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Författare: Jakob Söderström och Karin Trogstam 
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Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida företags CSR-arbete 
gällande etik- och miljöfrågor kopplat till motivation skiljer sig beroende på 
företagets inriktning. Vårt mål är även att undersöka huruvida de klassiska 
motivationsteorierna går att applicera på CSR. Genom att studera detta hoppas vi 
kunna dra slutsatser kring om olika typer av företag arbetar med CSR-relaterad 
motivation på olika sätt. För att uppnå vårt syfte ämnar vi studera tre företag med 
olika inriktning (AstraZeneca, Tetra Pak och KPMG) och koppla deras CSR-
arbete kring etik och miljö till kända motivationsteorier.  

Metod: Uppsatsen har genomförts genom insamling av sekundärdata i form av 
offentliga företagsdokument. En kvalitativ forskningsdesign tillsammans med en 
deduktiv ansats har används för att besvara uppsatsen frågeställningar. 

Teoretiska perspektiv: De teorier som vi bygger vår analys på är Maslows 
behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorsteorem. Vi använder oss även av det 
sociala synsättet för att komplettera dessa och förklara våra resultat.  

Empiri: I vår uppsats har vi främst använt oss av sekundärdata i form av 
företagsdokument och då främst Code of Conduct. Företagen vi studerar är 
AstaZeneca, Tetra Pak, KPMG och dessa representerar forskningsverksamhet, 
tillverkningsverksamhet och konsultverksamhet. 

Resultat: Vi har kommit fram till att det finns ett samband mellan den bransch ett 
företag är verksamma inom och företagets val av fokus på dess CSR-strategi, 
avseende miljö och etik. Detta kan härledas till det sociala synsättet på motivation. 
Avseende motivationsteoriernas applicerbarhet på CSR kan Maslows 
behovspyramid till viss mån användas men kombinerat med Herzberg måste 
teorin förkastas. De undersökta företagen använder miljö- och etikengagemang 
som motivationsfaktorer på ett likvärdigt sätt. Vi har även funnit möjlig kritik till 
Maslows behovspyramids applicerbarhet på dagens samhälle.  
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ABSTRACT  

Title: CSR from a motivational point of view: Does direction matter?  

Seminar date: 2009-06-03 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 
Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)  

Authors: Jakob Söderström and Karin Trogstam 

Advisor/s: Gösta Wijk 

Key words: CSR, Motivation, Type of business, Ethics, Environment 

Purpose: The purpose of our essay is to investigate whether the focus in a 
company’s CSR-related work, regarding ethics and environment, differs 
depending on the company’s direction. Our goal is furthermore to study however 
the classic motivational theories are applicable on CSR. By studying this we hope 
to be able to draw conclusions regarding whether different types of companies 
work with CSR-related motivation in different ways. To be able to fulfill this 
purpose, we will study three different companies with different directions 
(AstraZeneca, Tetra Pak and KPMG) and connect their CSR-work regarding 
ethics and environment to well-known motivation theories.    

Methodology: We have carried out our essay by collecting secondary data in the 
form of company documents. A qualitative research design along with a deductive 
approach has been used to answer the essay’s main questions.  

Theoretical perspectives: The analysis of the essay is built upon the use of 
Maslows hierarchy of needs and Herzbergs two factor theory. We also use the 
sociological view to complement these and to bring clarity to our results.  

Empirical foundation: We mostly use secondary data and generally the 
companies’ Code of Conduct. The companies that we study are AstraZeneca, 
Tetra Pak, KPMG and they represent the research area, the production area and 
the consultancy area.  

Conclusions: We have found a connection between companies’ selection of CSR-
strategy, regarding ethics and environment, and the area in which the specific 
company operates. This can be explained with the use of the sociological view of 
motivation. Regarding the motivational theories applicability upon CSR we have 
found that Maslows hierarchy of needs can be used in some degree but when 
combined with Herzberg the theory must be rejected. The companies in our essay 
use ethics and environment as a motivational factor in a similar way. We have 
found possible criticism toward the possibility to apply the need hierarchy’s in 
modern society.    
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1. INLEDNING & PROBLEMATISERING  
 

I följande avsnitt ges en inledande beskrivning av uppsatsens ämne och övergripande 
syfte. Vidare diskuteras ämnets relevans och positionering till tidigare forskning.  

