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ABSTRACT 

Titel: CSR implementering i små och medelstora företag – En studie på en 
utvecklingsmarknad 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Malin Da Silva & Louise Helmer 
 
Handledare: Akmal Hyder 
 
Datum: 2014 - oktober 
 
Syfte: Att söka förståelse för hur svenska små och medelstora företag arbetar med CSR 
implementering på en utvecklingsmarknad och vilka problem och möjligheter de möter i 
arbetet med detta.    
 
Metod: Kvalitativ metod har använts för att utföra denna studie. Uppsatsen utgörs av en 
komparativ design innehållande tio stycken semistrukturerade intervjuer. Vi undersökte sex 
svenska företag som var etablerade på en utvecklingsmarknad och som befann sig nära, 
under eller i slutfasen av en CSR-implementeringsprocess.  
 
Resultat & slutsats: Svårigheter med Brasilien har uppgetts vara att det är ett överreglerat 
land, vilket kan försvåra implementeringen av CSR. Men de intervjuade företagen har även 
uppgivit att CSR uppskattas och stöds av den brasilianska marknaden. Detta i kombination 
med att få brasilianska lokala SME arbetar med CSR så ger det de svenska företagen en stor 
konkurrensfördel att implementera CSR. Det har också under intervjuerna framkommit att 
intern utbildning uppskattas på ett annat sätt än i Sverige, vilket kan underlätta processen då 
CSR-program ska implementeras. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Begränsningen i detta arbete har varit att ta del av de 
anställdas synpunkter vad gäller arbetet med CSR implementeringen i företagen på grund av 
språkbarriärer. Därför skulle det vara en intressant vidare forskning att ta del av de anställdas 
åsikter kring vilka problem och möjligheter som kan finnas vid CSR implementering i små 
och medelstora företag på en utvecklingsmarknad. En annan sak skulle vara att studera i 
vilken utsträckning de lokala små och medelstora företagen arbetar med CSR implementering 
på en utvecklingsmarknad och i så fall studera vilka skillnader och likheter som därmed råder 
mellan de nationella och internationella företagen som där finns etablerade. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar med ökad förståelse för de olika dimensioner och 
steg som härrör sig till implementeringsprocessen av CSR i svenska små och medelstora 
företag på en utvecklingsmarknad.  
 
Nyckelord: CSR, CSR-definition, CSR implementering, SME, utvecklingsmarknader
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ABSTRACT 
 
Title: CSR implementation in small and medium enterprises – A study in a developing 
market 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Malin Da Silva & Louise Helmer   
 
Supervisor: Akmal Hyder 
 
Date: 2014 – october 
 
Aim: To seek understanding on how Swedish small and medium enterprises work with CSR 
implementation in a developing market and what problems and opportunities they face in 
dealing with this. 
 
Method: Qualitative methods has been applied in this study. The paper consists of a 
comparative design containing ten semi-structured interviews. We examined six swedish 
companies that were established in a developing market wich conear, under or in the final 
stages of a CSR implementation process. 
 
Result & Conclusions: Difficulties with Brazil is that it is an over-regulated country, wich 
obstruct the implementation of CSR. But the interviewed companies have also yielded that 
CSR is appreciated and supported by the brasilian market. This, in combination with that 
few local brasilian SME work with CSR, gives the swedish companies a great compeditive 
advantage to implement CSR. It is also during the interviews been revealed that internal 
training is appreciated by the local staff in a different way than in Sweden, which can 
simplify the process when new CSR programs are to be implemented. 
 
Suggestions for future research: The limitation of this work has been the inbability to 
include views of local employees because of language barriers. It would be therefore an 
interesting further research to integrate the employees' views on the problems and 
opportunities that may exist at CSR implementation in small and medium enterprises in a 
developing market. Further CSR implementation in local and international companies 
established in the local country could be compared.   
 
Contribution of the thesis: The thesis offers deeper insight in the dimensions and steps 
related to the implementationprocess of corporate social responsibility in swedish small 
and medium enterprises on a developing market. 
 
Key words: CSR, CSR-definition, CSR implementation, SME, developing markets 
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1. Inledning 
 

Young (2004); “Oavsett hur svårt det än må vara att definiera vad hållbarhet är, är det 
uppenbart vad som inte är hållbarhet; miljöförstöring, slöseri och våld. Alltså, genom att 
skildra den värld som vi inte vill ha, kan vi skymta den värld som vi längtar och strävar efter. 
Trots att det inte råder någon konsensus om vad hållbarhet är, kan vi etablera pakter för att 
disciplinera, reglera och begränsa vad som inte är hållbarhet.” 
 

Företags hållbara ansvar enligt Friedman (1970), Handy (2002), Martin (2002) och Kooskora 
(2006)  har vuxit fram genom spänningar mellan affärsvärlden och samhället. Komplexiteten 
kopplat till implementeringsprocessen i företag enligt Gill (2007) har överröstats av 
samhällets krav på företag att ta socialt ansvar. Detta styrks genom Porter & Kramer (2006) 
som studerat hur ett medicinföretag i sin kontext Afrika förväntades utveckla medicin mot 
AIDS trots att detta inte ingick i deras huvudsakliga produktlinje. Eftersom alla företag har 
olika mekanismer, varierar således sätten på vilka de individuellt kan bidra till samhället, 
miljön och de andra växande förväntningar som allmänheten ställer på dem som 
organisationer.  
 

Det sociala ansvaret har det senaste årtiondet ökat markant i affärsvärlden, men 
implementeringsprocessen och ledningens roll är enligt Castka & Balzarova (2008) begränsat 
utforskat. Gill (2007) menar att implementering av CSR i företag ännu är icke kodifierad i 
forskningsfronten där sökning efter nyckelorden “CSR” och “implementering” tillsammans 
ger få träffar.  Även Rahbek Pedersen & Neergaard (2008), Porter (2008) och McManus 
(2008) instämmer att det i praktiken fattas riktlinjer för hur CSR ska införlivas inom 
organisationer.  
 

Inom forskning om CSR har det enligt Ciliberti, Pontrandolfo & Scozzi (2008) skett en 
ökning av intresset för små och medelstora företag. De menar att små och medelstora företag 
främst är relevanta av två anledningar: dels därför att de står för 99 % av EU’s affärer, och 
dels för att det praktiska CSR-arbetet inom små och medelstora företag avsevärt skiljer sig i 
jämförelse med stora företag. Jenkins (2009) menar dock att små och medelstora företags 
arbete med CSR hamnar i skymundan då 60 % av världens små och medelstora företag endast 
verkar för att överleva och därmed således prioriterar de ekonomiska frågorna. 
 

Lindgreen, Swaen & Maon (2009) belyser att små och medelstora företag ibland kan lida 
direkta ekonomiska förluster då de väljer att inte arbeta med sociala frågor. Detta menar de 
beror på den lokala kulturkontexten som de verkar inom vilken skapar ett behov för företagen 
att sträva efter att där bli accepterade. Perry (2012) fann i sin studie att framstegen med 
implementering av CSR på fabriksnivå i utvecklingslandet Sri Lanka grundade sig på ett stort 
stöd av den lokala kulturkontexten.  
 



Högskolan i Gävle Examensarbete i företagsekonomi Malin Da Silva 
  Louise Helmer   

 2 

Vives (2006) skriver att 90 % av världens företag består av SME och att dessa ger arbete till 
50, 60 % av världens anställda. Vidare skriver han att 95 % av företagen i Latinamerika är 
SME och att dessa tar upp 40-60% av jobben i länderna, och bidrar till 30-50% av deras GDP. 
Då Jenkins (2004) som konstaterar att SME’s inte endast är småskaliga versioner av 
storföretag tillägger Kechiche & Soparnot (2012) att det är intressant att studera hur praktiskt 
användande av CSR ter sig i SME.  
 

Följande förkortningar kommer att användas genomgående i uppsatsen: 
CSR – Corporate Social Responsibility 
SME – Små och Medelstora Företag 
NGO – Non Governmental Organisations    
BRIC - Brasilien, Ryssland, Indien, Kina  
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1.1 Frågeställning 

Med denna problematik som bakgrund avser vi att studera hur SME arbetar med CSR 
implementering på en utvecklingsmarknad och vilka problem och möjligheter de möter i 
arbetet med detta. Vi kommer att tillämpa vår studie i utvecklingslandet Brasilien och där 
studera svenska SME som finns etablerade. Brasilien blev det land vi valde för vår studie på 
grund av att det idag är ett utvecklingsland med ett flertal svenska företag etablerade i och av 
dem är många SME. Vår studie kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer. 
Vår forskning vill ge västerländska SME förståelse för hur de kan arbeta med CSR 
implementering i utvecklingsländer och vilka problem och möjligheter de kan komma att 
stöta på i arbetet med detta.                   
 
Forskningsfrågor: 
 

Hur arbetar svenska SME med CSR implementering på en utvecklingsmarknad? 
Vilka problem och möjligheter möter de svenska SME på i arbetet med CSR 
implementering på en utvecklingsmarknad? 

1.2 Syfte 
 

Att söka förståelse för hur svenska SME arbetar med CSR implementering på en 
utvecklingsmarknad och vilka problem och möjligheter de möter i arbetet med detta.    
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1.3 Disposition 

Inledning                               
 
I inledningskapitlet presenteras problematiken kring genomförandet av CSR implementering i 
västerländska SME etablerade i utvecklingsländer. En introduktion av studiens mål 
presenteras i delarna; inledning, frågeställning, forskningsfrågor och syfte. 
                                 
Metod                                   
 
Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt för att uppnå uppsatsens syfte med hjälp av 
kvalitativ metod. De valda angreppssätten motiveras.                             
         
Teoretisk referensram                              
 
I teorikapitlet har vi en genomgång av forskningsfronten kring ämnet, uppdelat i tre rubriker: 
CSR i SME, CSR implementering och CSR i utvecklingsländer. 
 
Empiri 
 
Empirikapitlet kommer att behandla tio djupintervjuer som följer den teoretiska 
referensramens struktur. 
 
Analys                                  
 
Analyskapitlet behandlar kopplingen mellan den teoretiska referensramen och empirin. I detta 
avsnitt kommer vi diskutera empirin utifrån referensramen samt utifrån våra egna tolkningar. 
 
Slutsats        
 
Slutsatsen ämnar besvara uppsatsens problemformulering och syfte utifrån den teoretiska 
referensramen, empirin och våra egna tolkningar. Utifrån det presenteras vår lösning. 
                               
Förslag på vidare forskning 
 
I den sista delen i vårt arbete presenterar vi våra förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens syfte och vi motiverar 
för valda angreppssätt.                             

 

2.1 Forskningsansats 

För vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Det teoretiska 
gapet inom vårt område och strävan att skapa förståelse har varit de två huvudsakliga 
drivkrafterna i våra metodval. 

 

Vår strävan att nå en förståelse i implementeringen av CSR är enligt Bryman och Bell (2013) 
anledningar till att anta en kvalitativ forskningsansats. Att snarare vilja skapa än pröva teori 
har en koppling till kvalitativ forskning samt vårt val att utföra en flerfallsstudie vilket enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) bidrar till att skapa kunskap. 

 

Pertti Alasuutari (1995) menar att kvalitativ forskning handlar om att förklara meningsfulla 
handlingar, liksom vi vill fördjupa oss i en viss process som sker i ett visst urval av företag i 
en viss kontext.  

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Antalet intervjuer blev tio. Valet att genomföra tio intervjuer gjorde vi i syfte att få en så bred 
insamling av data som möjligt med hänsyn till den tidsram vilken vi jobbade inom. Vid 
intervjuerna befann sig respondenterna på en för dem trygg plats, nämligen deras kontor, för 
att öka deras känsla av att kunna svara på ett ärligt sätt. Jacobsen (1993) menar att 
intervjuerna överför kunskap, upplevelser, åsikter, attityder och värderingar från 
respondenterna till en skriven textsats, vilket skapar både en bild och ett djup i presentationen 
av forskningsresultat. 
 
För att skapa data som ger oss en djup förståelse använde vi oss av semistrukturerade 
intervjuer för insamling av empiriska data, direkt med respondenterna via 
kommunikationsverktyget Skype.  
 
Bryman & Bell (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som strukturerade men med en 
viss flexibilitet för att hålla intervjuerna naturliga. Innan intervjuerna tog vid hade vi utformat 
förhållandevis specifika teman som skulle beröras i form av en intervjuguide. Bryman & Bell 
(2013) menar att en sådan ger intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt sätt och 
skapar en levande och målande informationsinsamling. Även Yin (2013) och Rubin & Rubin 
(1995) menar att flerfallsintervjuer, strukturen i arbetet till trots, brukar ha en nära koppling 
till semistruktur och flexibilitet. Yin (2013) menar att respondenten på så vis inte endast kan 
bidra med fakta utan även sina personliga åsikter kring ämnet.  
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Trost (2005) menar att de fria, semistrukturerade intervjuerna kan ha en stor betydelse för att 
skapa en komplett bild. Detta eftersom en alltför strikt intervju kan innebära att vi tappar 
viktig information. I vår studie gjorde sig detta uttryck genom att vi lade till ytterligare två 
frågor redan under vår första intervju. Detta då vi upplevde att det blev en naturlig del av 
intervjuguiden i syfte att besvara vår frågeställning. Här frågade vi hur respondenten upplever 
att implementeringsprocessen skiljer sig mellan stora företag och SME i Brasilien. Vi frågade 
även vilka svårigheter och möjligheter de upplevt i samband med implementeringsprocessen i 
Brasilien, jämförelse med samma process i ett land med en väl utvecklad ekonomi. Dessa 
frågor ledde till att vi fick svar som inriktade sig mer på SME och kontexten Brasilien. 
 
Vi valde dessutom att genomgående i uppsatsen hålla respondenterna och deras företag 
anonyma då svaren enligt Trost (2009) inte ska gå att koppla till ett specifikt företag. Detta i 
syfte att undersökningen ska vara etiskt hållbar. Om respondenten vid intervjutillfället inte fått 
varit anonym så hade det inneburit en risk för oärliga svar. Detta skulle lett till att vi inte fått 
en äkta förståelse för våra specifika fall. 
 

