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CSR som begrepp 

CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var det 

vanligt att företag införde ‘välfärdsaktiviteter’ för sina anställda; bland annat drivs daghem, badhus och bibliotek i 

företagsregi, enbart ämnade att tillgodose de anställdas behov. Från 1950-talet och framåt sprider sig debatten om 

företags sociala ansvar från forskare i ekonomi till aktieägare och andra intressenter. Den dominerande synen på 

företags sociala ansvar är dock att företags huvudsakliga ändamål är vinstmaximering och hög avkastning för sina 

aktieägare, och att all filantropisk aktivitet därmed strider mot företagets affärsidé (den mest kända motståndaren 

till företag och filantropi härstammar från Milton Friedman, Nobelpristagare i ekonomi och välrenommerad 

liberal). Under 1990-talet växer ett missnöje mot multinationella företag fram; mot deras produktion i allmänhet, 

och mot deras produktion i utvecklingsländer i synnerhet. Antiglobaliseringsrörelsen växer samtidigt och tar 

avstamp i den enorma makt multinationella bolag sägs ha samlat på sig. Ökade krav på företags sociala ansvar 

börjar höras och riktas i första hand mot de stora västerländska bolagen med produktion i fattigare delar av 

världen.  Undan för undan sprids idén om företags sociala ansvar och de allra flesta större företag har nu en 

utarbetad policy som reglerar sitt eget ansvar och CSR-arbete. Begreppet har även letat sig ner mot lokala nivåer 

och små och medelstora företag har i allt större utsträckning börjat utarbeta egna uppförandekoder eller policyn. 

Det vilket brukar räknas in i CSR utifrån företagens ansvarsområden gentemot samhället är: 

 Ekonomiskt ansvarstagande: Handlar om att driva en verksamhet så att man tjänar så mycket pengar som 

möjligt och därmed tar ansvar inför aktieägarna för att både trygga företagets finansiella ställning och ge dem 

avkastning på sitt investerade kapital. 

 Miljömässigt ansvarstagande: Handlar om att driva en verksamhet på ett sätt som inte påverkar jorden och 

våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. 

 

 Socialt ansvarstagande: Handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare, med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, 

jobbar hos underleverantörer, är affärspartners eller konsumenter. 

 

  



 

 

 

 Etiskt ansvarstagande: Handlar om att utifrån de tre ovanstående dimensionerna styra företagen hur man gör 

saker som hjälper dom att prioritera när de tvingas väga ett initiativ mot ett annat. Kan även ses ur skopet 

moraliskt ansvarstagande. Företag skall agera med samma goda moral som samhällsmedborgaren förväntas 

göra. 

 

 

Kopplingen CSR - Mänskliga Rättigheter 

Det har under historien funnits en debatt kring vilket ansvar företag har i upprätthållandet av de Mänskliga 

Rättigheterna. Näringslivets företrädare har stipulerat att det är staternas ansvar att förverkliga de Mänskliga 

Rättigheterna och att företagens roll ligger i att rätta sin verksamhet efter gällande nationell lagstiftning. 

Företrädare för Mänskliga Rättigheter har o sin sida hävdat att företag, i globaliseringens kölvatten, vuxit sig så 

ekonomiskt och politiskt starka att de även borde ta ett större ansvar i efterlevnadsarbetet med de Mänskliga 

Rättigheterna. Efter påtryckningar från politiker, NGO:s, andra organisationer och allmänheten började företag se 

fördelarna med att engagera sig i arbetet med de Mänskliga Rättigheterna. I början av år 2000 lanserade FN:s 

dåvarande generalsekreterare Kofi Annan ett initiativ vid namn ”Global Compact”. FN:s Global Compact baseras 

på internationella överenskommelser, såsom ILO:s konventioner och FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. 

Initiativet bygger på att företag frivilligt skall ansluta sig till att förverkliga 10 principer från vilka 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 delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

Arbetsvillkor 

Princip 3 

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till 

kollektiva förhandlingar; 



 

 

 

Princip 4 

avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

Princip 5 

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 

Princip 6 

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

Miljö 

Princip 7 

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

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

Princip 9 

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Korruption 

Princip 10 

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 

 

Initiativet har fått god avkastningen och idag har man medlemmar från 130 länder med mer än 8700 deltagare, 

och det finns idag ett ramverk för i vilket företag kan hämta information från bla FN i frågor gällande CSR.  