 
 
 
 
 

1.1 DEFINITIONER 
 
CSR (Corporate Social Responsibility) är ett mycket brett begrepp och därmed 
presenterar vi inledningsvis en definition på vår uppfattning av begreppet.   

CSR innefattar företaget strategi och inställning till sitt samhälleliga ansvar. 
Ansvaret berör såväl miljöaspekter som humanitära aspekter. Viktigt att poängtera 
är att företagen arbetar med CSR-frågor av fri vilja. Denna definition går i linje 
med företagsnätverket CSR Swedens definition:  

”Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, på eget initiativ, 
aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen.” (CSR Sweden, Internet) 

För att ytterligare förtydliga för läsaren vill vi även påpeka att i vår uppsats 
innebär begreppen ”olika typer av företag”, ”olika verksamheter” etc. samma sak. 
De syftar alla på företag med olika verksamhetsinriktning avseende produktion, 
forskning eller konsulttjänster. 

I vår uppsats säger vi oss analysera med hjälp av de klassiska 
motivationsteorierna. Detta syftar på Maslows behovspyramid och Herzbergs 
tvåfaktorsteorem. Vi benämner teorierna som klassiska då de frekvent syns i såväl 
äldre som nyare läroböcker och ofta ligger till grund för nya motivationsteorier.  

Codes of Conduct är en samling av de etiska ställningstaganden och regler ett 
företag har valt att anamma. Dessa ska hjälpa de anställda att handla rätt i etiska 
situationer. Företags CSR-arbete är vanligtvis beskrivet i dess Codes of Conduct. 
(Clegg et al, 2008)  

 

 

1.2 INLEDNING 
 
Neil Young sjunger om Heart of Gold och den goda människan. De allra flesta 
människor vill känna att de ger någonting till omgivningen och uppleva sig själva 
som en bra person. Det svenska folket skänker varje år 5 miljarder till ideella 
välgörenhetsorganisationer och det är tydligt att vi på olika sätt försöker känna oss 
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som goda människor (Dagens Nyheter, Internet). Vi offrar frivilligt en del av vår 
egendom till förmån för den goda saken. När denna motivation till att göra gott 
finns på fritiden, borde den då också finnas i arbetslivet? Kan man utnyttja 
människors vilja att göra gott som motivationsdrivare i arbetslivet? Och skiljer sig 
möjligheterna till detta i olika branscher? 

 
 

1.3 BAKGRUND  
 
Vid en sökning på Internet ger sökordet ”CSR” över 16 000 000 träffar. Företag 
och organisationer så som CSR Europe och Global Reporting Initiative arbetar 
dagligen med att ge bolag hjälp och stöd till sina CSR-strategier. FN och OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) har författat 
riktlinjer för CSR-arbete och svenskt näringsliv är noggranna med att aktivt ställa 
sig bakom dessa. (Svenskt Näringsliv, Internet) Media rapporterar dagligen kring 
hanteringen av CSR-frågor inom olika företag. Det är tydligt att CRS-fenomenet 
är någonting som är vida utbrett och som berör allt fler människor och 
organisationer.  

Diskussionen kring företagens samhällsansvar har pågått under en längde tid. På 
1970-talet skrev Friedman om företagens sociala ansvar och menade då att 
ansvaret innebar att öka företagets vinst. (Friedman, 1970) Sedan dess har 
samhällsdebatten kring miljöförstöring och mänskliga rättigheter växt sig allt 
starkare och detta har även påverkat företagen och definitionen av dess 
samhällsansvar. Collier et al menar i sin artikel publicerad i tidningen Business 
Ethics att företag idag i allt större utsträckning inser CSR-strategins roll för ett 
företags framgång. CSR har således blivit en del i företagens strävan efter vinst.  