2.3 Forskningsdesign 

Vår design är komparativ, vilket Bryman & Bell (2013) beskriver utgör formen av en multipel 
fallstudie, även kallad flerfallsstudie, där antalet fall är fler än ett. Yin (2013) beskriver den 
komparativa designen som att studerandet av fall utförs mer än en gång i syfte att uttalat 
jämföra resultaten. 
 
Flerfallsundersökningar i företagsekonomisk forskning utgör enligt Bryman & Bell (2013) en 
förhållandevis vanlig forskningsdesign som brukar ha två eller fler organisationer för 
jämförelse. Designen passar vår studie då dess funktion är att särskilja drag i två eller flera fall 
som skapar en utgångspunkt för teoretiska reflektioner om konstrasterande resultat. Enligt Yin 
(2013) är dock enfallsstudier och flerfallsstudier två varianter av samma fallstudiedesign. 
Bryman & Bell (2013) menar vidare att komparativ design är en förlängning av 
fallstudiedesign inom kvalitativ forskning. 
 
Bryman & Bell (2013) menar att vid valet av fall kan man antingen leta efter organisationer 
som liknar varandra eller som skiljer sig ifrån varandra. Om man väljer företag som är olika 
varandra kan de faktorer som är gemensamma för företagen vara lika intressanta och viktiga 
som de faktorer som skiljer dem åt. Vi valde företag som liknar varandra, nämligen att de alla 
sex är svenska små eller medelstora företag etablerade på en utvecklingsmarknad, vilket gav 
oss möjligheten till att öka vår förståelse för hur dessa skiljer sig mellan varandra. 
 

2.4 Urval  

Eftersom vårt huvudsyfte med arbetet inte var att generalisera resultaten så lades inte stor 
tonvikt på en specifik urvalsteknik. Bryman & Bell (2013) och Yin (2013) menar att det vid 
kvalitativ forskning och flerfallstudier inte är av största vikt att generalisera resultaten. 
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Dock var det av intresse för oss att göra urval för att göra jämförelsen enligt den komparativa 
designen möjlig. Av denna anledning var det naturligt att låta de särskilda dragen i vårt syfte 
styra urvalet, för att få relevant empiri till vårt arbete. Vi gjorde två stora urval. Det första 
urvalet var av företag, där de skulle vara; svenska, etablerade i Brasilien, små eller medelstora 
till storleken samt nära, under eller i slutfas av en CSR-implementeringsprocess. Det andra 
urvalet var av respondenter, där de skulle ha; god insyn i företagets arbete med sociala 
ansvarsfrågor samt vara svensk- eller engelsktalande, eftersom vi inte behärskar modersmålet 
i Brasilien. 
 
Detta snäva urval av respondenter gav oss ett begränsat antal kandidater, vilket till stor del 
berodde på språkbarriären. På grund av detta förhindrades vi att inhämta data från flera av de 
respondenter vi önskade intervjua. Vi tog kontakt med våra respondenter via mail efter att ha 
fått ett urval av svenska SME ifrån organisationen Swedcham Brazil. Genom sökmotorn 
Google fann vi även fler företag genom hemsidor tillhörande företag etablerade i Brasilien. 
Somliga företag var inte ens nära en CSR-implementering och andra hade inga svensk- eller 
engelsktalande personer med insyn i arbetet i Brasilien.  
 

2.5 Genomförande av intervjuer 

Vi bokade intervju med de personer som ville ställa upp och som stämde in på våra 
urvalskrav. Intervjuerna tog plats via kommunikationsverktyget Skype där vi även spelade in 
allt som sades. Vi intervjuade tio personer i sex olika företag som alla är verksamma i 
Brasilien som var vårt val av utvecklingsland. De intervjuade personerna hade olika 
yrkesroller men gemensamt var att alla hade god insyn i företagets arbete med 
implementeringen av CSR. Vår målsättning var att få intervjua två personer på varje företag 
men på två av företagen lyckades vi endast intervjua en person. Språkbarriären var den största 
anledningen till detta då det endast fanns ett fåtal anställda som pratade engelska. 
  
Att bearbeta vårt empiriska material genom att transkribera har varit en av de mest omfattande 
delarna i arbetet. Vi gjorde en inspelning av intervjuerna för att sedan göra en transkribering 
av det inspelade materialet, som sedan bearbetades till en text. Den främsta bearbetningen 
skedde genom att avlägsna talspråket ifrån texten.  
 
Det kan innebära vissa risker att transkribera, eftersom den intervju vi utfört inte blir 
densamma utan att höra respondenten enligt Bryman & Bell (2013) och Yin (2013). Tonfall 
och tempo kan vara två faktorer som faller bort då vi omarbetar materialet till en text. Vi hade 
ambitionen att utforma frågor som ger tydliga svar och vi var väl pålästa för att undvika att 
falla i fällan att bli för subjektiva, eller objektiva. Vi ville helt enkelt bibehålla neutralitet 
under intervjun och vid transkriberingen av det empiriska materialet. 

Därefter fick respondenterna minst tre dagar för att läsa det bearbetade materialet, och andra 
fick sex dagar. Detta gjorde vi för att undvika missuppfattningar om vad vår respondent sagt 
och menat eftersom vårt huvudsakliga fokus i studien var att förstå respondenternas egen 
uppfattning och perspektiv. 
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2.6 Analys 

Vår analys är uppdelad i två delar; företagsanalys och jämförande analys. Analysen i sin 
helhet utgår från den modell som vi valde att arbeta utifrån. Denna modell består av fem olika 
steg som företagen kan befinna sig i under en implementeringsprocess av CSR; 
grundläggande, engagerad, innovativ, integrerad och transformerad. Modellen innehåller 
också fem dimensioner; definition, syfte, ledarskap, struktur samt problem och möjligheter 
som företagen arbetar med i varje steg. I den första delen av analysen, företagsanalysen, som 
är den mindre delen av analysen, visar vi kortfattat på vart var och en av företagen befinner 
sig i de olika stegen. Sedan i den jämförande analysen, som är den mer djupgående delen av 
analysen, tar vi upp en dimension i taget och skriver under varje hur de sex företaget arbetar 
inom dessa och ställer dessutom våra upptäckter mot övrig teori. I denna del jämför vi 
företagen aktivt i vår strävan att hitta likheter och skillnader.     

 
2.7 Forskningskvalitet 

Bryman & Bell (2013) men även Le Compte & Goetz (1982) menar att de viktiga kriterierna 
vid en kvalitativ forskning skiljer sig från dem som gäller vid kvantitativ forskning och 
föreslår alternativa kriterier för en kvalitativ forskningsansats. Le Compte & Goetz (1982) 
föreslår pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet som alternativa kriterier och Bryman & 
Bell (2013) föreslår: tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Tillförlitlighet handlar om 
hur troliga eller sannolika resultaten är, överförbarhet handlar om huruvida resultaten kan 
tillämpas i andra kontexter och pålitlighet rör frågan om man får liknande resultat även vid ett 
annat tillfälle.  
 
I vårt arbete har vi strävat efter att uppnå trovärdighet genom att hålla en röd tråd mellan 
inledning, teori, empiri och analys i syfte att leda läsaren genom arbetet. Urvalet utav företag 
och respondenter bidrar också till vår trovärdighet då det tillåtit oss intervjua personer med 
god insikt i företagets sociala ansvar i svenska SME etablerade i Brasilien. Vi har även låtit 
vår teori genomsyra intervjufrågorna för insamling av all nödvändig data till 
forskningsfrågorna och dessutom låtit respondenterna läsa och kommentera 
intervjumaterialet.  
 
Att forskaren ofta kan färga av sig i sin forskning är enligt Bryman & Bell (2013) en vanlig 
kritik mot kvalitativa arbeten. En väl förberedd intervjuguide i kombination med 
semistrukturen var verktygen vi använde för att i så liten utsträckning som möjligt lägga våra 
egna värderingar och åsikter i empirin. Även under bearbetningen av empirin har vi låtit en 
modell få agera struktur. Genom modellen har en bearbetning skett där rösterna från 
respondenterna bevarats men svar som inte varit relevanta har skonsamt sållats bort. Modellen 
presenteras senare i arbetet. Genom vår egen minimala påverkan höjer vi pålitligheten, 
eftersom det då är våra studerade fall som speglar resultaten och inte vi som forskare.  
 
I vårt sätt att beskriva hur vi gått till väga är vi transparenta för att öka överförbarheten till 
andra fall. Åtgärder för transparensen är bland annat; utförlig beskrivning av metodkapitel, 
informativ presentation av företagen med respondenter och att låta intervjuguiden ligga med 
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som bilaga. Men överförbarheten sträcker sig troligtvis endast till studier där urvalen i hög 
grad liknar våra.  

 

2.8 Metodkritik 

Arbetet med att få tag i respondenter var ett tidskrävande och många gånger svårt arbete på 
grund av språkbarriären. De företag vi inriktade oss emot hade nämligen endast ett fåtal 
svensk- eller engelsk-språkiga anställda trots att det som mest fanns 150 anställda inom 
företagen och de flesta av dessa talade endast portugisiska. Detta gav oss även mindre 
valmöjligheter bland de anställda, vilket innebär att vi kan ha missat viktiga potentiella 
intervjupersoner. Detta orsakade även att vi på två företag endast lyckades utföra intervju med 
en person. 
 
Bryman och Bell (2013) talar om kritiken som finns om kvalitativa studier och skriver att 
forskare kan vara allt för subjektiva i sin egen undersökning, vilket skiljer sig från kvantitativ 
forskning. I kvalitativa studier spelar oftast forskarens åsikter om vad som anses vara viktigt 
en stor roll och därmed finns det en risk att detta dominerar resultaten. För att motverka detta 
har vi under intervjuerna låtit respondenterna tala fritt på varje fråga. Trots att vi hållit 
intervjun inom de frågor som vi utformat har vi även lämnat plats för eventuella följdfrågor 
eller tilläggsfrågor om detta skulle komma att behövas för att besvara vår frågeställning. Detta 
har lett till en omfattande transkribering och en stor mängd empirisk data, men varit 
nödvändigt. 
   
En annan kritisk punkt kan vara att vi inte haft våra intervjuer fysisk på plats med 
respondenterna på grund av långt geografiskt avstånd. Trots detta har vi lyckats fånga upp 
respondenternas kroppsspråk då vi haft möjligheten att genomföra intervjuerna via Skype som 
tillåter videosamtal. Eventuella störningar på grund av dålig internetanslutning kan dock 
stundtals ha minimerat denna möjlighet.   
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3. Teori 
 
Detta kapitel behandlar den teori som är relevant för studien. För att ge förståelse för vårt 
syfte med studien har vi skapat en teoretisk referensram bestående av CSR i SME, CSR i 
utvecklingsländer och CSR implementering. 
 

3.1 CSR i SME 

Jenkins (2009) menar att det finns grundläggande CSR-frågor som små och medelstora 
företag har ett ansvar för, som att skydda miljön och att skapa en god arbetsmiljö där 
mångfald uppmuntras. Jenkins (2009) skriver vidare att små och medelstora företag ofta 
porträtteras dåligt i samband med sådana grundläggande ansvar, vilket ofta ses som ett 
problem i CSR debatten, på grund av deras oförmåga att engagera sig i dessa frågor. 
Samtidigt skriver han att man kan tolka det på ett annat sätt och istället se på det som att det är 
CSR debatten som är problemet, på grund av dess egen oförmåga att engagera små och 
medelstora företag.      
 
Kechiche & Soparnot (2012) har funnit att uppsjön av all CSR-litteratur mynnat ut i tre 
tydliga motiv bakom implementering av CSR i SME: företagets storlek, lokaliseringen och 
individuella faktorer, där den sista är knuten personligen till ledningen på företaget. Enligt 
Hemingway (2005) och Murillo & Lozano (2009) är de individuella motivationsfaktorerna 
hos beslutsfattarna i ett företag den viktigaste drivkraften till varför företag väljer att arbeta 
med CSR.  
         
Trycket att sedan fortsätta efterleva det sociala ansvaret anser flera forskare komma från 
intressenter. De främsta intressenter som påverkar SME är de interna, vilka kan delas in i tre 
kategorier enligt flera forskare, som Murillo & Lozano, (2009), Perrini, Russo, & Tencati, 
(2007), Gadenne, Kennedy, & McKeiver (2009): anställda, kunder och leverantörer. Detta 
förstärks genom Jenkins (2009) som menar att de SME som kan anses vara skickliga i sitt 
CSR-arbete ser på det som något som måste leva genom varje del av organisationen. Detta 
med syfte att skapa en stor medvetenhet om allt beslutsfattande, så att det positivt påverkar så 
många som möjligt. Klerkx et al, (2012); Baden et al, (2009) menar att de flesta studierna 
kring CSR diskuterar beroendeförhållandet mellan multinationella företag och SME, alltså hur 
mindre företag för sin överlevnad behöver förlita sig på de stora företagens kontroll.   
 
Kechiche & Soparnot (2012) tar upp tre andra komponenter, med vilka det går att urskilja 
SME´s huvudsakliga områden för ansvarstagande. Det första är interna sociala mått, såsom att 
utveckla sina anställda, införa hälso- och försäkringsförmåner, samt förbättra arbetsmiljön. 
Det andra är externa sociala mått såsom utveckling av företagets länkar till den lokala 
ekonomin, professionell utveckling samt social integration. Det tredje måttet är det 
miljömässiga som innefattar energisparande, minskning av utsläpp samt miljösortering. Det 
som Kechiche & Soparnot (2012) tar upp liknar den modell som Carroll tog fram år 1991 men 
utgår inte endast från fler komponenter, utan bygger på en mängd modern forskning som de 
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sammanställt i dessa komponenter. De kan sägas utgå ifrån ett intressentperspektiv snarare än 
företagets eget ansvarsperspektiv. 
 
Sachs, Maurer, Rühli & Hoffmann (2006) avvisar tanken om att det sociala och ekonomiska 
bör separeras ifrån varandra, eftersom ett företags beslutsfattande inte är av endast 
ekonomisk, legal, etisk eller filantropisk art på det vis som Carroll tar upp (1991) i sin CSR-
pyramid. Sachs et al., (2006) kritiserar tidigare forskning kring CSR då de menar att de 
abstrakta ansvarsområden som tidigare tagits upp inte är verklighetstrogna. Sachs et al., 
(2006) ser även problemet att företag kan använda CSR för att kompensera för andra 
omoraliska handlingar. 
 
