compact, 

granskning 

och kontroll, 

börjar inse 

vikten av 

dialog med 

intressenter 

 

Omkring 100 

program 

världen över, 

108 870 000 

dollar på 

filantropiska 

projekt 

 

 

55 sidor 

 

 

Nike 2 

 

Lön enligt 

lokal och 

nationell lag 

 

 

Följer lagar, 

regleringar och egna 

standarder om 

minimiålder, 16/18 

år. 

 Arbetar utöver detta 

att påverka 

lagstiftningsprocesser 

 

Dialog med 

intressenter, 

granskning 

och kontroll, 

rapporterar 

enligt Global 

Compact, 

samarbeten 

med 

organisationer 

 

The Nike 

Foundation, 

program och 

projekt, bistår 

ekonomiskt, 

samt 

produkter och 

med personal, 

168 800 000 

dollar på 

filantropiska 

projekt 

 

 

176 sidor 

Nikes främsta förändring har skett på det etiska området framförallt gällande dialog med 

intressenter. Nike har avancerat sitt samarbete med externa intressenter och ser dem som en 

viktig enhet i företaget. Inledningsvis har en väsentlig förändring skett gällande policyn och 

attityden. Den första rapporten har en tendens till att vara defensiv medan den senare i högre 

grad är offensiv till CSR. På det ekonomiska området följer Nike lagar och regleringar 

gällande minimilön både i den första och senaste rapporten. Policyn till minimilöner har 

förändrats något då Nike i den första rapporten beskriver den typiske Nike anställde i 

leverantörsfabriker som ensamstående, outbildad och med ett arbete som inte kräver speciell 

kompetens. I den senare är således attityden annorlunda och förbättrad. Vidare har ett 

instrument skapats för att förbättra för företagets anställda. På det juridiska området, gällande 

båda rapporterna har Nike en egen standard gällande minimiålder, som är över lagen. Det 

filantropiska området har avancerats från den första rapporten och ett mätinstrument har 

skapats. Ca 59 930 000 dollar mer läggs på det filantropiska området. Dock är många projekt 

och program en utveckling redan från 1999. 
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4.2 Pumas Corporate Social Responsibility rapporter – FY 2001 och FY 
2007/08 
Pumas publicerade sin första CSR- rapport 2001. Rapporten har två inriktningar, miljö och 

socialt ansvar.
110

 Rapporten bygger på företaget uppförandekod som skapades 1993.
111

 

Puma skriver att företaget sammanställt en grupp som skall arbeta med miljö och sociala 

frågor. Gruppen kallas för S.A.F.E (Social Accountability & Fundamental Environmental 

Standards) och har fem pelare. Dessa pelare är en grund för Pumas principer om miljö och 

sociala frågor. Pelarna består av transparens, dialog, hållbarhet, social ansvarsskyldighet och 

upprätthållande.
112

 

I Pumas första rapport skriver företaget att de tar ansvar för humana arbetsvillkor för 

Pumas direkt och indirekt anställda. Den uppförandekod som skapades 1993 är det viktigaste 

instrumentet för Puma och är översatt på 17 språk, vilket alla leverantörer måste följa. Pumas 

uppförandekod är baserad på riktlinjer från ILO.
113

 

Inledningsvis skriver Pumas ordförande Jochen Zeitz i företagets rapport från 2007/09 

att modellen som de arbetat med under tio års tid också har fullföljts. Ordförande skriver att 

företaget är och tänker fortsätta vara ledande på området socialt och miljömässigt ansvar.
114

 

4.2.1 Ekonomiskt ansvar 

I Pumas tidigare rapport skrivs ingenting om löner. 

 Pumas skriver, i sin senaste rapport, att de i enlighet med sin uppförandekod betalar ut 

löner med respekt för basala behov och kompensationer enligt lag. Vidare betalas lön ut till 

anställda i leverantörsfabrikerna enligt lokala lagar, minimilön eller industrilön där 

industrilönen är högre än lokala lagar om minimilön.
115

 Leverantörer vilka Puma har tänkt 

samarbeta med men som inte respekterar minimilön vägrar Puma arbeta med till dess att de 

accepterar nivån. Puma följer upp den aktuella leverantören för att se att de fortsättningsvis 

accepterar miniminivån för löner.
116

 Dock skriver Puma att de själva inte kan höja lönestegen 

utan att det måste ske en höjning från hela industrin. Puma följer diskussionen om 

minimilöner vilken framförallt Fair Labour Association (FLA) framför.
117
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4.2.2 Juridiskt ansvar 

Puma skriver i sin första rapport, att företaget inte ska erbjuda arbete till någon under 15 

år eller respektive tillämpad lag om minimiålder. Vidare skriver Puma om svårigheten med 

åldersgränser hos leverantörer och övertid vilket är två av företagets största problem. 