“Businesses themselves increasingly recognize that their future 
profitability and ‘licence to operate’ depend on their willingness to 
assume responsibility for the social and environmental consequences 
of their global footprint.” (Collier et al, 2007) 

John Child menar i sin bok Organization: Contemporary Principles and Practice 
att ett företags framgång beror på dels företagets strategi och dels företagets 
organisation. (Child, 2005) Om företagets strategi är att arbeta med CSR, hur 
påverkas då företagets organisation? Idag talar många företag om att dess största 
tillgångar är företagets personal och det är inte sällan årsredovisningar och dylikt 
poängterar detta faktum. Frasen ”Personalen är vår viktigaste tillgång” har 
närmast blivit en klyscha. Det är följaktligen centalt för företag idag att 
införskaffa och bibehålla en konkurrenskraftig personalstyrka, där bibehållandet 
till stor del handlar om att hålla personalens trivsel och motivation hög. (Child, 
2005) Därmed är motivation en viktig aspekt för företagsledningar idag och 
frågan är hur företag på bästa, och mest kostnadseffektiva, sätt kan motivera sin 
personal.  

I en förlängning av Childs teori måste således ett företag lyckas med såväl dess 
CSR-arbete som att motivera dess personal för att bli framgångsrikt. Vore det då 
inte bra för företagen att kunna ta ”två flugor i en smäll” och integrera sitt CSR-
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arbete med sitt motivationsarbete? Andrew Pinkess behandlar frågan något i en 
artikel i den brittiska tidningen Brand Strategy. I denna talar han om en 
undersökning av Korn/Ferry där näst intill tre fjärdedelar av 275 tillfrågade 
verkställande direktörer menar att en av de tre främsta anledningarna till deras 
CSR-arbete var att locka och behålla begåvad personal. (Pinkess, 2008) I artikeln 
Heart of Gold poängteras att en bra CSR-strategi kan hjälpa ett företag att 
attrahera, kvarhålla och motivera kompetent personal (Employee Benefits, 2007) 
och det brittiska bolaget Robert Half har i en undersökning i samarbete med 
ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) kommit fram 
till samma slutsats. (Robert Half, Internet) Exempelvis står det i Heart of Gold att  

“[…] employees want to work for socially-responsible organisations, 
while companies that respect this through their business practices and 
the way they treat employees stand to benefit from improved morale, 
motivation and retention rates.”(Employee Benefits, 2007) 

Artikeln talar vidare om CSR-arbete och menar att ”Such a strategy also reflects 
well on the organisation and has other business benefits in the form of boosting 
motivation and retention.”(Employee Benefits, 2007) 

Vi har valt att inte ifrågasätta tidigare resultat kring motivation och CSR, utan 
förutsätter att ett företag kan motivera sin personal med en bra CSR-strategi. Med 
andra ord är utgångspunkten för vår uppsats att en väl utformad CSR-strategi 
motiverar företagets personal.  

Företagsvärlden består idag av ett antal olika sorters företag, allt från 
tjänsteföretag till tillverkande företag och allt däremellan. Därmed anser vi det 
vara intressant att studera huruvida samverkan mellan CSR och motivation ser 
likadant ut mellan olika inriktningar på företag.  

Andersson et al på Södertörns högskola gjorde under 2008 en undersökning 
mellan företags strategiska arbete med CSR och hur detta skiljer sig mellan olika 
branscher. Författarna fann att företag inom olika branscher valde att arbeta med 
olika strategiska partners i dess CSR-arbete. (Andersson et al, 2008) Således finns 
skillnader i olika branschers CSR-arbete, sett till externa relationer. I vår uppsats 
ämnar vi komplettera denna slutsats genom att undersöka skillnader mellan olika 
branschers CSR-arbete sett till interna relationer med företagens personal. Genom 
att studera olika branschers arbete kring CSR och relatera dessa till 
motivationsteorier hoppas vi kunna dra slutsatser kring huruvida olika typer av 
företag väljer att motivera sin personal med CSR på olika sätt.   

 
 

1.4 PROBLEMFORMULERING 
 
Motivation är ett ämne som länge stått i centrum för omfattande forskning och ett 
antal olika teorier och modeller har presenterats inom området. CSR är däremot 
ett relativt nytt ämne som snabbt vuxit i popularitet. Relationen mellan de två 
områdena har på senare tid börjat utforskas och som vi ovan nämnt har tidigare 
forskning visat på ett positivt samband mellan personalens motivation och 
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företagets arbete med CSR-frågor. Idag menar även flertalet framstående 
företagsledare att en av de främsta anledningarna till att de arbetar med CSR är 
just motivation av dess personal. (Pinkess, 2008) 

Då vi undersökt forskningen kring sambandet mellan CSR och motivation 
närmare har vi identifierat ett ämne vi anser vara mycket intressant. Antaget att 
företag till stor det arbetar med CSR för att motivera sin personal, skiljer sig detta 
arbete åt mellan företagen? Går det att identifiera någon skillnad i vad som 
prioriteras och hur det förmedlas till personalen med hänsyn till olika inriktningar 
på företag? Ur detta har vi formulerat uppsatsens frågeställning.  