Ciliberti, Pontrandolfo & Scozzi (2008) menar att flera aspekter påverkar de aktiviteter inom 
CSR som SME tar till sig: företagen sköts ofta direkt av ägarna, är direkt kopplade till 
samarbetspartners och det lokala samhället och slutligen har SME mindre resurser till 
implementeringen av CSR än större företag.  
 
Den tidigare forskningen behandlar samhällets eskalerande förväntningar på SME’s CSR-
arbete och CSR som konkurrensfaktor. Men mindre företags faktiska arbete med CSR är ofta 
obefintligt, vilket lyfts i tidigare forskning. En påverkande faktor tycks vara att vissa SME 
verkar endast för att överleva. Detta leder till att det huvudsakliga fokuset i företaget är att 
visa en vinst. Eftersom ägarna ofta leder SME och beslutsvägarna är korta finns dock stora 
fördelar för SME att framgångsrikt implementera CSR. Detta då nya processer enklare och 
snabbare kan införlivas i hela organisationen i jämförelse med större företag.  
 
Då tidigare forskning visar att SME är sämre på att anta CSR så belyser den även att SME 
skänker arbete till 40-60% av befolkningen i Latinamerikas länder. Allt eftersom kraven från 
intressenter i SME’s omedelbara närhet växer sig allt starkare så ökar fördelarna för SME som 
implementerar CSR.  
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3.2 CSR i utvecklingsländer                                      

Blowfield & Frynas (2005) menar att utvecklingsekonomier skiljer sig från redan utvecklade 
ekonomier och därför behöver extra uppmärksamhet. Många lagstiftare ser företagande som 
viktigt i mötet med utvecklingsfrågor, inte bara i ekonomiskt hänseende utan också inom 
områden såsom HIV/AIDS, begränsning av fattigdom och investering i mänskligt kapital. 
Regeringar, samhället och företag ser alla CSR som en bro som sammankopplar affärslivet 
och utveckling, och mer och mer diskuterar CSR i hänseende till deras bidrag av utveckling. 
  
SME’s nära korrelation till intressenter innebär även att företagen skapar en nära relation till 
sina anställda samt sin lokala omgivning, varför dessa har stort inflytande på företaget, något 
som även styrks av Torrés (2003). Av denna anledning är det av vikt för företagen att veta att 
CSR-arbetet stöds av den lokala omgivningen, något som kan skilja mellan länder på grund av 
olika kulturella, politiska och ekonomiska skillnader. 
                                          
Alon et al., (2010) finner i sin studie att CSR-aktiviteter skiljer sig mellan BRIC-länderna. Det 
CSR-arbete som dominerat i Brasilien är filantropin, vilket Young (2004) menar beror på 
landets sociala ojämlikhet. Young (2004) fann även i en undersökning gjord av the Institute of 
Applied Economic Research (IPEA) att mer än 60 % av de brasilianska företagen som deltog i 
undersökningen hade investerat i det sociala. Detta skedde direkt eller i form av donationer 
genom samarbete med icke-statliga organisationer. Alon et al., (2010)  har funnit att det finns 
mycket forskning kring hur CSR kan beskrivas och utvecklas i stora industriländer, men lite 
forskning gällande detta på utvecklingsmarknader. 
 
Trots att CSR har global spridning i företag så menar Matten & Moon (2008) att det ännu 
finns lite forskning om hur och varför CSR skiljer sig mellan landsgränser. De menar vidare 
att CSR är kontextualiserat av de institutionella ramverk i varje nation, vilket skapar olikheter 
mellan nationer. Blowfield & Frynas (2005) instämmer och menar att betydelsen av CSR kan 
skilja sig från ett samhälle till ett annat. De skriver vidare att när människor i olika 
utvecklingsländer blev tillfrågade vad CSR betyder för dem så var svaren skiftande. Till 
exempel var miljöfrågor viktiga för Thailand medan Ghana förespråkade att ge de lokala 
kommunerna mer inflytande. På samma gång skiljer sig de etiska frågorna bland 
företagsledare i olika nationer. Chefer på multinationella företag kan finna sig själva balansera 
de ibland motsägande förväntningarna från deras lokala kontor respektive huvudkontor. Dessa 
skillnader gör att gemensamma verktyg för att implementera CSR kan upplevas svåra, 
speciellt när nya initiativ verkar vara ständigt växande. 
 
Företag som etablerar sig på en ny marknad använder sig enligt Pinkse, Kuss & Hoffman 
(2010) ofta av nätverk för att lyckas med internationaliseringen av organisationen. Företagen 
förväntas då bibehålla sin moral och standard då de interagerar på en marknad med andra 
kulturer och värderingar. Pinkse, Kuss & Hoffman (2010) menar att detta kan te sig 
problematiskt då alla aktörers viljor ska fram och mötas. Ett särskilt tydligt exempel på ett 
sådant möte kan vara på en utvecklingsmarknad. 
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3.3 CSR implementering 

Van Marrewijk (2003): “Varje företag borde välja - från de många möjligheterna - vilket 
koncept och definition som är det bästa valet, som matchar företagets målsättningar och 
intentioner och som överensstämmer med företagets strategi, som en respons till de 
omständigheter inom vilken den verkar”            

De företag som verkar idag kan alla sägas ha en sak gemensamt - de växande krav och 
förväntningar som de mer eller mindre tvingas bemöta för sin överlevnad. Porter & Kramer 
(2011) konstaterar att det vuxit fram en syn på dagens företag som stora påverkade faktorer på 
sociala, miljömässiga och ekonomiska problem.  

Kraven på företagen att implementera CSR kan enligt Porter & Kramer (2006) ske genom 
fyra huvudsakliga påverkande faktorer: moralisk skyldighet att göra “det rätta”, hållbarhet 
med fokus på miljö och samhälle, tillstånd att bedriva verksamhet och slutligen varumärkets 
rykte.  

Maon, Lindgreen & Swaen (2010) talar om att frågan om CSR ska implementeras i företag 
har förflyttats till frågan hur CSR ska implementeras i ett företag, för att kunna integrera CSR 
i företagets långsiktiga strategi och beslutsapparat. De behöver förflytta fokuset från en 
företagskultur driven av ekonomi till en mer värdebaserad kultur. De behöver gå från en 
negativ moral till en positiv moral som spänner över institutionella, organisatoriska och 
individuella nivåer och som leder företaget till att förespråka villighet och aktivt engagemang 
för att hjälpa andra att nå sitt bästa. 

Becker-Olsen, Taylor, Hill & Yalcinkaya (2011) menar att det är en trend att länder går mot 
att ha mer direkta CSR-program i sina företag samt, rapporterar och kommunicerar med 
transparens med sina intressenter. Denna utveckling leder till att fler företag inom en nära 
framtid kommer kunna implementera CSR som en kärnfråga i företaget, istället för den 
tidigare mer indirekta CSR som tidigare dominerat. Även Matten & Moon (2008) menar att 
företag kombinerar både sitt sociala och affärsmässiga ansvar som en del av CSR i 
organisationen. Hermansson & Olofsson (2008) finner i sin studie att CSR implementering är 
en komplex process som behöver integreras i varje del av en organisation och i det dagliga 
arbetet för att vara framgångsrik. De menar också att CSR implementering behöver ses som 
en ständigt pågående och aldrig fullt uppnådd process snarare än en strategi med en tydlig 
början och slut.  

Det finns två standarder enligt www.sis.se vilka förbättrar företag både internt och externt. 
Den första är ISO14000 vilken handlar om miljöledning och den andra är ISO9000 vilken är 
en ledningssystemstandard. Båda dessa hjälper företag effektivisera sitt arbete och minimera 
sin skada på miljön. Vid en implementeringsprocess väljer vissa företag att anta en eller båda 
av dessa i sitt arbete med CSR.  

Maon et al (2009) menar att en förflyttning i forskningen har skett från rena idelaargument för 
hur företag ska agera till hur CSR faktiskt är implementerad och utövad. Flera forskare har 
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utformat modeller för företag att följa vid implementeringen av CSR. Mirvis & Googins 
(2006) ser implementeringen av CSR som en steg-för-steg process där en kombination av 
interna resurser applicerad på miljömässiga utmaningar driver fram implementeringen utifrån 
en mer eller mindre ”normal” eller normativ logik. Modellen de presenterar är normativ i den 
bemärkelsen att den föreslår en serie steg för implementeringen av CSR och för varje steg 
finns det utmaningar för företagen. Maignan et al (2005) presenterar också en modell men i 
sin ingår det åtta steg, istället för fem som Mirvis & Googins (2006) modell innehåller, och 
deras modell är istället intressentbetonad utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Carroll 
(1991) presenterade sin modell utifrån formen av en pyramid med fyra olika dimensioner; 
ekonomisk, legal, etisk och filantropisk. Carroll’s modell (1991) har i modern tid mött kritik 
för sin enkelhet. 

Mirvis & Googins (2006) modell kallas “Stages of coporate citizenship” med de fem steg som 
kan utskiljas i en implementeringsprocess av socialt ansvar i ett företag. Varje steg har 
utmärkande drag inom sju olika dimensioner; definition, syfte, ledarskap, struktur, problem, 
intressenter och transparens. 

 

 

Figur 1. Stages of coporate citizenship, Mirvis & Googins (2006) s. 3. 
 
Nedan följer en beskrivning av de fem olika stegen i modellen: 
 
Steg 1 - Grundläggande 
Det första steget utmärks av outvecklade CSR-program och CSR-aktiviteterna är sporadiska. 
Detta kan förklaras genom liten förståelse för vad CSR är, ointresserad ledning, och envägs-
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kommunikation med externa intressenter, särskilt inom social- och milljösektor. Fokuset är 
helt enkelt på att lyda lagen, skydda företagets rykte och ibland kan företagen inta en defensiv 
ståndpunkt mot yttre påtryckningar. Särskilt inom SME, menar Mirvis & Googins (2006), är 
regler kring anställning och hälsa, säkerhet och miljö en tydlig trend att följa. Men de har inte 
tillräckliga resurser till att göra mer för deras anställda eller samhället i stort. 
Utmaning: Att vinna trovärdighet 
 
Steg 2 - Engagerad 
Ledningen vaknar upp till samhällets ökade förväntningar och börjar ta till sig en ny syn på 
företagets roll och ansvar. Vid det här steget har företaget gått från att endast lyda lagar till att 
vinna allmänhetens förtroende. Företagen antar ofta ett policy-baserat angreppssätt för att 
minska risken för tvister. Dessa policys kan utmana företagen att vara bättre än lagen 
avseende anställning och hälsa, säkerhet och miljö. Samhällets-, miljö- och sociala problem 
börjar hamna i blickfånget inom företaget, och ledare som tidigare haft en mer osynlig roll 
börjar nu bevaka det som sker. Personalen som tidigare lämnats på egen hand förväntas nu 
prestera en högre standard. 
Utmaning: Att bygga upp kapaciteten 
  
Steg 3 - Innovativ 
Här utvecklas företaget framåt på två vis: breddar sin agenda genom att omfamna mer 
omfattande CSR-koncept, och fördjupar ledarrollen mer till ett förvaltarskap. Steget utmärks 
av hög grad av innovation och inlärning. En gnista kan vara ökad konsultation med flera 
intressenter genom tvåvägskommunikation och ömsesidig influens. CSR-program planeras, 
bekostas och sjösätts under det innovativa steget, och företagen kan även börja kontrollera 
sina sociala och miljömässiga prestationer och publicera resultaten i publika rapporter. 
Utmaning: Att skapa enhet och sammanhang 
  
Steg 4: Integrerad 
En av utmaningarna till ytterligare utveckling i detta steg är att gå från koordination till 
samarbete och samverkan i arbete med CSR-aktiviteter. Olika sätt att integrera CSR växer 
inom företaget och det kan ske hållbarhetsträning för både anställda och ledning. Företagen 
kan här även ha särskilda interna konsulter som ger råd och auditerar enheterna. Det kan även 
vara så att företagen här är mer benägna att bemöta och erkänna sina misstag och brister 
istället för att, som i tidigare steg, anta en defensiv position. Frågan som här är viktig för 
företag att ställa sig är: hur djupt är vårt åtagande till CSR? 
Utmaning: Att fördjupa åtagandet 
  
Steg 5: Transformerad 
Företag i det transformerade steget, som är innovativa istället för imiterande, har synliga och 
visionära ledare. Här är företagen djupt bekymrade över de sociala och miljömässiga 
problemen i världen och de motiveras av en högre känsla av verksamhetsmål. Följaktligen, ett 
uttalat värde för många av dessa företag är ambitionen att göra världen till en bättre plats. De 
bildar partnerskap ytterligare med andra företag, andra grupper och NGO’s för att ta tag i 
problem, nå nya marknader och utveckla den lokala ekonomin. 
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3.4 Sammanfattning av teori 

Mirvis & Googins (2006) argumenterar för denna modell på så vis att dessa steg kan hjälpa 
företagen att förstå de utmaningar som väntar dem, klargöra för ledarna av vart de befinner 
sig i implementeringsprocessen samt sätta mål och kanske dessutom snabba på farten framåt. 
För att få nytta av modellen var det viktigt att dimensionerna eller stegen var relevanta för 
SME i utvecklingsländer vid införandet av CSR. Carroll’s (1991) pyramid väljer vi inte då 
den först och främst är föråldrad. Vi vill befinna oss på forskningsfronten av CSR 
implementering när vi utför vår forskning. Dessutom går den inte på djupet på samma sätt 
som de andra två modellerna vi presenterat. Maignan et al (2005) presenterar en avancerad 
modell med hela åtta steg vilket vi kände var för många för att göra vår forskning relevant och 
tydlig. Då vi dessutom valt att befinna oss på en utvecklingsmarknad och samtidigt i SME 
ville vi istället öka chanserna att få goda forskningsresultat genom att välja en mindre och 
enklare modell.  
 