Under 2000 avböjde Puma samarbete med en leverantör i Kambodja eftersom 

leverantören kritiserats av NGO:s för att anställa under minimiåldern. Några av Pumas 

leverantörer har även fått kritik för att ha anställda arbetare under minimiåldern. Dock var de 

anställda inte vid tillfället yngre än minimiåldern. Puma menar att de ändock tagit upp 

problemet med leverantörerna eftersom de inte följt Pumas uppförandekod. Vidare varnades 

leverantörerna att det vid nästa tillfälle skulle vidtas stränga åtgärder. Puma skriver att 

företaget kan besöka leverantörsfabriker som har accepterat FLA:s årliga 

leverantörscertifikat.
118

 

Puma har ett samarbete med the Independent Monitoring Association for Child Labor 

(IMAC) i Pakistan. Organisationen utför kontroller åt Puma. Detta har fått leverantörer att 

vara försiktiga med att anställa under minimiåldern. I länder där dokumentation om ålder inte 

finns eller är svår att bevisa tvingas leverantörerna att kostnadsfritt införskaffa ett medicinskt 

bevis på ålder. Dock framkom två fall under 2008 med arbetare som var 14 och 15 år gamla. 

Puma skriver att de har nolltolerans gällande minimiålder och följer därför FLA:s 

rekommendationer. Även FLA utför kontroller åt Puma. Övervakningssystem har använts de 

senare åren för att garantera att leverantörsfabriker följer ILO:s standarder om arbetare.
119

 

I Pumas CSR rapport från 2007/08 skriver företaget att de i sin uppförandekod har en 

minimiålder för arbete hos dem på 15 år, i enlighet med den nationella lagen eller år då de 

slutfört den obligatoriska utbildningen.
120

 

4.2.3 Etiskt ansvar  

Puma skriver att företaget redan 2001 haft en dialog med externa organisationer och 

institutioner gällande miljöområdet. Vidare skriver Puma att företaget förstår vikten av att 

arbeta i team och menar att teamwork är det viktigaste instrumentet för dem.
121

 Att arbeta i 

team och föra en dialog med intressenter som kunder, leverantörer, anställda och oberoende 

organisationer krävs för att de skall kunna uppnå sina mål menar Puma.
122
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Puma skriver att utvärderingen av företagets leverantörer utförs genom att 

leverantörerna fyller i ett frågeformulär på Pumas S.A.F.E manual. En leverantör blir godkänd 

om rankningen är högre än 75 %. Vidare skriver Puma att man avbryter samarbete med de 

leverantörer som inte klarar rankningen om det inte är enkelt att rätta till dessa problem. Puma 

delar in leverantörerna i fabrik A, B och C. Dock sägs ingenting om vad rankningen 

innebär.
123

 

 Puma skriver i sin senare rapport att de följer fyra nyckelord. Dessa är rättvisa vilket 

betyder att företaget inte diskriminerar någon oavsett kön, ras, religion, sexuell läggning eller 

val att leva. Det andra nyckelordet är ärlighet vilket betyder att företaget är uppriktiga, att 

företaget erkänner eventuella misstag och förbättrar sig utifrån sina misstag. Positive, det 

tredje nyckelordet betyder att företaget är konstruktivt, genom att föreslå alternativ istället för 

att kritisera. Kreativ, och det sista nyckelordet, betyder fantasifull där de menar att målet är att 

hitta alternativ istället för att se hinder. Vidare betyder kreativiteten att de ser utanför de 

vanliga ramarna.
124

 

 Vidare beskriver Puma tre områden vilka är Puma.Peace, Puma.Creative och 

Puma.Safe. På Pumas tredje område Puma.Safe skriver Puma att de sedan 2006 stödjer FN:s 

Global Compact. Global Compact är som tidigare nämnt en universell policy om mänskliga 

rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. 

Vidare har Puma utifrån Global Compacts tio principer beskrivit hur företaget arbetar med 

att förbättra sin verksamhet. 

Angående första och andra principen
125

 menar Puma att deras deltagande och engagemang 

i Peace One Day Campaign är ett försök att stödja och skydda mänskliga rättigheter. Puma 

skapade en uppförandekod 1993 vilken är bindande för alla producenter av varumärket Puma. 

Puma skriver också att de delar höga etiska standarder. 

 År 2004 gick Puma med i FLA där Puma uppdaterade sin uppförandekod i enlighet med 

organisationen. En gång om året är Puma förpliktigad att rapportera sin leverantörslista och 

sedan 2005 har listan varit tillgänglig för allmänheten. Genom FLA driver Puma olika projekt 

och vidare ordnar FLA dialog där intressenter kan föra fram kritik ifall de anser att Puma 

bryter mot sin egen uppförandekod i någon av sina leverantörsfabriker.
126

 

 Puma skriver att de i slutet av 2008 förde sin årliga dialog med företagets intressenter. 