Ett annat liknande initiativ från FN kom 2008-2009 när John Ruggie (special representatör för Mänskliga 

Rättigheter inom FN) kom med en rapport där han uppmanade till samarbete mellan stat och näringsliv. Han 

menar bland annat att stater behöver företag för att kunna mer effektivt arbeta med att förverkliga de Mänskliga 

rättigheterna. Därför behöver stater involvera företagen i detta arbete. Samtidigt behöver företag aktivt arbeta med 

att respektera de Mänskliga Rättigheterna då detta kommer gynna företag långsiktigt.  

Det är bland annat initiativ likt det ovanstående vilka visar på hur de Mänskliga Rättigheterna och begreppet CSR 

direkt är sammankopplade.   

 



 

 

 

CSR i Sverige 

CSR har blivit något mer vanligt än ovanligt bland storföretag runt om i världen. Det finns ingen riktig reell 

motsättning mellan CSR som begrepp och vinstmaximering. Istället ser man CSR som en del av 

vinstmaximeringen - på lång sikt. CSR, som till stor del utgörs av ett självregleringsinitiativ, har främst varit 

ämnat för storföretag men idag finns ett CSR perspektiv även bland medel och småföretagare i större utsträckning 

än för bara några år sedan. Bland Europas 150 största företag har nästan alla, 97 procent, information på sina 

hemsidor om att de arbetar med CSR eller liknande begrepp, för Sveriges del ligger motsvarande siffra på 75 

procent. Något som kan bidra till att öka CSR initiativet i Sverige är att regeringen år 2008 skärpte kraven på 

hållbarhets information i sina ägarstyrda bolag. Det innebär att ett 50 tal bolag skall redovisa sitt CSR-arbete i en 

bestyrkt hållbarhetsredovisning som följer rapporteringsriktlinjerna Global Reporting Initiative, GRI. Regeringens 

initiativ kommer utveckla CSR- marknaden i Sverige ytterliggare och legitimera konceptet även för privata 

företag. Speciellt med tanke på att det är många privata företag vilka gör affärer med de statliga bolagen.  

Vad är det då i Sverige som får företag att vilja jobba med CSR relaterade frågor och teman. Dom mest konkreta 

drivkrafterna för företag är följande: 

 Krav från investerare; Att arbeta med CSR ger företagen en dragningskraft gentemot investerar, och 

vissa investerare kräver att företaget skall jobba med CSR för att överhuvudtaget vilja investera. 

 Krav från kunder; Kan handla om underleverantörer där kunderna kräver ett CSR perspektiv. Även bland 

företag vilka jobbar direkt mot kund har man sett att krav gällande CSR relaterade teman har blivit mer 

aktuella. 

 Ny frivillig reglering; Alla CSR initiativ och stöd som finns för företag vilka vill jobba med CSR har gett 

företagen en legitimitet att frivilligt jobba med CSR. 

 Undvika kritik i media och från NGO:er; CSR intiativ skyddar från kritik i medierna  som annars skulle 

kunna skada företagets varumärke, inklusive kritik från NGO:er som är vanliga aktörer i svensk media. 



 

 

 

 Employer Branding – lättare att rekrytera; Tanken är att CSR underlättar att rekrytera och behålla 

personal genom att det stärker företagets kultur och attraktivitet.  

Även antalet konsultbolag som jobbar med CSR har ökat kraftigt sedan mitten på 1990-talet. Detta har skett i takt 

med att globaliseringen lett till att fler och fler företag uppmärksammats då det agerat oetiskt i utvecklingsländer. 

Uppmärksamheten ledde till att företag ville ha en mekanism för att motarbeta oetiskt agerande, det ledde till 

uppkomsten av många konsultbolag som jobbar med CSR.  

 

CSR- nätverk 

Det finns runt om i världen olika konstellationer av CSR nätverk och här i Europa är det mest omfattande och 

betydelserika nätverket CSR Europe (www.csreurope.org). I nätverket finns det stora företag vilka aktivt arbetar 

med CSR frågor och kunskapsöverföring. Sedan en tid tillbaka skriver de nyhetssammanfattningar av vad företag 

gör på hållbarhetsområdet, vilket gör dem till en unik källa för alla som söker exempel i icke-engelsspråkiga 

länder. Den svenska samarbetspartnern till CSR Europe heter CSR Sweden. 

CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och 

samhällsengagemang. Deras främsta uppgifter består i att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och 

att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker. Detta utförs genom att CSR Sweden förmedlar kontakter, 

erfarenheter och kunskap mellan företag och dess intressenter. CSR Sweden har 19 medlemsföretag och är 

nationell partner till CSR Europe. Några exempel medlemmar hos CSR Sweden och vilka arbetar aktivt med CSR 

frågor är: Axfood, Löfbergs Lila, Samhall och Svenska Spel. 