Mirvis & Googins (2006) menar att de flesta företag inte befinner sig i endast ett steg av 
processen utan att de i olika aspekter befinner sig i flera av dessa samtidigt. Vi finner det 
intressant att ta reda på om detta stämmer för SME i utvecklingsländer och ser dessutom 
denna kommande upptäckt som ett viktigt bidrag till hur dessa företag kan arbeta med CSR 
implementering och hur detta kan öka kunskapen kring vilka problem och möjligheter de kan 
komma att stöta på i processen. Vi väljer dock att endast använda oss av de fem första 
dimensionerna och i den femte dessutom lägga till, möjligheter och problem. Den sista valde 
vi då vi ser detta som en viktig input för företag att dra lärdom om vid implementering av 
CSR på en utvecklingsmarknad. På en utvecklingsmarknad kan det finnas många problem 
men dessa tror vi även kan vändas till möjligheter då det ger företagen möjlighet att påverka 
dessa problem till det bättre. Vi upplever att de två sista dimensionerna i Mirvis & Googis 
(2006) modell allt för mycket går in i de redan tidigare nämnda dimensionera därför väljer vi 
att ta bort dessa och istället lägga mer fokus på de första fem.  
 
Våra fem dimensioner blir därmed; definition, syfte, ledarskap, struktur samt problem och 
möjligheter. Med definition menar vi själva betydelsen av begreppet, med syfte vill vi ta reda 
på varför ett företag väljer att implementera CSR i sitt företag, alltså deras motiv bakom 
införandet och ledarskap handlar om hur ledningen påverkar CSR implementeringen. Struktur 
vill vi ha med för att ta reda på hur CSR implementering praktiskt genomsyrar företaget i 
form av program, certifieringar och liknande och till sist vill vi belysa de problem och 
möjligheter som kan påverka en implementeringsprocess kopplat till företagets förutsättningar 
vad gäller deras kombination av att vara SME och samtidigt befinna sig på en 
utvecklingsmarknad.   
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Modellen som bygger på Mirvis och Googins (2006) presenteras i figur 2. 
 

Figur 2, egen modifiering.  
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4. Empiri 
 
Detta kapitel presenterar den insamlade datan från de sex svenska SME:n. Fyra av dessa är 
små företag och två av dem är medelstora. För att skydda identiteten på respondenterna och 
varumärket på företagen, kommer pseudonymer användas genomgående. Empirin följer 
strukturen av de fem dimensioner som vi valde ut ur Mirvis & Googis (2006) modell; 
definition, syfte, ledarskap, struktur samt problem och möjligheter.   

 
4.1 Brasilien 

I årtionden har Brasilien varit en viktig handelspartner för Sverige. Allt började när Ericsson 
försedde landet med den första telefonen 1891. Sedan dess har svensk industri etablerat mer 

än 200 företag i Brasilien varav ca 120 stycken av dessa är SME. Detta långtgående åtagande 
har utvecklats till ett “litet Sverige” i staden med den största ekonomin i Latinamerika: Sao 

Paulo, även kallad, det finansiella hjärtat och själen i Brasilien, som också anses vara Sveriges 
största industriella stad vid sidan av Göteborg. 

4.2 Företag 1  

Företag 1 är ett svenskt, globalt och litet produktionsföretag med 23 anställda på plats i 
Brasilien. Vår första respondent arbetar på plats i Brasilien som Säljdirektör.  Vår andra 
respondent arbetar som Miljöchef på plats i Sverige men har god inblick i CSR arbetet som 
sker i Brasilien varför vi valde att intervjua även denne.  

 
Definition 

Våra respondenter anser att begreppet CSR är något som alla inte använder i samma mening 
och att det internt i företaget används som en beteckning för de sociala program som företaget 
utför. 

 
Syfte 
 
Företaget formaliserade sitt CSR-arbete för några år sedan då de satte upp sina fokusområden 
men Miljöchefen menar att grundarbetet, viljan och intresset har funnits sedan företaget 
startades. Miljöchefen menar att mycket av CSR-arbetet övervägande vuxit fram ifrån 
medarbetarna.  

 
“Jag är ju miljöchef på gruppnivå och visst ska jag sätta upp direktiv, men för att det ska ske 
framgång så handlar det också mycket om en vilja och medvetenhet från medarbetarna.”  
 - Miljöchef 

 
För några år sedan uppger respondenterna att företaget utförde en anonym enkätundersökning 
bland personalen där det framkom att många tyckte att hållbarhet är viktigt för företaget. De 
tyckte dessutom att företaget skulle kunna göra ännu mer, utveckla det och ta det vidare till 
nästa steg.  

 
Ledarskap 

 
Miljöchefen menar att CSR är viktigt för företagets långsiktiga överlevnad, men det krävs att 
ledningen definierar, presenterar och sedan sätter upp mätinstrument för målsättning. Utan 
klara direktiv från ledningsnivå menar respondenterna att inget sker. De använde ingen 
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konsult för implementeringen av CSR-frågorna, utan det var företagets CEO som arbetade 
med att formalisera arbetet.   

 
“Det är bra att det kommer nerifrån men sedan måste det även finnas stöd från ledningen. Så 
ledningen har definitivt ett ansvar i det här också.” 
  - Miljöchef 

 
Respondenterna uppger att de anställda är medvetna om företagets miljömål och miljöstrategi. 
De anställda har även fått utbildning i ISO 14000 i samband med implementeringen. I 
enlighet med företagets arbete med socialt bidrag deltar de anställda i Childrens Day. Genom 
en årlig personalundersökning får de även chans att utvärdera sin arbetsmiljö och arbetsrisker. 
Respondenterna tror inte att andra brasilianska SME involverar sina anställda i CSR-arbete, 
men eventuellt de stora företagen.  
 
De operationella målen gällande miljö, arbetsförhållanden och social contribution uppger 
respondenterna presenteras på varje månadsmöte. De har utöver detta även 
försäljningsuppföljning, kvalitetsuppföljning och månatliga rapporteringar. På varje lokal 
enhet finns miljöambassadörer som är representanter vilka ledningen kontinuerligt diskuterar 
miljöfrågor med. 

 
“Det är ett bra forum att ha ambassadörer som brinner för detta som kan vara de lokala 
“hjältarna”. I Brasilien har vi en miljöamassadör när vi diskuterar våra fokusområden. Jag 
tror det är otroligt viktigt att ha ett lokalt engagemang och en lokal förankring. CSR arbete 
riskerar annars bli en papperstiger och att man mäter endast för att kommunicera externt, 
engagemanget är väldigt viktigt. Och att man gör det på rätt sätt och med de lokala 
förutsättningarna.” 
  - Miljöchef 
 
Struktur 

 
Säljchefen förklarar att varje dotterbolag som legal enhet har egna målsättningar, varför dessa 
kan skilja sig mellan länderna. Deras delmålsättningar av CSR-arbetet inom deras företag i 
Brasilien av lokal lagstiftning samt utbud av resurser och material.  

Inom företaget skapades ett internt dokument för två år sedan, som fungerar som en manual 
för att förenkla förståelsen. Enligt miljöchefen är tanken med dokumentet att skapa ett 
gemensamt verktyg för att kunna kommunicera mellan arbetsplatserna och sprida dess praxis. 
Enligt Säljchefen så är dokumentet en integration av företagets visioner och CSR.  
 
Dess innehåll berör flera olika delar: säker arbetsmiljö för de anställda, låg miljöpåverkan, 
hållbar affärspraktik vilket handlar om affärsetik, information, klarhet och kommunikation, 
låg verksamhetsrisk som innehåller miljö- samt affärsperspektiv, garanti av kvalitetsnivåer på 
produkter och slutligen hög nivå av ansvarsskyldighet där det sociala bidraget räknas in. 
Innehållet av detta dokument kan sammanfattas som allt från miljö, intern miljö, extern miljö, 
etik och ansvar gentemot samhället. 
 
Mycket av det som omnämns i dokumentet har företaget tidigare arbetat med, men en del 
tillkom vid denna publicering. Med dokumentet som bas kan respondenterna se att fler 
målsättningar inom främst miljö har konkretiserats. Enligt säljchefen är dokumentet även ett 
hjälpmedel för att öka transparensen gentemot externa intressenter. 
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”Vi kan alltid förbättra vilken fas vi befinner oss i, men jag skulle säga att vi har kommit 
långt. Nu arbetar vi med att förbättra genom att sprida goda erfarenheter mellan de lokala 
enheterna och öka vår transparens externt. Vi är stolta över det vi gör och då ska vi berätta 
om det på ett trovärdigt och tydligt sätt.”  
  - Säljdirektör 

 
Inom företaget har de satt upp procentmål med vattenförbrukning och hållbar 
energiförsörjning. I deras fabrik i Brasilien har de som krav att 20% av materialet ska vara 
återvunnet och de försöker att minska energiförbrukningen, vilket de gjorde förra året med 
20%. För arbetsmiljön har de fastställda målsättningar och planer, genom 
personalundersökningar och rättvisa anställningsförhållanden. Respondenterna uppger att 
dessa delar känns väl implementerade idag. De har dock ingen översiktlig CSR-målsättning 
presenterad.  

Brasilien en av de enheter inom företaget som har många initiativ lokalt. Ett initiativ är att 
deras förpackningsmaterial ska återanvändas och de har funnit lokala företag som kan 
återanvända detta. De har även drivit andra initiativ genom att byta till mer hållbara lokaler i 
Brasilien.  

Problem och möjligheter 
 

Säljchefen menar att Brasilien har flera områden som är överreglerade. Exempelvis tillät 
facket inte deras anställda att delta i två social contribution-events för fattiga eller 
funktionshindrade barn. Detta eftersom det skulle innebära övertid. Ett annat problem som 
enligt säljchefen kan drabba företag är att importerade varor kan fastna i tullen och att det 
krävs mutor för att få loss dem. Dock betonar respondenten att deras företag har en 
nolltolerans mot mutor, men att mutor är ett lokalt hinder. De förlorar en del affärer till 
konkurrerande SME på grund av sin nolltolerans mot korruption. Säljchefen ser samtidigt det 
positiva i att vara en droppe i havet, då denne hoppas att företagets inställning kan förändra 
detta på lång sikt.  

 
Då företaget likt andra företag arbetar för att skapa vinst ser respondenterna samtidigt CSR 
som en stor konkurrensfördel för dem på den brasilianska marknaden. De ser fördelar i att 
kunna visa upp sina hållbarhetsaktiviteter inom företaget. De tror att det i Sverige finns en 
grundetik hos svenska SME som skiljer sig från de brasilianska. Redan innan CSR spred sig 
så arbetade företagen i Sverige med grundläggande hållbarhetsfrågor. I ett utvecklingsland 
som Brasilien tror respondenterna att det är viktigare med vinstkrav än oro över vad som 
händer i omgivningen. De menar att det i Sverige finns större externa förväntningar än i 
Brasilien, att det i Sverige i princip är ett krav att arbeta med dessa frågor för att få vara en del 
av marknaden. 

4.3 Företag 2  

Företag 2 är ett svenskt globalt och medelstort produktionsföretag med 50 anställda på plats i 
Brasilien. Vår respondent arbetar som Säljchef. 

 
Definition 

Respondenten menar att de har en egen definition av CSR som är en vidareutveckling av 
deras code of conducts och deras arbete med UN Global Compact.  
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De olika delarna av CSR-arbetet inom företaget beskriver respondenten genom att använda 
sig av förnybara resurser, återvinna och att inte ödsla med resurser som vatten och energi. 
Även företagets uppförande som leverantör samt att leva ut sina kärnvärden. Respondenten 
menar att de prioriterar säkerheten för deras anställda och för arbetare i leverantörskedjan och 
att inte godkänner genvägar för att tjäna pengar. Bekämpning mot korruption och att inte 
acceptera för låga löner för de anställda är också punkter som inkluderas i företagets CSR-
arbete.  

 
Respondenten menar att CSR är implementerat i företaget i Brasilien och att de följer det. 
Samtidigt menar denne att det är ett kontinuerligt arbete som de alltid kan bli bättre på.  

 
“Vi kan inte säga att ’nu är vi färdiga, nu gör vi inget mer’. Gör man inte det här varje dag 
och varje år tappar man bort det i allt annat arbete man gör.”  
 - Säljchef 

 
Syfte 

 
Respondenten menar att CSR handlar om att som företag vara en positiv del av samhället. 
Detta menar denne innebär att vara en ansvarsfull arbetsgivare, kund och leverantör. 

 
“Staten och regeringen kan göra mycket, men de kan inte göra allt. Där kan företagen gå in 
och hjälpa till med sina resurser. Vi som företag kan uppmuntra genom att vara goda 
exempel, men uppmuntrar även våra arbetstagare att vara miljömedvetna och vara en god 
bild av vårt företag.”  
 - Säljchef 

 
Ledarskap  

 
Ledningen har ett ansvar att se till att företaget arbetar med leverantörer som är godkända 
enligt företagets utvärderingsmodell. Säljchefen menar att detta även innebär att de får säga 
nej till leverantörer som inte godkänns enligt utvärderingsmodellen, trots att de kanske är 
billigare. 
 
För att implementeringen ska lyckas menar säljchefen att ledningen behöver pressa på genom 
att sätta in arbetet som ett krav. Annars blir det svårt att få en struktur i arbetet och svårt att se 
resultatet det genererar. För att involvera de anställda i processen av CSR-implementeringen 
har tydligheten varit viktig längs arbetets gång.  

 
Struktur 

 
Tydliga mål finns i form av företagets code of conduct, men de har inga konkreta mål på lokal 
nivå i Brasilien. Först och främst uppger säljchefen att det handlar om att sträva efter att vara 
en god arbetsgivare, kund och leverantör. 

 
Respondenten menar att de har ett fungerande CSR arbete. Detta då de har regelbundna 
utvärderingar av de leverantörer de samarbetar med. Att ha ett gott uppförande och en kod för 
hur de arbetar, hur de behandlar varandra och att inte gå med på korruption har alltid funnits 
inom företaget. Det formella styrs globalt och de lokala enheterna har krav på sig att 
rapportera och följa upp avvikelser. 
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Företaget bidrar till det brasilianska samhället genom att ta hand om sina anställda, detta 
genom att ge dem allt ifrån sjukförsäkring till säkerhetsutrustning. En annan sak som 
respondenten menar är viktigt är att hela tiden vara bättre än de lokala lagkraven. Deras 
största påverkan är dock hur de pressar sina leverantörer till att hela tiden vara bättre. Vad 
gäller mål och uppföljning med CSR menar respondenten att de själva som företag också 
strävar efter att bli bättre. Detta kan handla om att göra en ny investering eller att satsa på mer 
utbildning. Företaget har nolltolerans gentemot korruption. Genom att inte godkänna 
korrumperade kunder eller leverantörer  menar respondenten att de kan bidra till att stoppa det 
beteendet. 