Vidare fortsatte dialogen där företaget på kvällen förde ytterligare en dialog med experter på 
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området CSR. Varje år bjuds olika intressenter in till mötet och viktiga beslut, problem och 

resultat som framkommer av dialogen förs in i Pumas verksamhet.
127

  

 Puma skriver att de försöker upprätthålla föreningsfrihet dock menar de att det är svårt 

att fullfölja när det kommer till leverantörskedjan. Speciellt har det varit svårt att följa upp att 

principer om anställdas rättigheter respekteras i länder som Kina och Vietnam. Puma anser att 

det är svårt att tvinga leverantörer att följa detta. Puma startar inte förbund själva i deras 

leverantörsfabriker men menar att de försöker skapa en atmosfär som stödjer åtagandet. 

Vidare skriver Puma att de ser till att leverantörerna respekterar rätten. Puma skriver att de 

informerar och kontrollerar att leverantörer följer Pumas uppförandekod. Gällande utländsk 

arbetskraft har Puma problem med tvingad arbetskraft. I och med detta problem har Puma 

gjort det tvingande för leverantörer att ha en policy mot tvingad arbetskraft.
128

 

 Puma för dialog med intressenter som Greenpeace, Oxfam, Clean Clothes Campaign, 

fackföreningar och FLA. Puma har också policys gällande diskriminering. I Turkiet skriver 

Puma att de har ett program för jämställdhet. Utöver en uppförandekod har Puma en kod 

gällande etik vilken introducerades 2005. Den etiska kodens första punkt handlar om att Puma 

följer lagar och regler i alla länder de verkar.
129

 

 2007 grundades ett nytt system för att kunna kontrollera leverantörskedjan. 

Leverantörerna listas om A till D och leverantörsfabrikerna i olika länder listas upp. Även 

listor på vad leverantörsfabriker har misslyckats med är inskrivet i rapporten.
130

 

 Puma har bl. a. projekt där företaget stödjer social hållbarhet.
131

 Puma beskriver, i sin 

senaste rapport, 17 huvudprojekt som företaget haft under 2007/08.  

4.2.4 Filantropiskt ansvar 

Puma skriver inte om något filantropiskt ansvar i sin CSR- rapport från 2001. 

 I den senare rapporten beskrivs välgörenhetsorganisationen Charity Cat som skapades 

av Puma 2004. Organisationen skänker ekonomiskt bistånd såväl som produkter till 

människor i nöd. Även ideella projekt leds av anställda på Puma. Länder som Puma idkade 

välgörenhet i har bl. a. varit Filipinerna och Bangladesh där boenden byggdes, i Peru där 

lokala bönder hjälptes och Sydafrika där Puma ville hjälpa familjer där många medlemmar 

testats HIV positiva. Vidare beskrivs projekt i ytterligare sju länder.
132
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 Puma skriver om projektet One Day One Goal som startade 2008 och som befinner sig 

under området Puma Peace som funnits i tre år. Peace One Day är en ideell organisation med 

fokus på att hitta en startpunkt för fred. Puma skriver att de arbetar tillsammans med FN och 

organisationens internationella fredsdag, som inte bara fokuserar på att skapa fred mellan 

länder utan också med en tanke att våld ska minska i hemmet, samhället och på skolor. Puma 

menar att projektet får alla parter av samhället att engagera sig, regeringar, icke statliga 

organisationer och organisationer i FN till att vara med att försöka skapa fred. Puma ställde 

sig bakom dokumentären the Day After Peace som skapades av grundaren till Peace Day. 

Pumas ordförande hävdar att företaget har planer på att fortsättningsvis vara Peace One Days 

starka och långsiktiga partner. På den speciella dagen för projektet ordnades fotbollsmatcher i 

alla 192 FN:s medlemsstater. Under 2008 anordnades 180 fotbollsmatcher. Tanken med 

dagen är att människor med olika bakgrunder skall förenas. Puma producerar t-shirts och 

matchutrustning till dem som medverkar där t-shirtarna är producerade i Afrika. Under 2008 

skapades projekt även på Pumas område Creative där företaget stödjer individuella konstnärer 

och organisationer. Bl. a. beskrivs ett projekt där Puma var huvudsponsor för en utställning. 

Över 200 arbeten av 31 konstnärer visades på utställningen. Konstnärerna var amerikaner med 

ursprung i Afrika. Tanken var att belysa problem och frågor om kön, klass, ras och identitet. 

Puma stödjer även unga konstnärer på området Creative.
133

 

 Då Puma följer och även rapporterar i enlighet med FN:s Global Compact anser de sig 

vara bäst på området om att nå the Millennium Development Goals (MDGs) till 2015. Vidare 

ställer sig Puma bakom OECD:s riktlinjer om multionationella rörelser. Oavsett ekonomisk 

försämring skriver Puma att de tänker arbeta med socialt ansvar.
134

 

 Puma har i sin rapport bifogat GRI:s Index där företaget skriver om de problem som 

företaget lyckats bäst med då de av GRI fått betyget A+. Puma hävdar att de var det enda 

företaget som fått A+.
135

 Puma skriver vidare att företaget under två år i rad har vunnit 

silvermedalj för sitt hållbarhetsuppdrag där 367 av 1000 granskade företag listades och 

delades in i tre klasser. En tysk organisation granskade företag där Puma fick B- på en skala 

från A till D. Fokus var på socialt ansvar och nio av de största företagen inom industrin 

listades.
136
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4.2.5 Kort sammanfattning av Pumas resultat 