Här i Västsverige finns det ett CSR nätverk vid namn CSR-Västsverige. CSR Västsverige är en ideell förening 

bildad 2008. Föreningen består av medlemmar från alla typer av arbetsgivare, offentliga, privata, idéburna – stora 

som små. Föreningen har ca 110 medlemmar och man siktar på att öka medlemsantalet kraftigt under 2012. 

 

http://www.csreurope.org/


 

 

 

Ett annat exempel på CSR nätverk i Sverige är det relativt nystartade nätverket i Malmö. Det är ett nätverk som 

riktar sig till skånska företag och organisationer. Nätverket erbjuder medlemmarna tematräffar, seminarier och 

andra aktiviteter. Målet är att ta fram konkreta och användarvänliga verktyg som företag kan använda sig av.  

 

CSR i Arbetsrätt 

Modellen som Arbetsrätt använder sig av och där CSR perspektivet är integrerat har växt fram i samarbete med 

det svenska ESF rådet. ESF har fungerat som processtödjare utifrån begreppet tillgänglighet som CSR är en del 

av. Tillgänglighetsbegreppet och dess innebörd i Arbetsrätt har diskuterats och vägts in tillsammans med bland 

annat Gert Månsson som arbetar som regioncoach för Handisam. Handisam erbjuder processtödjande tjänster åt 

ESF projekt vilka arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Handisam utgår i sin 

verksamhet utifrån Konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att 

verklighetsförankra konventionen. Detta sker även i linje med gällande svensk lagstiftning på området.  

Målet med Projekt Arbetsrätt är att skapa trygga sysselsättningar för personer mellan 18-64 år vilka av olika 

anledningar är långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa. Främst rör det sig om anställningar och/eller praktik, 

men det kan även gälla utbildning eller andra aktiviteter såsom olika aktiviteter för förberedelse till 

arbetsmarknaden. Detta skall ske genom ett systematiskt samarbete mellan näringsliv, myndigheter och den 

idéburna sektorn. 

I förstudien kartlades vad parterna då hade att erbjuda projektdeltagarna på väg till arbetet, vad som behövdes 

utvecklas och vilka nya aktiviteter och/eller verksamheter som behövdes skapas.    

Utifrån resultatet från förstudien till Arbetsrätt så visade det sig att det fanns en avsaknad av utarbetade former för 

hur ett socialt ansvarstagande, både bland offentliga och privata arbetsgivare kan se ut i praktiken. Som ett 

resultat av detta upprättades ett samarbete med ActiveMa som är ett företag vilka aktivt arbetar för att påverka 

andra entreprenörer att ta ett större samhällsansvar i linje med CSR. ActiveMa är även medlemmar i CSR-

Västsverige vilket även förde med sig ett samarbete mellan Projekt Arbetsrätt och CSR-Västsverige.  

 



 

 

 

Formandet av Projekt Arbetsrätts strukturella karaktär ledde till att CSR perspektivet blev integrerat i projektet. 

Genom trestegsmodellen skapades förutsättningar för att CSR skulle kunna komma att användas i rekryteringen 

av arbetsgivare, samt att sprida idén om ett socialt ansvarstagande bland företagare. CSR delen i modellen byggde 

även på den övergripande tanken om att projektet via CSR kunde vara med och bidra till ett samhälle där företag 

är med och främjar och utvecklar de Mänskliga Rättigheterna. Detta grundas främst i ”Konventionen om de 

Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheterna” samt ”Konventionen om Rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning”. Att just dessa konventioner är de vilka främst belyses ur projektets synvinkel är att 

konventionerna är riktade för projektets målgrupp. Vi menar att de är ett ansvar för staten att ordna så att alla 

samhällsinvånare har möjlighet till arbete, och att hinder för möjligheterna bör elimineras. Ett sådant hinder kan 

vara strukturell eller individuell diskriminering av vissa grupper eller individer. Det innebär även att staten skall 

aktivt arbeta för att personer med exempelvis funktionsnedsättningar skall kunna få ett extra stöd för att kunna 

arbeta utefter sin bästa förmåga.  

I projektet utförs detta genom att statliga myndigheter är med och bidrar till att överbrygga hinder för extra utsatta 

grupper på arbetsmarknaden och komma tillbaka. En sådan grupp är personer med fysiskt eller psykiskt 

funktionshinder, vilka har utgett och utger en bärande andel av deltagarna i projektet. Företag har inte någon 

formell roll att övervaka och implementera Mänskliga Rättigheter, det har staten. Däremot spelar företag en stor 

roll i att respektera och främja Mänskiga Rättigheter. I projektets modell framgås detta genom CSR perspektivet. 