Är CSR-strategier, avseende etik och miljö, hos olika typer av företag utformade 
på olika sätt, med hänsyn till motivationsteorier? 

För att besvara denna fråga genomför vi en undersökning av AstraZeneca PLC 
(hädanefter AstraZeneca), Tetra Pak och KPMG för att se om, och i så fall hur, 
dess CSR-arbete skiljer sig åt. Fokus i CSR-strategierna analyseras relaterat till 
motivationsteorier för att på så sätt se om olika typer av företag arbetar med att 
motivera dess personal på olika sätt via företagets CSR-arbete.  

I och med att CSR och motivationsteorier är ett relativt outforskat ämne blir 
följaktligen vår uppsats även en prövning kring huruvida de klassiska 
motivationsteorierna är applicerbara på CSR-arbete. Således är vår andra 
frågeställning: 

Går de klassiska motivationsteorierna, Maslows behovspyramid och Herzbergs 
tvåfaktorsteorem, att applicera på CSR? 

 
 

1.5 SYFTE 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida företags CSR-arbete gällande 
etik- och miljöfrågor kopplat till motivation skiljer sig beroende på företagets 
inriktning. Vårt mål är även att undersöka huruvida de klassiska 
motivationsteorierna går att applicera på CSR. Genom att studera detta hoppas vi 
kunna dra slutsatser kring om olika typer av företag arbetar med CSR-relaterad 
motivation på olika sätt. För att uppnå vårt syfte ämnar vi studera tre företag med 
olika inriktning och koppla deras CSR-arbete kring etik och miljö till kända 
motivationsteorier.  

 

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR  
 
I vår uppsats har vi valt att endast ta med tre stora företag och därmed påverkas 
slutsatsernas validitet. Genom att utesluta mindre företag i undersökningen finns 
risk för att uppsatsens slutsatser inte går att applicera på dessa. Anledningen till att 
vi trots detta valt de aktuella företagen är att de alla är stora, internationella 
företag och att det därmed blir enklare att jämföra dem. Varför vi valde just stora 
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företag är för att vi antar att dessa har en mer tydligt formulerad CSR-strategi än 
mindre företag. Frågan kring huruvida CSR-arbete kopplat till motivation skiljer 
sig mellan större och mindre företag är en frågeställning som vi således även den 
valt att utesluta. Möjligtvis kan detta vara intressant för vidare forskning.   

Vi ämnar studera de tre företagens inställningar till etik- och miljöfrågor och 
därefter dra slutsatser kring de olika inriktningarnas CSR-arbete i förhållande till 
motivation. Således avgränsar vi uppsatsen genom att inte göra någon bedömning 
i hur effektivt de olika CSR-strategierna motiverar. Anledningen till detta är att 
studien inte ska bli alltför bred. Etik och miljö är två av de mest aktuella delarna 
av CSR (CSR i praktiken, Internet) och således någonting som de allra flesta 
företag arbetar med. Genom att avgränsa vår undersökning till dessa två kan vi 
således lättare jämföra de olika företagen med varandra.  

Företag använder idag ofta sitt CSR-arbete till att profilera sitt varumärke 
gentemot såväl kunder som personal. (Clegg et al, 2008) Därmed är branding-
teorier ofta använda i samband med studier kring CSR. Vi har dock i vår uppsats 
valt att utesluta dessa då vi anser att de inte tillför relevanta teorier till vår 
frågeställning.  

Slutligen har vi valt att avgränsa vår undersökning till de olika företagens svenska 
verksamhet och svenska hemsidor. Internationella dokument har används då dessa 
är gällande för den svenska verksamheten. Anledningen till att denna avgränsning 
är att underlätta jämförelsen mellan företagen.  
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2. RESEARCH DESIGN 
 

I detta kapitel redogör vi för våra metodologiska tillvägagångssätt samt argumenterar för 
de val vi gjort. Avsnittet ska ge en inblick i arbetsprocessen och ge förståelse till läsaren 
för hur vi vill nå fram till vårt resultat.  