  

Ekonomiskt 

ansvar 

 

 

Juridiskt 

ansvar 

 

Etiskt 

ansvar 

 

Filantropiskt 

ansvar 

 

Omfång 

 

 

Puma 1 

 

Ingen 

information 

om 

lönestandarder 

 

 

 

Följer lagar 

angående 

alla 

företagets 

områden, 

samt 

minimiålder 

på 15 år 

 

Arbetar i 

teamwork 

och för en 

dialog med 

interna och 

externa 

intressenter 

 

 

Ingen 

information 

om 

filantropsikt 

ansvar 

 

 

27 sidor 

 

 

Puma 2 

 

Lön enligt 

lokala lagar, 

minimilöner 

eller 

industrilöner 

 

 

Följer lagar 

angående 

alla 

företagets 

områden 

samt 

minimiålder 

på 15 år, 

eller 

obligatorisk 

utbildning 

 

Granskning 

och kontroll, 

dialog med 

interna och 

externa 

intressenter 

Rapporterar 

enligt Global 

Compact 

 

 

Ideella 

organisationen 

Charity Cat, 

projekt och 

program 

 

 

121 sidor 

 

Gällande Puma har det skett en väsentlig förändring gällande det ekonomiska och 

filantropiska området då företaget i sin första rapport inte skrivit någonting om områdena, 

men beskriver områdena grundligt i den senare rapporten. Vidare har det skett förändring 

gällande företaget etiska ansvar. Puma hade ett ansenligt samarbete med externa intressenter 

redan 2001 men har avancerat samarbetet ytterligare samt tillåter extern kontroll av 

leverantörsfabriker. En dialog med intressenter sker varje år och viktiga resultat av dialogen 

förs in i företagets verksamhet. På det juridiska området har ingen direkt förändring skett. I 

den tidigare rapporten har företaget följt lagen om minimiålder precis som i den senare 

rapporteringen. Den förändring som skett gällande det juridiska området handlar om att den 

anställde måste ha avslutat obligatorisk utbildning. Pumas policy och attityd till CSR var 

redan 2001 bra därför har det inte skett någon större förändring från den första till den senaste 

rapporten. 
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5. Analys 

År Nike 1 Puma 1 Nike 2 Puma 2 

Ekonomiskt 

ansvar 

x 

 

 x x+ 

Juridiskt ansvar 

 

x x x x 

Etiskt ansvar 

 

x x x+ x+ 

Filantropiskt 

ansvar 

x  x+ x+ 

 

Gällande Nikes rapportering verkar företagets första CSR- rapport ligga som grund till extern 

påtryckning. Nikes ordförande och VD Philip Knight försöker förklara och försvara företagets 

agerande och icke agerande pga. global kritik. 

 Vidare skriver Knight att mätinstrument för CSR är otydligt och han frågar sig i 

rapportens inledning om det finns någon som vet hur man mäter bra uppträdande gällande 

företag. Detta i sig kan anses vara en bortförklaring. Dock stämmer frågan väl överens om hur 

debatten har fortskridit. Det är svårt att mäta bra uppträdande och det finns än idag främst 

riktlinjer att anpassa företaget efter. Idag handlar debatten, som tidigare nämnts i 

undersökningen, inte om företag skall ta samhällsansvar utan hur.  

 Nikes senaste rapport börjar med ett citat av Gandhi och den är vidare tillägnad 

generalsekreteraren av the International Textil, Garment and Leather Worker’s Federation, 

Neil Kearney som avled 2009. Inledningen i den första rapporten är defensiv medan den 

senare rapportens inledning är offensiv och har en mycket mer tillmötesgående attityd till 

CSR. 

 Kritik mot Nikes första CSR- rapport har framkommit som menar att Nike verkat 

globalt i flera länder sedan 1981 men först 1998 börjat ta ansvar för problemen. Kritiken 

menar att det tog avsevärd lång tid att lokalisera dessa problem.
137

 Detta tyder också på att 

den första rapporten är en första ansträngning till att försöka kommunicera med intressenter. 

 Vidare skriver Nike i sin senaste rapport att attityden som företaget tidigare haft till slut 

blivit ohållbar och att en dialog med intressenter blivit ett av företagets viktigaste instrument. 

Detta är en avsevärd förändring sedan den första CSR- rapporten och visar att Nikes 

inställning förbättrats. 

 Pumas första rapport är knapphändig och det är inte mycket information som 

framkommer. Rapporten är endast på 27 sidor vilket tyder på att Puma enbart har börjat sitt 
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CSR- arbete. Det finns ingen information om det ekonomiska eller filantropiska området att 

tillgå. Dock är Pumas policy bättre och företaget har redan i den första rapporten en dialog 

med intressenter. 