För att CSR Västsverige skulle vara delaktiga i projektet och bistå med kunskap och material, krävdes att man 

från projektets sida kunde visa på kopplingen mellan projektets modell och CSR. CSR Västsverige delgavs 

projektets modell och CSR Västsveriges kansli godkände kopplingen i förankringsprocessen. För att kunna arbeta 

in modellen med CSR perspektiv i projektets dagliga arbete gavs jobb coacherna uppgiften att lyfta perspektivet 

under sina besök hos arbetsgivarna. Coacherna skulle då ange en kort information om CSR utifrån material 

framtaget av CSR Västsverige. Om arbetsgivarna visade intresse skulle coacherna även kunna bidra med 

information om hur arbetsgivarna skulle kunna gå vidare med sitt CSR arbete. Projektet har även anordnat ett 

frukostseminarie där man bjudit in arbetsgivare för att informera om tillgänglighetsarbete, vilket är en del av CSR 

perspektivet.  

 

 



 

 

 

Under oktober 2011 har projektet utfört en kartläggning och analys av hur CSR perspektivet fungerat i modellen. 

Ett problem som uppstått mot bakgrund av det tidiga initierade CSR arbetet i projektet är att coacherna upplevt att 

informationen hos arbetsgivarna blivit tudelad och för omfattande. Dels skall man informera om projektet och 

metoden man arbetar efter, och dels skall man informera om CSR och det sociala ansvarstagandet. Detta har ofta 

på grund av tidsbrist inte gått att genomföra och CSR delen har blivit sekundärt prioriterat. Mot bakgrund av det 

ovanstående så har vi inom projektet utformat en parallellprocess som skall fånga in CSR målet i projektets 

slutfas. Processen går ut på att återknyta de arbetsgivare som de facto varit aktiva inom projektet och belysa 

arbetsgivarna om vad de varit delaktiga i och att deras deltagande i projektet har varit en del i att ta ett 

samhällsansvar och samtidigt en del av CSR. Återkopplingen skall ske genom att ett nytt frukostseminarie 

kommer anordnas under december 2011, samt att individuella besök kommer anordnas hos de arbetsgivare som 

inte kan närvara vid frukostseminariet. Under seminariet kommer arbetsgivarna informeras om vad CSR är och 

hur vi inom projektet arbetat med det, och vilken roll arbetsgivarna spelat i detta. Activema kommer att informera 

om hur ett aktivt CSR arbete kan bedrivas och vilka mervärden det finns att hämta in. En representant fån CSR 

Västsverige kommer att informera om hur arbetsgivarna kan gå vidare med sitt CSR arbete. Under de individuella 

besöken kommer strukturen på informationen se likadan ut som vid frukostseminariet, men att den kommer 

anpassas till vilken arbetsgivare som är aktuell.  

Projektet har även som målsättning att sprida modellen till omvärlden och att visa på hur CSR perspektivet kan 

vara en del av strukturen i denna typ av projekt. Spridningen anser vi har stor betydelse i frågan kring hur CSR 

skall kunna integreras i arbetet med att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för personer med funktionshinder. 

Modellen för projektet kan vara en väg till att fylla i den lucka som visade sig i förstudien, nämligen att det finns 

en avsaknad för hur ett socialt ansvarstagande bland offentliga och privata arbetsgivare kan se ut i praktiken. 

Framförallt vill vi visa på hur modellen går att använda som en länk mellan statliga myndigheter och privata och 

offentliga arbetsgivare. Spridningen kommer ske genom att kontakt upprättas med de intressenter vilka berörs av 

arbetssättet samt kontakter med media för att nå en så vid mottagningshorisont som möjligt.    

När vi under hösten 2011 ser på hur målgruppen för projektet tagit form ser vi att ca 70% av de deltagare som 

avslutats i projektet har någon form av funktionsnedsättning. Av dessa har cirka en tredjedel samsjuklighet. Detta 

har medfört att vi inom projektet strävar efter att ytterligare belysa begreppet CSR gentemot våra uppdragsgivare, 

arbetsgivare och omvärlden. Detta för att även efter projektets avslut kunna visa på att modellen med CSR 

perspektivet kommer till nytta för målgruppen funktionsnedsatta. De tidigare utvärderingarna har pekat på att  



 

 

 

CSR perspektivet har varit i behov av utveckling och detta har vi tagit till oss genom att i större utsträckning 

inkludera perspektivet i modellens processarbete. Det vidare arbetet sker med förankring i styrgruppen och en 

kontinuerlig dialog förs med CSR Västsverige om hur vi kan gå vidare i processen. Ett nytt styrgruppsmöte 

planerar vi att genomföra i januari 2012 där vi avser ta upp nya riktlinjer för våren 2012 och där CSR står centralt.         

 

 

 

 

 

 

 

 