 
Problem och möjligheter 

 
Respondenten menar att de inte stött på några specifika hinder under implementeringen 
kopplat till just den brasilianska marknaden. Däremot menar säljchefen att det lokalt saknas 
förståelse för att man behöver tänka mer på framtiden, men denne menar att detta är en 
utbildningsfråga. Respondenten tror att det fortfarande är mer frivilligt för företag att anta 
CSR i Brasilien eftersom det är mindre press från samhället i stort att tänka på hållbarhet. 
Detta då Brasilien är ett utvecklingsland på många nivåer. Denne anser att det är mer fokus på 
resultat och ekonomi då det är stor fattigdom i landet, vilket leder till CSR inte prioriteras. 
Sådana frågor menar säljchefen behöver komma från företagen. Lösningen menar denne inte 
är att skicka dit utlänningar som ska lösa problemen, utan det är de lokala anställda som blir 
kvar i företaget och ser till att det kontinuerligt drivs framåt. 
 
Respondenten menar att den största skillnaden i CSR-arbete är mellan globala och nationella 
företag framför skillnaden mellan stora och SME. Att de stora företagen har mer resurser att 
lägga jämfört med SME men menar samtidigt att de inte kan glida undan ansvaret bara för att 
de är ett litet företag.  

I företaget ser de enligt respondenten möjligheter med CSR. Främst som ett sätt för företaget 
att marknadsföra sig då pressen att vara miljömedvetna och uppföra sig väl upplevs som stor 
från deras kunder. Detta i sin tur menar säljchefen förenklar för företaget att ställa krav på 
sina leverantörer då pressen hela tiden går nedåt i leverantörskedjan. Denne menar också att 
de anställda uppskattar att de får rätt typ av säkerhetsutrustning, utbildning och regelbundna 
hälsoundersökningar. Att kunderna dessutom ställer krav gör att företaget skiljer ut sig från 
sina konkurrenter menar respondenten. 
 

4.4 Företag 3 

Företag 3 är ett litet svenskt globalt produktionsföretag med 40 anställda i Brasilien. Vår 
första respondent arbetar som Operation Manager och vår andra respondent arbetar 
som  Business Controller och har även hand om human relations-frågor. 
 

Definition 
 

Operation Manager anser att CSR ännu är ett flytande begrepp. Men CSR är enligt deras egen 
definition en långsiktig miljömässighet, ett socialt ansvar och en ekonomisk hållbarhet. 
Respondenten vill beskriva CSR-arbetet utifrån två viktiga delar, miljöansvar och socialt 
ansvar. Miljöansvaret uppger denne består av ISO14000-certifiering, ISO9000-certifiering, 
FSC-märkning av papper, att välja miljövänliga alternativ, avfallshantering på fabrik och 
kontor och slutligen minimering av energipåverkan. Det sociala ansvaret innebär att följa de 
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fackliga lagarna och avtalen, sponsring av utbildning till universiteten och donationer till ett 
arbete med mindre bemedlade ungdomar. 

 
Syfte 

 
Respondenterna ser det hållbara ansvaret bland företag som en kedja där de större företagen 
påverkar de mindre genom att ställa krav på dem. De menar att detta förhoppningsvis under 
en längre tidsperiod kan minska de korruptions- och mutproblem vilket enligt dem är en av 
faktorerna som gör att det fungerar sämre i Brasilien än exempelvis i Sverige. Respondenterna 
uppger att CSR innebär de flera olika aktiviteter de arbetar med: följa lokal lagstiftning och 
följa fackets regler, då facket uppges vara mycket starkt i Brasilien.  
 

Ledarskap 
 

För en lyckad implementering anser resondenterna att det bör komma krav från högsta 
ledningen för att fokus ska sättas, och de anser att ledningens jobb är att involvera alla i 
processen. Business Controller berättar att de inom företaget utför enkätundersökningar två 
gånger per år för de anställda. Den ena har som syfte att undersöka hur de anställda trivs och 
de får även chans att lämna förslag på förbättringar. Vid den andra undersökningen, som är 
större, sitter ledningen ner med den anställda och går grundligt igenom olika delar. Vid den 
sistnämnda undersökningen tas bland annat upp hur väl den anställde är involverad i 
företagets miljöfrågor.  

 
Struktur 

 
Då ISO9000 började implementeras fick de anställda nödvändig utbildning, och Business 
Controller uppger att det även annars sker en del intern träning av anställda. Varje månad eller 
år har de uppföljning av sina mål för till exempel sopsortering, vatten- och energianvändning, 
hur nöjda de anställda är, kundnöjdhet osv. Detta dokument får sedan hela företaget ta del av i 
form av staplar och grafer, och om målen inte uppnåtts måste de agera.  

 
Respondenterna uppger att de inom företaget försöker göra extra utöver fackets avtal, som att 
ge engelskautbildning och att ge anställda stöd vid mammaledighet. Detta uppger 
respondenterna är ovanligt bland brasilianska företag. De uppger även att det i Basilien ibland 
är så att företagen inte betalar ut övertid, trots att detta är lagstadgat. Detta gör de genom att 
strunta i att registrera de anställda och tar således ifrån dem de rättigheter och fördelar som 
anställningen enligt lag ska ge dem. I deras företag uppger de däremot att de ger anställda 
löneförhöjning för att täcka inflation, utbildning i ISO-14000 certifieringen och dessutom 
betald övertid. De planerar dessutom implementera en bättre sjukvårdsförsäkring istället för 
den allmänna sjukvårdsförsäkringen som de anställda har idag. Business Controller uppger 
också att de försöker ha en lönemodell som bidrar till att motverka den ekonomiska 
ojämställdheten i Brasilien. 

 
“Miljö- och kvalitetsmålen är klart utsatta och de sociala kanske är lite mer flytande. Men 
den viktigaste biten är ju att vi följer lagarna. Man kan alltid göra mer och det hoppas jag att 
vi kan göra när vi växer och tjänar mer pengar helt enkelt.”    
  - Operation Manager 

Operation Manager menar att de sociala hållbarhetsaktiviteter av CSR som företaget utför inte 
finns som program eller officiella dokument. Denne menar att de hjälper NGO’s med olika 
donationer då de kan.  
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Företaget utvärderar sina leverantörer och gör fysiska besök för att se till att även de sköter 
sig vad gäller både miljö och säkerhet. Avfallshanteringen uppfattas vara en viktig fråga i 
Brasilien och respondenten uppger att de utsätts för såkallade audits varje år för att se så att de 
sköter hanteringen av avfallet. Företagets avfallshantering går ut på att de sopsorterar, tar reda 
på farliga ämnen och även återvinner överblivet material från produktionen. Månadsvis görs 
uppföljning som rapporteras till moderbolaget. De mäter alla mål för ISO-certifieringarna och 
antal dagar utan arbetsplatsolyckor, även små. 

 
I vilken fas företaget är vad gäller CSR-implementeringen uppger respondeterna att de ser sig 
vara i slutfasen så fort ISO14000-implementeringen är klar. Operation manager uppger att det 
hela tiden varit klara mål för implementeringen av de hållbara aktiviteterna men att 
tidsaspekten varit lite oklar och att det tagit tid att implementera de olika miljödelarna. 
Respondenterna upplever att det finns mer att göra och att företaget gör lite mer än vad som 
kan anses vara grundläggande. 

Problem och möjligheter 
 
Den barriär som respondenterna uppger är direkt kopplad till implementeringen är att lyckas 
involvera alla anställda. Exemplet som tas upp är engelskautbildningen som många inledde 
men få avslutade. Business Controller menar att de har försökt förklara vikten av vissa 
aktiviteter för de anställda, men att det vore enklare om det var ett “one-man-decision” 
istället. Dock anser respondenterna att människor i Brasilien annars tar vara på de interna 
utbildningar som ges då det inte är ett “slit-och-släng” samhälle. Business Controller anser att 
den yngre generationen i Brasilien går mot att bli allt mer utbildad, och de yngre motsvarar en 
stor del av de anställda på företaget. 
 
Business Controller ser på Brasilien som ett väldigt byråkratiskt och krångligt land, vilket ofta 
visar sig genom att mindre företag mutar sig ifrån olika typer av kontroller. Denne anser att 
det är positivt att de företag som kommer in i Brasilien har nolltolerans mot detta och att de 
större företagen sätter leverantörskriterier i form av miljömässiga och sociala riktlinjer. Deras 
företag har fått byta leverantör då de sett suspekta aktiviteter, vilket respondenten ser som 
något som de som företag konkret tillför i det brasilianska samhället.  
 
Respondenterna tror att CSR-frågor funnits längre i Sverige än i Brasilien. Trots att 
miljöfrågor ändå är stort i Brasilien menar de att konstigheter ändå sker i andra företag. De 
tror också att CSR fortfarande är nytt i Brasilien och att det sker på ett mer strukturerat vis i 
Sverige. Men de tror att i och med att Brasilien allt mer samverkar på en global marknad så 
måste de anpassa sig i dessa frågor, trots att de är ett protektionistiskt land med höga tullar 
och importskatter. De tror att det är de politiska besluten som kommer att spela stor roll i 
Brasilien för framtida förändringar men även de stora internationella företagen som kommer 
dit och sätter en ny agenda.  
 
De menar att CSR kan skilja mellan SME och stora företag eftersom de inte har lika mycket 
pengar att investera och att större företag är mer oroliga för sitt rykte om de underlåter att 
införa CSR. Business Controller menar att genom att tillhandahålla arbetstillfällen och 
erbjuda utbildning i bland annat engelska så kan de som företag konkret tillföra något till det 
brasilianska samhället. 

 
“Istället för att försöka rädda världen så tror jag att vi måste stötta dem som är nära oss. Jag 
tror att det är vad vi gör i vår lokala grupp här - vi försöker ge all nödvändig stöttning till 
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våra anställda. Om varje företag skulle göra det, tyvärr gör de inte det, så tror jag att 
samhället skulle vara bättre i stort.”  
 - Business Controller 

 
Respondenterna tror att färre företag skulle arbeta med CSR-frågor om det inte alls gav 
ekonomiska fördelar och att de flesta företag skulle vilja jobba med dessa frågor. Det är 
tidskrävande, men i längden tror de att de sociala och miljömässiga förbättringarna även ger 
företagen ekonomiska fördelar tillbaka.  
 

4.5 Företag 4  

Företag 4 är ett litet svenskt globalt produktionsföretag med 40 anställda i Brasilien. Vår 
första respondent arbetar som Manager Director och vår andra respondent arbetar som HR 
Manager. 

 
Definition  

 
Manager Director beskriver CSR som ett program designat för att integrera företaget med det 
lokala samhället. Med detta menas en aktiv medverkan och minskning av de problem som 
ofta finns i samhället. De problem som finns i Brasilien menar HR Manager är allvarliga, 
vissa av dem väldigt allvarliga såsom fattigdom, korruption och miljöproblem och liknande 
som påverkar samhället i stort.  
 

Syfte 
 

“Jag är säker på att vi behöver göra någonting snabbt och med excellens för att förbättra 
vårt samhälle i Brasilien. Det finns enormt mycket fattiga människor och då pratar jag inte 
bara om pengar. Jag pratar om utbildning och medvetenhet för vad som händer.”  
 - HR Manager 

 
I respondenternas mening behöver alla företag göra någonting med väsentlig god påverkan på 
samhället. De beskriver sig själva som ett litet företag med än så länge små CSR-initiativ. De 
beskriver etik, både inom företaget och i privatlivet hos de anställda, som den första 
komponenten inkluderad i CSR. Detta handlar även om att ta hand om sina anställda, kunder 
och leverantörer, samt även visa dem vikten av socialt, hållbart ansvarstagande. De nämner 
hållbarhet som en andra komponent och menar att detta handlar om att kunna ge goda bidrag 
till miljön. Den tredje komponenten kallar de för solidaritet och genom denna tar företaget 
initiativ som bidrar till hjälp för det sociala. Detta genom att donera material eller pengar då 
de har möjlighet till fattiga eller funktionshindrade.  
 

Ledarskap  
 

Manager Director menar att ledningens deltagande är avgörande för att implementeringen av 
CSR ska bli framgångsrik. Programmet kommer att koordineras av företagets HR Manager 
och respondenten tillägger att medvetenheten hos de anställda också är en viktig del i 
implementeringens framgång. Detta eftersom implementeringen för respondenten innebär ett 
lagarbete som inte kan lyckas utan allas bidrag och medverkan.  
 
De kommer inte att använda sig av någon extern konsult utan implementeringsprogrammet 
kommer sjösättas genom riktlinjer från huvudkontoret i Sverige.  
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Struktur 
 
Då företaget är ungt och har fokuset enligt Manager Director därför varit på att under de 
första åren komma igång med verksamheten. Då verksamhetens huvudsakliga uppgift är att 
komma igång och kräver mycket tid, så blir därmed alla andra uppgifter sekundära 
prioriteringar. Nu efter att företaget har hittat sin position på marknaden kommer ett mer 
formellt CSR program att ta vid. Respondenterna menar att företaget fortfarande befinner sig i 
sin uppstart och att de är väldigt små. Det formella programmet som kommer implementeras 
är ett globalt program inom företaget som tillämpas lokalt i de olika länderna.  

 
“Den största utmaningen är att utveckla programmet och hålla det vid liv. Detta är endast en 
möjlighet om alla är överlåtna till programmet.”  
 - Manager Director 

 
Respondenterna föreställer sig ett positivt utfall av implementeringen och de kommer löpande 
använda sig av utvärdering för att följa upp arbetet. Idag låter de varje nyanställd på företaget 
blir informerad om att företaget arbetar etiskt. Målet är enligt respondenterna att göra detta 
känt även för omvärlden via tidningar. Detta hoppas de kan utveckla företagets 
marknadsandel inom landet och skapa nya arbetspositioner inom företaget.  