 Pumas senare rapport är mer omfattande. Den innehåller alla delar ur Carrolls modell, 

både det ekonomiska och filantropiska området är tillagt. Puma har inte fått den mängd kritik 

som Nike fått och skriver också tydligt att det är industrin som fått kritik inte just företaget. 

Puma anser sig istället vara det ledande företaget på området CSR. 

5.1 Ekonomiskt ansvar 

5.1.1 Nike år 1 och 2 

Nike skriver i sin rapport från 2001 att de följer nationella och/lokala lagar om minimilön. 

Vidare menar företaget att den typiska arbetaren i leverantörsfabriker är en ensam, ung kvinna 

utan utbildning och med ett arbete som inte kräver särskild kompetens. Dess försvar är alltså 

att dessa arbetare inte behöver högre lön. Argumentet antyder till en viss respektlöshet och 

ignorans till det faktiska läget. Än idag kritiseras företag som verkar i låglöneländer och Nike 

är ett av företagen som får kritik för att betala ut löner under ”living wage”. 

 I Nikes senaste rapport är attityden om löner annorlunda. Nike skriver även i den senare 

rapporten att företaget följer nationella och/eller lokala lagar. Ett mätinstrument har skapats 

som bl. a. mäter lön och förmåner. Målet med instrumentet är att förbättra för företagets 

anställda. Vidare skriver Nike att det är viktigt att debatten om minimilön fortskrider och att 

man tillsammans kommer fram till en gemensam acceptabel lönesättning. Detta tyder på att 

företaget har en förändrad och förbättrad attityd till området. Dock kan man inte se någon 

faktisk förändring då Nike fortfarande enbart följer lagar om minimilön även i den senaste 

rapporten. 

5.1.2 Puma år 1 och 2 

Puma har inte skrivit någonting om lönestandarder i sin första rapportering. Dock skriver 

företaget att de följer nationella och/eller lokala lagar om övertidsersättning. Det går enbart att 

sia om anledningarna till att Puma inte har skrivit om lönestandarder. En anledning kan vara 

att Puma betalar under minimilön vilket skulle vara obetänksamt att skriva i en CSR- rapport. 

Eftersom just Puma inte fått någon direkt kritik för att betala ut löner under minimilön, skulle 

det gå att anta att företaget utbetalar enligt nationella och/eller lokala lagar om minimilön. I 

Pumas senaste rapport fokuseras mycket på Pumas uppförandekod samt etisk kod som 

företaget har som mall även för leverantörer. Eftersom Pumas uppförandekod skapades 1993 
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finns också anledning att anta att företaget följt nationella och/eller lokala lagar om 

minimilön. Pumas har utöver en etisk kod en sträng attityd till leverantörer som inte 

accepterar minimilönen, i sin senare rapport, vilket också kan tyda på att Puma haft en 

lönestandard även tidigare. Dock eftersom Puma inte har någon information i sin tidigare 

rapport om lönestandard kan man dock anta att det skett en stor förändrig till den senaste 

rapporten. 

 Både Nike och Puma skriver att de själva inte kan höja lönestandarden utan att hela 

industrin måste göra en ansträngning till detta. Dock är Nike och Puma två stora 

multinationella företag inom industrin. Om företagen är måna om att en faktisk höjning sker 

borde ett samarbete göra det enklare till en höjning av löner i leverantörsfabriker. Vidare 

skriver Puma som tidigare nämnts att de är ledande på CSR- området vilket borde antyda till 

att företaget enklare skulle kunna höja lönerna. 

5.2 Juridiskt ansvar 

5.2.1 Nike år 1 och 2 

Nike skriver i sin första rapport att de följer lagar och regleringar på alla sina områden. 

Gällande minimiåldern skriver företaget att de följer nationella eller lokala lagar men har även 

en egen standard som är högre ålder än lagen. Nike skriver att det är svårt att kontrollera 

åldern i länder där födelseattester inte existerar. Åldersstandarden är något Nike skriver om i 

både den tidigaste och senaste rapporten. I Nikes första CSR- rapport skriver företaget att de 

avslutat samarbete med en leverantörsfabrik då det framkommit att de har anställda under 

minimiåldern, trots att varken Nike eller regeringen ansåg att det stämde.  

 I sin senare rapport skriver Nike hur de istället för att avsluta samarbeten med 

leverantörer, utför program och projekt i fabriker för att lösa problemet. Ansvaret har 

utvecklats och istället för att lösa problem genom att avsluta samarbeten, arbetar företaget för 

att försöka lösa dem tillsammans med leverantörsfabrikerna. Vidare skriver Nike i sin senare 

rapport att problemen skapar nya policys inom företaget som gäller såväl direkt som indirekt 

anställda på Nike. Det finns ingen konkret förändring förutom att företaget ändrat sin attityd 

till leverantörsfabriker som missköter Nikes bestämmelser. Detta tyder dock på en liten 

förändring då de avancerar samarbetet och försöker lösa problemen. 

5.2.2 Puma år 1 och 2 

I den första rapporten skriver Puma att de följer nationella lagar om minimiålder. Pumas svar 

på problemet om minimiålder, i sin senare rapport, är att företaget har en tvingande regel där 
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leverantörerna måste förse sig med ett medicinskt bevis på de anställdas ålder, detta måste 

göras kostnadsfritt för den anställde. På så vis är det mindre chans att Puma har anställda 

under minimiåldern.  

 Båda företagen följer rekommendationer från FLA och ILO. Nike har inte någon 

förändring gällande minimiålder mellan sina rapporter dock är standarden högre än lagen i 

båda rapporterna. Pumas förändring gällande minimiålder är då företaget inte anställer 

arbetare som inte avslutat obligatorisk utbildning. Dock är det svårt att tyda den faktiska 

förändringen då man inte vet vid vilken ålder obligatorisk utbildning avslutas. Vidare är det 

troligtvis olika åldrar beroende på land. Därför säger förändringen inte mycket mer än att 

företaget vill att arbetarna avslutat obligatorisk skolgång. 

5.3 Etiskt ansvar 

5.3.1 Nike år 1 och 2 

I Nikes första rapport skriver företaget om kommittéer som tillsatts och projekt som startats 

men också som funnits under en längre tid. Kritiken som tidigare nämnts mot detta är att det 

tagit avsevärd lång tid för Nike att lokalisera problemen. Nike skriver i sin tidigare rapport att 

företaget anser det viktigt att intresseorganisationer finns som hjälp till kontroller av 

leverantörer. Vidare skriver Nike att de måste försöka vara mer mottagliga för intressenter, 

dock verkar det inte vara något som Nike tidigare har varit även om företaget nämner i den 

första rapporten att det är något som krävs. I den senaste rapporten däremot skriver Nike att 

företaget är mer lyhörda för intressenter. Nike har insett hur riskfullt det är att inte vara 

mottagliga för externa intressenters kritik. Nike skriver att de för en dialog med en mängd 

olika organisationer. Detta visar att Nike har förändrat sin inställning och att företaget arbetar 

mot en förändring och en förbättring. Förändringen är framförallt att Nike avancerat sitt 

samarbete med intresseorganisationer. Återigen tyder inställningen på en förändrad policy och 

attityd. 

 Granskningen och kontrollen av Nikes senaste rapport är gjord av externa 

organisationer. I den första rapporteringen finns ingen information att någon extern intressent 

eller organisation som utfört kontroll eller granskning av Nikes rapport. Detta tyder på att 

Nike tagit till sig kritiken från intresseorganisationer och försöker förbättra sin policy inom 

företaget. 

 Om anledningen till Nikes förbättrade policy och attityd till CSR har att göra med 

politisk konsumtion finns styrkt i den senaste rapporten då Nike är noga med att förklara 
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vikten av organisationer som för fram kritik gentemot företaget. Nike har insett att de 

tillsammans med organisationer kan nyttja en god affärsmodell.  

 En ytterligare anledning till Nikes förändrade attityd kan ha att göra med att företaget 

sedan 2006 har en ny president och VD. Dock sitter den tidigare ordförande och VD:n Philip 

Knight fortfarande kvar i bolagsstyrelsen. Numer är CSR en del av Nikes affärsmodell skriver 

företaget i sin senaste rapport. 

5.3.2 Puma år 1 och 2 

Puma skriver däremot redan i sin första rapport att de insett vikten av extern dialog med 

intressenter. De förde en dialog med organisationer och externa intressenter redan 2001. 

 Puma skriver vidare i sin senaste rapport att organisationer som FLA utför kontroller åt 

dem. Då FLA är en extern intressent visar det på ett stort åtagande. Vidare skriver Puma att de 

har samarbeten med olika organisationer och följer riktlinjer som ILO. Ett samarbete har 

företaget med IMAC i Pakistan. Puma skriver att få fall har framkommit om arbetare under 

minimiålder och tar upp två under hela 2008. Vidare skriver Puma om ett övervakningssystem 

som skall få ner de få antal som existerar. 

 Puma skriver i sin tidigare rapport att de kontrollerar leverantörer genom att de fyller i 

ett formulär. Därefter delar Puma in leverantörerna i klasser om A, B och C. Däremot finns 

ingen information som visar vad indelningen betyder. Därför säger informationen inte 

granskaren av rapporten någonting mer än att företaget betygsätter leverantörerna och att A är 

den klass som anses bäst medan klass C anses som sämst. Dock har de redan 2001 fört in i sin 

affärsmodell att klassa de olika leverantörerna. Pumas senaste rapport innehåller betydligt fler 

exempel och initiativ som gör Pumas etiska ansvartagande något större. Rapporten är skriven 

utifrån Global Compacts tio principer vilka också är utskrivna i rapporten. Nike rapporterar 

också enligt Global Compact dock inte lika tydligt som Puma vilka ger svar efter varje 

princip. 