 
Problem och möjligheter 

 
Trots att brasilianska samhället verkligen behöver CSR-program menar HR Manager det är 
svårt att starta nya program. HR Manager menar att deras största uppgift nu är att hitta det 
bästa programmet och att sedan implementera det som en process. Sedan menar respondenten 
att de under implementeringens gång kommer bemöta hinder på den brasilianska markaden i 
form av krånglig byråkrati och den låga medvetenheten kring hållbara frågor. HR Manager 
tror att den största utmaningen kommer att bli att få alla involverade i programmet. Samtidigt 
menar respondenterna att det finns det många möjligheter att förbättra det sociala och 
miljömässiga i landet. 

Respondenterna menar att byråkratin är ett stort hinder för företagare i Brasilien. Det 
brasilianska samhället är i behov av hjälp då fattigdomen, infrastrukturen, hälsan, säkerheten 
och utbildningen är större än i redan utvecklade ekonomier. Möjligheten till att bidra till det 
brasilianska samhället genom företagares CSR-arbete är enligt dem stort då basala behov inte 
tillfredsställs av regeringen. De menar att det finns oändliga möjligheter att göra en skillnad 
då det alltid finns behov i samhället som behöver fyllas.  
 
Då större företags finansiella och mänskliga resurser är mer omfattande än SME menar 
respondenterna att de större företagen enklare kan planera och utföra CSR-program. Manager 
Director menar stora företag då ofta har speciella avdelningar inom företagen som arbetar 
med CSR som enda uppgift. I SME kommer däremot andra saker som första prioritet såsom 
att skapa vinst för företaget. Således menar de att pengar, tid och mänskligt kapital är stora 
skillnader vid arbete med CSR inom stora företag och SME. 
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4.6 Företag 5  

Företag 5 är ett medelstort företag med 130 personer anställda i Brasilien. Vår första 
respondent arbetar som Vice President South America och har som ansvarsområde Business 
Development. Vår andra respondent arbetar som HR Analysist/Professional Sales och har 
som ansvarsområde Payroll, Union Negotiation och Administration Benefits.  

 
Definition 

 
Vice direktören berättar att de som grupp har en CSR policy sedan 10 år tillbaka. Som lokal 
enhet upplever denne att Brasilien är ett land där socialt ansvar är handgripligt. 

 
“Det vi menar med socialt ansvar är det vi gör lokalt, med våra leverantörer och tillsammans 
med våra anställda.”  
 - Vice direktör 

 
Syfte 

 
HR-ansvarige beskriver att syftet med CSR-arbetet har växt fram ur att de som företag 
behöver följa brasilianska lagar och därför att det tror på denna typ av arbete. 
Företagsgruppen arbetade fram en policy som baserades på internationella riktlinjer och som 
handlar om hur man hanterar konflikter, frihet, säkerhet och etik.  
 
De delar som respondenterna anser ingå i CSR är dels hur de agerar i samhället genom att ge 
sitt bidrag till det sociala, sedan miljön och till sist hur de tar ekonomiskt ansvar för att få 
landet och staden att växa. De är också med och aktivt skyddar de mänskliga rättigheterna 
genom att inte acceptera någon form av slavkontrakt, varken hos dem själva eller hos sina 
leverantörer.  
 
Kontraktsfrihet är ytterligare en komponent inkluderad i de mänskliga rättigheterna menar 
Vice direktören, vilket enligt denne handlar om att de anställda skriver kontrakt på fri vilja. 
Dessutom ska alla ha lika rättigheter och fördomar får inte förekomma vid valet av 
leverantörer eller anställda. Till sist vill denne alltid hålla en hög nivå på affärsetik. Företaget 
har inte använt sig utav någon extern konsult för arbetet med CSR implementeringen utan 
detta har kommit från en global plan utformad på huvudkontoret i Sverige.  
 
“Vi gör något lokalt, för staden och våra anställda. Brasilien är ju ett land där det är lätt att 
se saker man kan göra för att ta socialt ansvar. Det finns liksom ute på gatan framför 
företaget.“  
 - HR-ansvarig 
 

Ledarskap 
 
Processen att införa CSR-policyn i företaget började	  med att alla ledare i företagsgruppen 
gick en utbildning i policyn och i hur de skulle införa den i organisationen. För deras egen del 
fick några av dem gå utbildningen i Sverige för att sedan ta med sig den kunskap de samlat in 
vidare in i företaget i Brasilien. Man gick först utbildningen för att sedan gå igenom olika 
procedurer. De som var mest inblandade i processen var de anställda inom HR och inköp. 
 
Ledningens ansvar handlar mer om att visa sina anställda vad CSR handlar om och inte först 
och främst om att prata om det. Att bara prata om det hjälper inte utan ledningen behöver visa 
att de själva tror på vad de säger och delta i jobbet. När de bjuder in en leverantör så går ofta 
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någon ur ledningen dit en stund under mötet för att berätta om deras arbete med CSR för att 
leverantörerna ska blir medvetna om detta och för att deras medarbetare ska se att detta är på 
riktigt. 
 
De går också igenom policyn med varje nyanställd oavsett om denne ska börja arbeta i 
produktionen eller som t ex försäljningschef. De har också kvalitétsaudits samt interna och 
externa audits som en del av deras arbete.  
 

Struktur 
 
För att bibehålla sitt ansvarstagande i organisationens alla organ så har de i sin inköpsmanual 
inkluderat krav på leverantörer, vilket bland annat innefattar: nolltolerans mot barnarbete, 
strävan mot jämlikhet oavsett kön eller religion och fria anställda att säga upp sig när de vill. 
Alla nya leverantörer får en genomgång utav företagets inköpsmanual. 
 
På frivillig basis gör företaget olika kampanjer där de anställda kan skänka kläder som skickas 
till olika hjälporganisationer i det lokala området som är mycket fattigt. En annan kampanj är 
vid jul då de reser upp en julgran där det hänger lappar med barns namn på. De anställda tar 
en lapp med ett namn på som de sedan får skänka leksaker eller andra förnödenheter till. Även 
andra frivilliga aktiviteter kan ta plats bland de anställda såsom att be om ledig tid från arbetet 
för att kunna engagera sig i olika välgörenhetsprojekt. Varje kampanj som företaget vill anta 
måste först presenteras för ledningen som sedan tillsammans med HR utvärderar den positiva 
påverkan som en sådan aktivitet kan bidra med.  
 
Respondenterna uppger att deras vision som företag mycket handlar om hur de vill vara på 
marknaden. Ett av deras värdeord är “respekt för individen”, vilket enligt respondenterna 
inkluderar mycket av det sociala ansvaret som företaget tar. Detta menar de omfattar den 
anställde individen, arbetarna hos leverantörer, människor i det lokala samhället och andra 
individer som företaget har kontakt med.  

 
Problem och möjligheter 

 
Respondenterna ser inga specifika hinder kopplat till just den brasilianska marknaden. De 
menar dock att det största sociala ansvaret lokalt ligger på axlarna av brasilianska stora 
företag då staten inte tar så stort ansvar som i exempelvis Sverige. Särskilt vanligt menar 
respondenterna är att multinationella företag tar stort socialt ansvar. Detta både för sina 
anställda och deras familjer, vilket de samtidigt menar förekommer i mindre utsträckning i 
europeiska företag som befinner sig i Europa. 

 
HR-ansvarige menaratt de lever i en mer global värld än många brasilianska företag, men att 
kraven från tillverkarna är väldigt tydliga. Respondenten menar samtidigt att många 
brasilianska företag fortfarande lever på “1800-talet” när det kommer till CSR, men att 
innebörden av vad CSR är ändå upplevs som mycket tydligare i Brasilien än i Sverige. Denne 
menar att det ligger mycket mer naturligt i Brasilien att se sitt behov av att hjälpa till då 
behoven i samhället är stora. Respondenterna upplever att den stora skillnaden de kan uppleva 
är att det finns mer problem kring jämlikhet att lösa i Brasilien mot vad det gör i Sverige.  

 
4.7 Företag 6  

Företag 6 är ett litet svenskt produktionsföretag med 36 anställda i Brasilien, med målet att 
vara hundra i slutet av året. Vår respondent arbetar som HR Coordinator.  
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Definition 

 
Vår respondent definierar CSR som företagets hållbara ansvar för miljö och det sociala samt 
att hålla landets lagar och regler. Då företaget är beläget vid ett reservat nära en sjö, måste 
företaget följa många miljölagar för att skydda den lokala miljön. De har i samband med detta 
fått göra en del investeringar i form av bland annat plantering av träd för att på så sätt positivt 
bidra till området de verkar inom.  

 
Syfte 

 
Även fast den stora delen av deras CSR-implementering rört brasilianska miljölagar så anser 
respondenten att det viktigaste är att positivt påverka de anställda på företaget. Detta har i 
processen skett i samklang med ett lokalt samarbete med universitetet, som både lett till att de 
anställda fått möjlighet till utbildning, att deras arbetskvalité därmed kan höjas och också att 
företaget kan utveckla kommunikationen med det närliggande samhället. 

 
De har ända från starten verkat för att bli miljöcertifierade genom att införliva ISO14000-
certifiering i företaget. Med detta anser vår respondent att deras miljöarbete är väl 
implementerat och införlivat inom organisationen i Brasilien. Konkret arbetar de med 
återvinning då produktionen bidrar med utsläpp av kemikalier.  
 

Ledarskap 
 

Ledarskapets huvudsakliga uppgift handlar om att få varje anställd i sitt arbetslag att ta 
kontinuerligt ansvar för sina handlingar och samtidigt få dem att se hur deras handlingar kan 
påverka företagets långsiktiga resultat. För de anställda vill de skapa en bra arbetsmiljö vilket 
ISO 14 000-certifierieringen bidragit till. Varje år samlar de dessutom in information från de 
anställda kring vad de tycker om företaget och hur de tycker att saker och ting kan förbättras.  

 
Struktur   

 
För att skapa struktur i implementeringsprocessen så har de använt sig av en utomstående 
konsult då kunskapen och kompetensen inte funnits inom företaget.  

 
Problem och möjligheter 

 
De problem som vår respondent upplevt i och med implementeringsprocessen är lagarna som 
de behövt följa i samband med att företaget är beläget i ett miljöskyddat område. Utöver detta 
ser vår respondent inte några problem i processen kopplat till just Brasilien som ett 
utvecklingsland.  
 
Respondenten anser att små företag ofta har mindre ekonomiska resurser att röra sig med i 
jämförelse med stora företag men att vissa steg i CSR-implementeringen inte behöver belastas 
av en hög kostnad. Vår respondent menar att det viktigaste är viljan att förändra, hur 
ledningen väljer att använda viljan till att förändra i kombination med de anställdas beteende. 
Enligt denne är ledningen ansvarig för att att förändra hur de anställda ser på CSR-frågor.  

 
“Jag tror inte att det är lättare om du har mer pengar, för tankesättet är ändå det viktigaste. 
Om du har pengar men inte kan engagera människor så kommer det ändå inte att fungera.” 

 
- HR Coordinator 
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Exempel på aktiviteter som inte behöver kosta så mycket är bland annat att skapa en bra 
arbetsmiljö för de anställda. Att hjälpa de anställda att utveckla sig själva genom att ge dem 
möjligheten att lära sig sitt arbete väl genom små bedrifter varje dag i överensstämmelse med 
lagar och regler.  
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5. Analys och resultat 

 
I denna del inleder vi med att göra en kort analys av vart företagen befinner sig i de olika 
stegen i vår modell. Stegen beskrivs ingående under Mirvis & Googins (2006) modell i 
teoridelen. Därefter kommer den djupare analysen där vi jämför de olika företagen utifrån 
modellens fem dimensioner. Detta i syfte att klargöra hur företagen arbetar med sin CSR-
implementering samt vilka problem och möjligheter de möter. Vi kopplar dessutom analysen 
mot övriga teorier som presenterades i teoridelen.  

 

5.1 Företagsanalys  

Företag 1 
 
Det första vi kan se är att företaget har ett centralt dokument vilket konkretiserade företagets 
målsättningar. Företaget menar dessutom att de integrerar företagets vision tillsammans med 
CSR genom detta centrala dokument. De har även utöver lagstiftningen satt upp extra mål 
gällande främst miljö vilket tyder på att de är engagerade. I intervjun med detta företag 
uppgavs att CEO’n vid processen gav klara direktiv. De har även implementerat ISO 14000 
och i samband med detta gett intern utbildning vilket visar på att de är integrerade. De har en 
årlig personalundersökning vilket tyder på att de både involverar sina anställda och intresserar 
sig och granskar vad som sker. Företaget har också flera uppföljningar, men de har inte använt 
någon konsult vid CSR-implementeringen. För företaget är CSR en fördel gällande 
konkurrens vilket stämmer in i det innovativa steget där företagen blir mer transparenta 
genom att de presenterar och publicerar sina resultat i publika rapporter.  
 
Företag 2  
 
Företaget har egna code of conducts, uppförandekoder, vilket för dem handlar om att vara ett 
gott inslag i samhället, vilket tyder på att företaget är engagerat. De tar även avstånd från 
korrumperade leverantörer och uppmärksammar och synliggör även miljömässiga- och 
sociala problem inom företaget vilket ytterligare stärker deras engagerade steg. De nämner i 
intervjun att de hela tiden vill bli bättre och göra lite mer än vad lagen kräver, vilket även 
tyder på att de befinner sig i det engagerade steget. De involverat sina anställda och ledningen 
har en tydlig roll i att sätta in CSR som ett krav i företaget och dessutom arbetar de utåt med 
detta gentemot leverantörer och kunder. Detta genom att aktivt arbeta med en 
utvärderingsmodell av sina leverantörer och säga nej till ett arbete eller avsluta ett pågående 
som inte följer deras egna krav. 
 