5.4 Filantropiskt ansvar 

5.4.1 Nike år 1 och 2 

Nike menar att de utövar CSR som alla områden i företaget då de har planer, mål och 

utförande för CSR. Nike har i den tidigaste rapporten inte beskrivit någon extern granskare 

vilket gör det svårt att förlita sig på att företaget faktiskt gör det de ger sken av.
138

 Vidare 

skriver Nike i sin rapport från 2001 att de är oroliga för att deras filantropiska ansvar skulle 
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ses som ett försök att rädda varumärket. Nike skriver och berättar om program som de haft 

sedan 1994, där det filantropiska ansvaret inte bara förekommit i form av ekonomiskt bistånd 

utan att de skänkte produkter och hjälp i form av anställda som arbetade som volontärer. 

Omkring 100 program skriver Nike att de utövar. Under FY98 och FY01 skriver Nike att 

företaget satsat drygt 108 870 000 dollar på filantropiska projekt. 

 Nike skriver i sin senaste rapport om företaget ideella verksamhet vid namn the Nike 

Foundation. Nike samarbetar med andra multinationella företag som Microsoft och arbetar 

tillsammans med FN där företaget vill bistå nio miljoner flyktingar med hjälp. Vidare skriver 

Nike att företaget skapat ett mätinstrument som skall granska om det filantropiska biståndet 

ger faktiskt resultat. Då Nike själva skriver att företaget vill tjäna på att engagera sig 

filantropiskt kan man självfallet anta att de i slutändan vill tjäna ekonomiskt. Företag som 

engagerar sig filantropiskt och skapar en ”goodwill” gör att kunder m.fl. blir positivt inställda 

till företaget och dess varumärke. Att företag arbetar filantropiskt kan man anta att gör för att 

de vill tjäna ekonomiskt då de i slutändan är multinationella företag som har som mål att ge 

avkastning till aktieägare. Under åren FY07 och FY09 skriver Nike att företaget satsat 

168 800 000 dollar på filantropiska projekt. 

5.4.2 Puma år 1 och 2 

Puma skriver ingenting om filantropiskt ansvar i sin tidigare rapport. Anledningen till detta är 

svårt att sia om. År 2001 var inte debatten om CSR lika stor som den varit på senare år. Detta 

kan vara en anledning till att ingen information finns att tillgå. Det kan också vara att Puma 

inte utförde något filantropiskt ansvar i form av ekonomiskt bistånd eller bistånd i andra 

former. Eftersom Puma valt att inte skriva någonting om filantropiskt ansvar antas det att 

företaget inte haft något sådant ansvar från 2001. 

 Pumas skriver i sin senaste rapport om deras ideella organisation Charity Cat. Även 

Puma engagerar sig filantropiskt genom ekonomiskt bistånd, produkter och projekt som 

företagets anställda utför. Även Puma har projekt med FN. Pumas samarbete handlar om att 

skapa fred. Vilket företag som gör störst nytta är svårt att tyda då det hittills inte gått att mäta 

den faktiska verkan företagen haft gällande filantropiskt ansvar. Vidare stödjer Puma tre 

områden. Puma stödjer som tidigare nämnt bl. a. individuella konstnärer.  

 Puma anser sig själva vara det ledande företaget inom CSR. Om de är ledande på 

området borde företaget om möjligt ta större ansvar för att löner skall vara något högre än de 

är. Båda företagen skriver att de följer riktlinjerna som GRI. Puma skriver att de fått A+ som 
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betyg från GRI vilket är det högsta betyget. Vad Nike erhållit för betyg av GRI är ingenting 

företaget skriver någonting om. 

 Båda företaget beskriver i sina senaste rapporter om 10 olika projekt som de arbetar 

med. Vidare har båda företagen avancerat sitt filantropiska ansvar i rapporteringarna. Puma 

har ökat mest då företaget från första rapporten inte beskrivit något filantropiskt ansvar. Nike 

har också ökat, både med program, projekt och ekonomiskt bistånd. 

5.5 Kvantitet av respektive företags rapporter  
Vid ett jämförande gällande kvantiteten av företagens CSR- rapportering har Pumas 

rapportering ökat mer över år 1 och 2. Nikes rapportering har ökat 3.2 gånger eller 320 % mer 

från år 1 till år 2 medan Pumas ökat 4.48 gånger eller 448 % från år 1 till år 2. Puma har 

således ökat sin rapportering med 128 % jämfört med Nike. Detta beror bl. a. på att Pumas 

rapport från 2001 är mindre antal sidor än Nikes första. Puma hade heller varken information 

om ekonomiskt eller filantropiskt ansvar. 

 Frågan man skulle kunna ställa sig till resultatet av rapporterna är bl. a. varför företagen 

inte årligen rapporterar CSR. Ett argument är att de ännu inte ser det som en tillräckligt viktig 

del av företaget. Vidare kan diskussionen föra fram argument som menar att Pumas rapport är 

kvantitativt mindre då de rapporterar för två år (2007-2008) medan Nike rapporterar för tre år 

(2007-2009). Med tanke på att Pumas första CSR rapport från början inte innehöll varken 

något direkt ekonomiskt ansvar eller filantropiskt ansvar är Puma det företag som har 

förändrat och ökat sin rapportering mest från år 1 till år 2. Nike rapporterade redan år 2001 

om alla de fyra ansvarsområdena. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
Genom att ha svarat på undersökningens preciserade forskningsfrågor har undersökningens 

övergripande forskningsfråga besvarats.  

 

 Kan effekten av politisk konsumtion påverka ett multinationellt företag som Nike att 

förändra sin CSR- rapportering och policy mer än ett i den grad icke utsatt företag som 

Puma? 

 

Utifrån resultat och analys kan man utläsa att politisk konsumtion till viss del påverkar företag 

till att förändra sin CSR- rapportering. Framförallt gällande företags policy och attityd. 

Anledningen, i Nikes fall, är troligtvis att företaget varit tvungna att förändra och förbättra sin 

attityd så att konsumenter inte skall associera varumärket med något negativt. 

 Framförallt verkar politisk konsumtion som extern påtryckning påverkat fallet Nike att 

ta det första steget till en CSR- rapport där alla områden i Carrolls modell finns tillgänglig. 

Motivet till den första rapporteringen verkar ha varit att rentvå varumärket. Då situationen 

blev ohållbar, för Nike, blev företaget tvunget att föra en dialog med intressenter. Detta tyder 

på att politisk konsumtion har en ansenlig påverkan på företag när det blir aktuellt i media för 

att skapa en första rapportering. Förändringen mellan Nikes första rapport och senaste rapport 

är mindre än företagets första steg mot en CSR- rapport. Detta är vidare en anledning att 

politisk konsumtion verkar på kort sikt snarare än på lång sikt. 

 Vidare verkar politisk konsumtion inte ha någon större långsiktigt effekt, som i detta 

fall, då Puma också har förändrat och förbättrat sin CSR- rapportering, i samma grad eller 

högre än vad Nike har gjort. Att Puma, som anser sig vara ledande inom området CSR, har 

förändrat sin CSR- rapportering kan ha att göra med att det blivit mer aktuellt och modernt för 

företag att arbeta med CSR i allmänhet. Vidare kan Puma som åskådare till den politiska 

konsumtionskampanjen, som Nike varit utsatt för, ha insett vikten av att föra en bra CSR- 

rapportering. Då det inte är stor skillnad mellan företagens senaste rapporteringar kan de ha 

fler än en drivkraft till att föra en bra CSR. Exempelvis att upprätthålla en god bild av 

varumärket. 

 Att Nike är det förtaget som blivit utsatt för en politisk konsumtionskampanj kan ha att 

göra med att företaget är ett av de största inom industrin. Därför kan Nike ha blivit målet för 

hela industrin där kritiker till företagens verkan i utvecklingsländer vill att företagen inom 

hela industrin skall arbeta mer för att förbättra villkoren för exempelvis anställda. Det kan 
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också vara därför som Puma förändrats sin rapportering om CSR i den grad eller högre som 

Nike. 

 Puma har förändrat sin rapportering om CSR i större grad än Nike. Däremot har Nikes 

policy och attityd till CSR förändrats mer än Pumas. På det hela taget har företagen förändrats 

mycket, dock på olika nivåer. 

6.1 Avslutande reflektioner 
Då undersökningen inte kan dra några generella slutsatser väcks intresse för vidare forskning. 

För det första skulle det vara intressant att göra en undersökning angående hela textil- och 

sportskoindustrin. Vilket företag det är som faktiskt arbetar främst med CSR. För det andra 

skulle det vara intressant att analysera alla företagens rapporter för att se när den faktiska 

förändringen skett. Vidare skulle det vara intressant att undersöka vad företagen faktiskt gör i 

praktiken. Genom att analysera de icke statliga organisationerna, som har företagen under 

uppsikt, skulle detta kunna genomföras. Till sist skulle det vara intressant att forska mer kring 

politisk konsumtion för att se vilken verkan den har på både kort och lång sikt. 

 Det går att anta att politisk konsumtion som verktyg skulle kunna vara effektivt. Dock 

verkar det vara viktigt att informationen kommer ut i media vilket gör verktyget mer 

slagkraftigt. Dessutom har det visat sig vara viktigt att många människor samt organisationer 

tillsammans använder politisk konsumtion för att det ens skall bli verkningsfullt. Då det i 

fallet Nike har varit effektivt för att få företaget att skapa en CSR- rapportering fungerar det 

åtminstone på kort sikt. För att det skall ge långsiktig verkan krävs det att kampanjen är 

omfattande och inte nedtrappas ju längre tiden fortskrider. 

 Extern påverkan och politisk konsumtion har en effekt på företag. Detta visar att 

konsumenter bör vara medvetna och aktiva i sina val kring produkter och producenter. Det 

krävs en omfattande aktion, i samarbete med media och ett deltagande från många människor 

för att ge en positiv verkan på företagens sociala ansvar. 
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