Företag 3  
 
I detta företag försöker de göra extra aktiviteter utöver lagstiftning för sina anställda, i form 
av engelskautbildning, stöd vid mammaledighet, bättre sjukförsäkring och genom att ha en 
lönemodell som bidrar till att motverka den ekonomiska ojämställdheten i Brasilien. Detta kan 
tyda på att de går utöver att vara engagerad och därmed arbetar innovativt. De har dessutom 
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enkätundersökningar för det anställda vilket också stämmer in på detta steg. Som ledare vid 
implementeringsprocessen uppgav respondenterna att de måste sätta krav och involvera hela 
företaget vilket tyder på att de arbetar innovativt. De utför dessutom personalundersökningar 
både som enkät och personliga samtal. Man kan även se integrerade inslag i form av att de 
utbildar sina anställda internt i deras ISO certifiering.  
 

Företag 4  
 
Företaget är ännu ungt och i uppstartsfasen. De arbetar med att i första hand få vinst och deras 
mer vida aktiviteter hamnar i andrahand innan deras formella CSR-program sätts i rullning. 
De uppger att Brasilien är en svår marknad att starta program på men som samtidigt har stora 
behov av det, vilket tyder på att de har stora ambitioner till att påverka. Idag är företaget i det 
grundläggande steget men talar om att i slutet av detta år vara i det engagerade steget och 
därefter ytterligare avancera. De visar på stor förståelse för CSR trots att de endast befinner 
sig i första steget av processen. De är också ett av de företag som ger en förnimmelse av det 
sista och femte steget som talar om sina ledare som visionära och djupt bekymrade över de 
sociala och miljömässiga problemen i världen. De visar också en strävan över att vilja 
utveckla företagets marknadsandel inom landet och att skapa nya arbetspositioner inom 
företaget.  
 
Företag 5  
 

Företaget har definitivt lämnat det grundläggande steget och dessutom redan för 10 år sedan 
antagit en CSR policy som är ett utmärkande drag för det engagerade steget. De har dessutom 
passerat det innovativa steget i och med att de utbildat sina ledare som sedan kommunicerat ut 
sin lärdom till anställda och leverantörer. Att inte endast ledarna får utbildning utan även varje 
nyanställd på företaget visar på att de också fullgjort det integrerade steget som handlar 
mycket om att gå från koordination till samarbete och samverkan. Detta företag ser dessutom 
ut att uppfylla det femte och sista steget, nämligen, att vara transformerad. De har olika 
kampanjer och de ser inte endast sig själva bidra till miljön och det sociala utan också 
ekonomiskt i syfte att få landet och staden att växa.  
 

Företag 6  
 

Företagets delar av CSR är miljö, socialt ansvar och att hålla landets lagar och regler. Själva 
säger de att de befinner sig i början av sin implementeringsprocess och därför säger de att det 
viktigaste för dem blir att följa lagar och regler men de vill dock tillägga att de ser deras 
påverkan på sina anställda som den allra viktigaste delen av deras CSR arbete. I och med att 
de implementerat ISO 14 000 och därmed är miljöcertifierade och dessutom samarbetar med 
de lokala universiteten gör att de trots allt gör mer än lagkrav och därmed förflyttat sig från 
det grundläggande steget in i det engagerade steget. Däremot kan man inte säga att de nått så 
långt som till det tredje steget som är att vara innovativ.  
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5.2 Jämförande analys  

5.2.1 Definition 

En likhet mellan företag 1 och företag 3 är att de uppgav i intervjuerna att begreppet CSR är 
flytande och att inte alla använder det i samma mening, vilket stämmer in på vad Young 
(2004) och Marrewjik (2003) sagt om CSR som definition. Företag 1 menar att CSR internt 
används som en beteckning för sociala program som företaget utför i likhet med Dahlsrud 
(2006) som talar om att ta med CSR i beräkning då strategier utvecklas. Konkret har företag 1 
skapat ett internt dokument som en manual till hjälp i processen och för att öka förståelsen för 
deras arbete med CSR. Företag 3 menar att deras egen definition är en långsiktig 
miljömässighet, ett socialt ansvar och en ekonomisk hållbarhet. Företag 4 beskriver på samma 
sätt som företag 1 CSR som ett program och menar att detta är designat för att integrera 
företaget med det lokala samhället. Med detta menar företag 4 en aktiv medverkan och 
minskning av de problem som ofta finns i samhället.  
 
Företag 2 definition av CSR handlar på många sätt för dem om att vara en ansvarsfull kund, 
leverantör och arbetsgivare och att vara en positiv del av samhället. Detta liksom det Torrés 
(2003) sagt om SME’s nära korrelation till intressenter innebär att omgivningens inflytande 
på företaget är stort. Företag 6 har arbetat mest med att implementera de miljömässiga bitarna 
som rör CSR, något som kan kopplas till den korrelation Torrés (2003) framhäver. Företaget 
planterar träd för att kompensera för den miljöpåverkan de inte kan råda över. 
 
Företag 3 menar att ekonomisk hållbarhet ingår i deras egen definition av CSR. Detta var en 
skillnad i jämförelse med de andra företagen. Företag 3 tror att färre företag skulle arbeta med 
CSR om de inte bidrog med ekonomiska fördelar. 
 
Jutterström & Norberg (2011) menar att CSR innebär ett företags engagemang med hållbarhet 
vilket tycks stämma in på samtliga företag. Jutterström & Norberg (2011) skriver vidare att 
företag som verkar idag kan alla sägas ha en sak gemensamt - de växande krav och 
förväntningar som de mer eller mindre tvingas bemöta för sin överlevnad. Alla företag vi 
intervjuat uttrycker en viss oro för de sociala problem de möter i Brasilien, och att deras 
implementeringsprocess innehållit delar som utformats för att minska dessa.  
 

5.2.2 Syfte 

Alon et al., (2010) menar att CSR generellt sett betraktas som företagens skyldighet att 
skydda och förbättra den sociala välfärden genom olika affärsmässiga- och sociala åtgärder 
och att detta används av företag i syfte att öka sin framgång och konkurrenskraft. Porter & 
Kramer (2006) menar att moralisk skyldighet att göra “det rätta”, hållbarhet med fokus på 
miljö och samhälle, tillstånd att bedriva verksamhet och slutligen varumärkets rykte är de 
påverkande faktorerna som skapat krav på företag att implementera CSR. Företag 1 tycks 
medvetet vilja använda sina goda erfarenheter av CSR för att skapa ett gott rykte. De menar 
att de är stolta över vad de gör och därför vill de berätta om detta för allmänheten genom att 
öka sin transparens externt. Även företag 2 vill med sitt CSR arbete skapa en god bild av sitt 
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företag. De menar att staten kan göra mycket men de kan inte göra allt och där menar de att 
företag kan gå in och hjälpa till med sina resurser, vara goda exempel och få sina arbetstagare 
att bli mer medvetna. Genom att vara en droppe i havet hoppas Företag 1 kunna förändra 
samhället på lång sikt. Företag 3 hoppas med sitt CSR arbete kunna minska de korruptions- 
och mutproblem som enligt dem är en faktor som gör att företagandet fungerar sämre i ett 
land som Brasilien.  
 
Företag 1 menar också att CSR är viktigt för företagets långsiktiga överlevnad vilket tycks 
stämma överens med vad Alon et al., (2010) säger om att ha CSR i sitt företag i syfte att öka 
sin framgång och konkurrenskraft. Företaget säger uttryckligen att CSR är en stor 
konkurrensfördel för dem som företag på den brasilianska marknaden.  
 

5.2.3 Ledarskap 

Alla företag tycks vara enade om att ledningens ansvar varit ständigt avgörande för att lyckas 
med CSR-implementeringen. Hemingway (2005) och Murillo & Lozano (2009) talar om att 
de individuella motivationsfaktorerna hos beslutsfattarna i ett företag är den viktigaste 
drivkraften till varför företag väljer att arbeta med CSR. Vi upplever att samtliga företag delar 
denna åsikt. De är också alla överens om vikten av att involvera alla anställda i processen. 
Jenkins (2009) talar just om det, nämligen, att de SME som anses vara skickliga i sitt CSR-
arbete är de som ser på det som något som måste levas genom varje del av organisationen. 
Murillo & Lozano, (2009), Perrini, Russo, & Tencati, (2007), Gadenne, Kennedy, & 
McKeiver (2009) menar att de anställda är en av tre intressenter i SME’s närhet som är 
avgörande för att CSR-arbetet ska fortsätta efterlevas i företaget.   
 
Mirvis & Googis (2006) talar om vikten att “walk the talk” i denna dimension och Företag 5 
tycks dessutom leva efter detta genom att som ledning inte endast prata om vad CSR handlar 
om utan också visa att de tror på detta arbete genom att själva delta i utförandet. Alla ledare i 
företagsgruppen gick en utbildning i företagets CSR-policy för att sedan föra det vidare till 
sina anställda inte bara i ord utan också i gärning.  
 

5.2.4 Struktur 

Alla sex företag har under sin CSR implementering skapat en struktur genom att 
implementera dokument, program, koder eller certifieringar för hur de praktiskt ska kunna få 
de olika delarna inom CSR att genomsyra hela företaget vilket Mirvis & Googins (2006) 
beskriver som en viktig dimension.  
 
Företag 1 har ett dokument som fungerar som en manual för att förenkla förståelsen av CSR. 
Tack vare detta dokument har företaget sett att fler målsättningar främst miljö har 
konkretiserats. Detta dokument är dessutom en integration av företagets visioner och deras 
CSR arbete. Tanken med dokumentet var att skapa ett gemensamt verktyg för att kunna 
kommunicera mellan de olika arbetsplatserna inom företaget och på så sätt sprida dess praxis. 
En likhet vi kan finna är att företag 4 som befinner sig i ett väldigt tidigt stadie av 
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implementeringsprocessen kommer att implementera ett globalt program som tillämpas lokalt 
i de olika länderna där företaget finns etablerat.  
 
Blowfield & Frynas (2005) instämmer med Matten & Moon (2008) om att betydelsen av CSR 
kan skilja sig mellan olika landsgränser och olika samhällen. De menar att vissa 
företagsledare kan finna det svårt att balansera de ibland motsägande förväntningarna från 
deras lokala kontor respektive huvudkontor. Dessa skillnader gör att gemensamma verktyg för 
att implementera CSR kan upplevas svåra, speciellt när nya initiativ verkar vara ständigt 
växande. Företag 1 förklarar att varje lokalt företag har egna målsättningar varför dessa kan 
skilja sig mellan länderna där de finns etablerade. Företaget har mött utmaningar, motsägande 
förväntningar, genom att basen i det centrala dokumentet är densamma i alla länder för att 
sedan låta varje lokal enhets delmålsättningar skilja sig åt utifrån lokal lagstiftning samt skilda 
utbud av resurser och material. Företag 2 arbetar också med struktur i sitt CSR arbete genom 
att företaget har så kallade code of conducts, uppförandekoder, som bygger på UN Global 
Compact, men dessa är detsamma i alla länder där företaget finns etablerat och anpassas 
därmed inte utifrån lokala förutsättningar eller begränsningar. Deras code of conducts 
innehåller en kod för hur de ska arbeta, hur de ska uppföra sig, hur de ska behandla varandra 
inom företaget och att inte gå med på korruption. Det rent formella styrs globalt och de lokala 
enheterna har krav på sig att följa upp och också rapportera avvikelser.  
 
Etik som är en av de delar företag 4 ser ingå i CSR definitionen är något som de specifikt 
informerar varje nyanställd om. Här kan man se att de precis som Företag 3 vill sträva efter att 
kommunicera ett gemensamt verktyg för hela företag. Hermansson & Olofsson (2008) finner i 
sin studie att CSR implementering är en komplex process som behöver integreras i varje del 
av en organisation och i det dagliga arbetet för att vara framgångsrik. De menar att CSR 
implementering behöver ses som en ständigt pågående och aldrig fullt uppnådd process 
snarare än en strategi med en tydlig början och slut.  
 
Företag 3 har två miljöcertifieringar, ISO 9000 och ISO 14000 implementerat i företaget. 
Även företag 6 har miljöcertifiering i ISO 14000 implementerat i sitt företag. Alla anställda på 
företag 3 har fått utbildning och träning i sina två certifieringar och de anställda får dessutom 
ta del av de dokument som företaget skapar i form av staplar och grafer av de mål som sätts 
upp. Om dessa mål inte uppnås måste företaget agera. Förutom detta har de andra strukturer 
inom företaget såsom lönemodell för de anställda för att motverka den ekonomiska 
ojämställdheten i Brasilien. Young (2004) menar att det CSR arbete som dominerat i Brasilien 
varit filantropin på grund av landets sociala ojämlikhet. Här ser vi dock att företag 3 arbetar 
emot denna ojämlighet genom att verka för förbättring inom företaget för sina egna anställda. 
De har också engelskautbildning, stöd vid mammaledighet, betald övertid och 
sjukvårdsförsäkring.  
 
Sociala hållbarhetsfrågor utanför företaget har företag 3 inga program eller officiella 
dokument för utan där bidrar de istället med donationer till olika NGO´s vilket tycks stämma 
överrens med den undersökning som Young (2004) fann där det stod att mer än 60% av de 
brasilianska företagen som deltog i undersökningen gjord av the Institute of Applied 
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Economic Research (IPEA)  hade investerat i det sociala antingen direkt eller i form av 
donationer genom samarbete med icke-statliga organisationer.   
 
Även företag 5 har likheter med företag 3 vad gäller det sociala bidraget. Företag 5 arbetar 
med struktur av sitt CSR arbete i form av olika kampanjer och de menar att deras vision som 
lyder; “respekt för individen”, inkluderar mycket av det sociala ansvaret som företaget tar. 
Skillnaden är dock att företag 5 tar större ansvar med att genomföra bidraget till människor 
utanför företaget genom att göra det själva istället för att lämna över pengar och låta olika 
NGO´s göra jobbet såsom företag 3 väljer att göra.   

 
5.2.5 Problem och möjligheter 

Företagen vi studerat svarar annorlunda på frågan huruvida det brasilianska samhället har 
påverkat deras krav att ta på sig ett CSR ansvar. Företag 1, 3, 4 nämnde i intervjuerna att den 
brasilianska marknaden är byråkratisk och invecklad med överreglerade inslag. Alla dessa tre 
upplevde även att korruption och mutor försvårade affärerna på marknaden generellt. Frågan 
vi då kan ställa oss är huruvida Sachs et al., (2006) tankar kring CSR skulle kunna vara en 
verklighet, nämligen, att företag kan komma att använda CSR för att kompensera för 
omoraliska handlingar. Dessa tre företag samt företag 2 uppgav även att det råder en låg 
medvetandegrad eller lägre utbildning i frågor rörande CSR. Företag 3 och 4 angav även att 
en svårighet i samband med implementeringen är att involvera de anställda, mycket på grund 
av föregående punkt. Företag 2, 3 och 4 anser att den brasilianska staten gör för lite eller bör 
göra mer för att införa förändringar kring dessa upplevda svårigheter. 
 
Företag 1 menar att de externa påtryckningarna från samhället inte är så stora om man t ex 
jämför med Sverige där det snarare är ett krav att arbeta med dessa frågor för att få vara en del 
av marknaden. Företag 2 tycks stämma in i detta då de menar att det fortfarande är mer 
frivilligt att anta CSR i Brasilien på grund av att det är ett utvecklingsland där fokus på 
resultat och ekonomi är viktigare. Detta styrker tidigare teori enligt Ciliberti, Pontrandolfo & 
Scozzi (2008) som talar om just att en påverkande faktor kring varför CSR många gånger är 
obefintlig i mindre företag har att göra med att vissa SME verkar endast för att överleva. 
Företag 2 menar att då det är stor fattigdom i landet blir CSR inte så viktigt för folket utan 
detta behöver komma från företagen. Företag 3 ser det hållbara ansvaret som en kedja där de 
större företagen påverkar de mindre företagen genom att ställa krav på dem. Klerkx et al, 
(2012); Baden et al, (2009) talar om just detta, nämligen, att de flesta studierna kring CSR 
diskuterar beroendeförhållandet mellan multinationella företag och SME, alltså hur mindre 
företag för sin överlevnad behöver förlita sig på de stora företagens kontroll.   
 
Företag 3 menar också att i och med att Brasilien alltmer verkar på en global marknad 
behöver de anpassa sig i dessa frågor. Även de internationella företagen som kommer dit 
kommer att trycka på med sin agenda. Ciliberti, Pontrandolfo & Scozzi (2008) talar om att 
detta trycket att anta CSR kommer från intressenter i SME´s omedelbara närhet vilket i vår 
undersökning verkar vara trycket från de internationella företagen.  
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Precis som Porter & Kramer (2011) konstaterar, att det vuxit fram en syn på dagens företag 
som stora påverkade faktorer på sociala, miljömässiga och ekonomiska problem, tycks 
stämma in på hur företag 4 ser på sig själva. De menar nämligen att det finns oändliga 
möjligheter, att det alltid finns saker i samhället som företag kan hjälpa till med. Företag 2 
nämner som sagt att CSR ansvaret behöver komma från företagen själva då samhället inte 
ställer direkta krav på detta. Företag 2 menar att det behöver komma från de globala företagen 
och att därmed har de som företag ett ansvar att ta på sig den rollen och kostnaden. Ciliberti, 
Pontrandolfo & Scozzi (2008) talar om att tidigare forskning visar att SME är sämre på att 
anta CSR men belyser samtidigt att SME skänker arbete till 40-60% av befolkningen i 
Latinamerikas länder. Företagen visar på detta i realiteten genom att de integrerar 
lokalbefolkningen genom att anställa brasilianare och inte tro att utlänningar ska lösa 
problemen. De lokala anställda kommer att vara kvar i landet och se till att CSR arbetet drivs 
kontinuerligt vidare menar företagen. Detta tycker vi visar prov på hur företagen vänder ett 
problem till en möjlighet och på så sätt visar aktivt engagemang till att göra en skillnad som 
SME´s på en utvecklingsmarknad.  
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6. Slutsatser och implikationer 
 
Syftet med vår studie var att söka förståelse för hur svenska SME arbetar med CSR 
implementering på en utvecklingsmarknad och vilka problem och möjligheter de möter i 
arbetet med detta. Vi utförde en flerfallsstudie och analyserade hur sådana företag arbetar med 
detta i Brasilien. Då vi endast sett till ett utvecklingsland kan vi inte dra generaliserande 
slutsatser för samtliga utvecklingsländer. Brasilien är dock ett stort land med flertalet svenska 
SME etablerade vilket vår forskning specifikt ville studera dvs svenska SME. Med 
utgångspunkt i vår empiriska undersökning kan vi därmed bidra med ökad förståelse för hur 
västerländska SME kan arbeta med CSR implementering på en utvecklingsmarknad samt 
vilka problem och möjligheter de möter i arbetet med detta.  
 
När det kommer till CSR implementering för SME på en utvecklingsmarknad har vår studie 
visat att samtliga undersökta företag arbetar utifrån de fem dimensionerna som vår modell 
innehöll. Detta visar på att modellen vi valde tillämpades väl på vår studie. De olika stegen; 
grundläggande, engagerad, innovativ, integrerad och transformerad använde vi oss av för att 
öka förståelsen för hur dessa företag arbetar med sin CSR implementering. Slutsatsen av vart 
företagen befinner sig i dessa steg blev ett bekräftande av tidigare teori, nämligen, att samtliga 
företag inte endast befinner sig i ett steg vid en viss tidpunkt utan i flera på samma gång. Vi 
valde att besvara våra forskningsfrågor genom att ta reda på hur företagen under CSR 
implementeringen tar hänsyn till definition, syfte, ledarskap, struktur samt problem och 
möjligheter under processen.  
 
Samtliga företag är överens om att CSR definieras som det hållbara ansvar företag tar 
innehållande socialt och miljömässigt ansvar. Det ekonomiska ansvaret däremot är inte något 
alla företag ser ingå i CSR definitionen utan det var företag 3 ensamma om att tycka. Vad 
gäller syftet urskiljer sig företag 1 och 2 från de resterande företagen genom att erkänna CSR 
som ett sätt att arbeta på sitt rykte och sin konkurrenskraft. De resterande företagen ser främst 
sitt syfte med CSR som ett sätt att positivt bidra till samhället och miljön. Att följa den lokala 
lagstiftningen gällande miljö och arbetsvillkor för de anställda är centrala delar för samtliga 
företags syfte med implementeringen. Utöver dessa lagstyrda krav har påverkan från andra 
företag i leverantörskedjan varit en drivkraft för företagen som kommit längre i 
implementeringsprocessen. Då de grundläggande bitarna är på plats har flera företag börjat 
arbeta mot ISO-certifieringar. Då dessa satts i rullning har företagen satt upp mål som följs 
upp månadsvis eller årsvis. Dessa har främst berört miljömässig hållbarhet såsom att inte 
slösa på resurser och ta hand om restprodukter på ett ansvarsfullt sätt. Längre fram i processen 
finns de företag som utfört enkätundersökningar för sina anställda för att ge dem en röst. Här 
har vi även funnit de som arbetar med filantropi och samarbetar med lokala organisationer för 
att främja den sociala utvecklingen i samhället. Ett av företagen, företag 5, nämnde även att 
ekonomisk framgång är något som gynnar det lokala samhället, landet och dess utveckling.  
 
Vad gäller ledarskapet har samtliga företag har upplevt att ledningens roll är och har varit en 
stor nyckel till en framgångsrik implementeringsprocess. Flera av företagen uppger att utan 
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den struktur ledningen sätter upp så fallerar hela konceptet med hållbart ansvar. Detta kan 
sägas ha en stark koppling till engagemanget hos de anställda som företag 4 och 6 pekar på. 
För att implementeringen ska kunna sättas i rullning i företagen så måste de anställda vara 
med på noterna. Det är därefter ledningens jobb att knuffa processen framåt. Detta för att 
företagen i senare steg ska kunna omfamna mer omfattande CSR-arbete. Här bekräftar 
dessutom företag 5 tidigare forskning som talar om vikten av att ledningen, “walk the talk”, 
dvs lever som de lär genom att företagsledningen själva är med i utförandet av sina CSR 
aktiviteter.  

De företag som kommit längst i sin implementeringsprocess har tidigt strukturerat upp detta 
genom att lyfta olika ansvarsområden, införa code-of-conducts eller manualer. De har med 
hjälp av detta konkretiserat arbetet för att förenkla kommunikationen av CSR-
implementeringen internt och externt. Detta är en tydlig skillnad jämfört med de företag som 
ännu är i uppstartsfasen utav processen. Att genom ett formellt dokument sammanställa vad 
företaget vill uppnå genom implementeringen har visat sig vara ett bra första steg och fortsatt 
verktyg för att integrera CSR. 
 
Svårigheter har uppgetts vara att Brasilien är byråkratiskt, protektionistiskt och överreglerat, 
vilket ibland har försvårat implementeringen av CSR. Väldigt få brasilianska SME arbetar 
med CSR och överregleringen leder till att mutor är en enklare väg än att göra “det rätta”, 
varför korruption är ett utbrett fenomen i Brasilien. Svenska SME ser det snarare som en 
konkurrensfördel att de som företag, trots hinder, fortsätter med sin implementering av CSR. 
Den främsta orsaken till det är att alla intervjuade företag upplever att den lokala kontexten 
uppskattar deras initiativ att implementera CSR.  
 
Att staten tar sitt ansvar för samhället är något som västerländska länder ofta tar för givet. I ett 
utvecklingsland som Brasilien är det företagen som tycks dra det största lasset genom att bidra 
med sådant som social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla företag uppger även att 
Brasilien är ett land som i större utsträckning behöver de hållbara initiativ som företagen tar. 
Detta inte endast på grund av statens passivitet i dessa frågor, utan även på grund av att folket 
är fattigt, de är ojämnställda och ofta jobbar under slavliknande former. Vi upplever att dessa 
förhållanden ger en stor möjlighet för företagen att göra en positiv skillnad i samhället tack 
vare deras val att implementera CSR i sina företag. I och med att företagen uppgett att få, om 
ens några över huvud taget, brasilianska lokala SME arbetar med CSR så har de svenska 
företagen dessuotm en stor konkurrensfördel med sitt CSR-arbete. Det har också under 
intervjuerna framkommit att interna utbildningar uppskattas av personalen på ett annat sätt än 
i Sverige, vilket kan förenkla processen då nya CSR-program ska implementeras.  
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7. Begränsningar och förslag på vidare forskning 

 

Begränsningen i detta arbete har varit språkbarriären, vilket förhindrat oss att ta del av fler 
synpunkter från fler anställda vad gäller arbetet med CSR implementeringen i företagen. 
Därför skulle det vara en intressant som vidare forskning att ta del av de anställdas synvinkel 
på CSR implementering i SME på en utvecklingsmarknad. En annan sak skulle vara att 
studera hur de brasilianska SME arbetar med CSR implementering och vilka skillnader och 
likheter som därmed råder mellan dessa företag och de utländska SME som är etablerade i 
Brasilien.  
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Bilagor                                                            

Allmänna frågor 
Arbetsposition 
a) Hur gammal är du och vart kommer du ifrån?  
b) Vilken position har du inom företaget? 
c) Vilket ansvarsområde innehar din position? 
d) Hur länge har du arbetat inom företaget i Brasilien? 
 
Intervjufrågor 
1. CSR-definition      
a) Hur vill ni beskriva CSR inom ert företag? Ange alltså er egen definition.  
b) Vilka delar anser ni att det finns inom CSR? Vad står de för? 
c) På vilka sätt anser du att Ni har ett fungerande CSR arbete?  
 
2. Planen för CSR implementering 
a) När och varför började er implementering av CSR? 
b) Vilken fas/stadie befinner ni er nu i ert CSR arbete? 
c) Fanns det tydliga mål, instrument och riktlinjer från början eller växte de fram under 
processens gång? 
d) Har ni stött på några specifika hinder under implementeringen kopplat till just den 
brasilianska marknaden och om ja vilka då?  
 
3. Ansvaret från ledningen 
a) Vilket ansvar har ledningen för att implementeringen ska lyckas? 
b) Har en konsult använts någon gång för implementering och arbete med CSR? 
c) På vilket sätt har ni involverat de anställda i processen? 
     
4. Uppföljningen av implementeringen 
a) Har ni förberett någon plan där ni sammanställt era mål/förpliktelser med ert CSR 
arbete och hur ser den ut? 
b) Har ni sammanställt någon plan där ni integrerar ert företags visioner och sätt att 
hantera affärer med er syn på CSR och hur ser den ut?  
 
5. Påverkan av CSR implementeringen 
a) På vilket sätt känner ni att ni positivt har kunnat påverka det brasilianska samhället 
med ert arbete med CSR? 
b) På vilket sätt har ni använt er av mål med er CSR och uppföljning av dessa? T.ex. 
genom minskade utsläpp, bekämpning av korruption mm?  
 
General questions 
Job position 
a) How old are you and where do you come from?  
b) What working position do you have in the company? 
c) What kind of responsibility do you have? 
d) For how long have you been working for the company in Brazil? 



 

 

 
The interview questions 
1. CSR-definition                                                   
a) How would you like to describe the work with CSR within your company? Please 
give your own definition.  
b) What components do you see included in CSR? What do each of them stand for? 
c) In what ways do you feel that your company have a well functioning CSR? 
 
2.  The plan for CSR implementation 
a) When and why did the CSR implementation begin? 
b) In what phase within the work of CSR are the company now? 
c) Were there any specific goals, instruments and directions from the beginning or was 
that something that grew as the proccess progressed? 
d) Have you encountered any specific barriers during the CSR implementation related 
to the brazilian market, and if so which ones? 
 
3.  Responsibility of Management 
a) What kind of responsibility do the management of the company have to make the 
implementation successfully made? 
b) Have the company ever used a consultant to help with the work of the CSR 
implementation? 
c) In what way have the employees been included in the process?    
 
4.  Monitoring of CSR implementation 
a) Have you prepared any plan where you compiled your goals / commitments with 
your CSR work and how does it look? 
b) Have you put together a plan where you integrate your company's vision and ways to 
deal business with your views on CSR and what does is look like?        
                               
5.  Impact of CSR implementation 
a) In what way do you feel that you have been able to positively affect the society with 
your work with CSR? 
b) How have you used the goal with your CSR and monitoring of these? Eg by reducing 
emissions, combating corruption, etc.? 
 