 
 
 

 

 

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Initialt var syftet med vår uppsats att undersöka hur personal på olika företag 
upplevde dess CSR-strategi ur en motivationssynpunkt. Genom fokusintervjuer 
och kompletterande enkäter var målet att identifiera de aspekter av CSR som 
motiverar personalen och varför de motiverar. Undersökningen var planerad att 
generera ett resultat som identifierade den optimala CSR-strategin ur 
motivationssynpunkt. På grund av att vi inte fick tillträde till företag och möjlighet 
att genomföra de planerade intervjuerna fick dock denna frågeställning modifieras 
till den nu aktuella.  

För att undkomma problemet med bristande tillgång till primärdata valde vi att 
basera vår uppsats på sekundärdata i form av officiella företagsdokument. De 
företag vi analyserar i denna uppsats var aktuella redan i den initiala planen och 
valdes på samma grunder till nuvarande utformning. Vi är väl medvetna om att 
den nya datainsamlingsmetoden saknar det djup som en större insikt i personalens 
åsikter kunnat bidra med. Dock anser vi att undersökningen trots detta kan bidra 
med intressanta resultat.  

Med utgångspunkt i det färdigformulerade syftet och frågeställningen insamlades 
uppsatsens empiri. Med hjälp av klassiska motivationsteorier analyserades sedan 
empirin och vår frågeställning testades. Utifrån genererade resultat drogs sedan de 
slutsatser som avslutningsvis presenteras i vår uppsats.  

 

 

2.2 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD 
 
Målet med vår undersökning är att, med ett så långt som möjligt objektivt synsätt, 
försöka förklara sambanden mellan teori och empiri. Vi applicerar utvalda 
motivationsteorier på den insamlade empirin för att skapa oss en uppfattning om 
hur teorierna används i CSR-strategierna och huruvida de skiljer sig mellan de 
olika branscherna. Detta ger oss en kvalitativ metod, i motsats till en kvantitativ 
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metod där grunden oftast ligger i undersökarnas idéer och inställningar. Valet 
mellan en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetod kan argumenteras i 
det oändliga men det centrala är att valet måste reflektera undersökningens 
frågeställning. (Alvesson et al, 1994) För att ha en möjlighet till att ge ett svar på 
vår frågeställning anser vi att det krävs en mer djupgående studie där den 
kvantitativa metoden inte räcker till. En analys kring de utvalda teorierna måste 
göras för att kunna förstå och analysera vår undersökning. Därför är vår 
förhoppning att genom användningen av kvalitativa forskningsmetoder kunna 
skapa en bild av CSR utifrån ett motivationsperspektiv.  

 

 

2.3 DEDUKTIV ELLER INDUKTIV ANSATS 
 
Valet mellan en induktiv respektive en deduktiv ansats tar sin grund i 
undersökningens karaktär. Den deduktiva ansatsen är den ansats som används i 
störst utsträckning av de två och består av en hypotesprövning. På ett förenklat 
sätt kan man beskriva deduktion följande (Bryman et al, 2005):   

Teori  Observation/Resultat 

Inom kvalitativa forskningsmetoder är däremot användning av den induktiva 
ansats det vanligaste. Ansatsen har en omvänd ordning jämfört med den deduktiva 
(Bryman et al, 2005):  

Observation/Resultat  Teori 

Som vi tidigare nämnt är syftet med vår uppsats att testa applicerbarheten av 
företags CSR-arbete på de klassiska motivationsteorierna. Detta syfte är en tydlig 
deduktion i och med att vi väljer att utgå ifrån teorierna. Men vi undersöker även 
om CSR-arbetet kan skilja sig mellan företag som är verksamma i olika branscher. 
Detta syfte är därmed en induktion då vi utgår ifrån empirin och genererar 
hypoteser utifrån vårt resultat. Till följd att detta använder vi oss av båda 
ansatserna då vi har en tvådelad frågeställning.  

Men kan vi då sammanföra ett kvalitativt synsätt och en deduktiv ansats? Bryman 
et al menar att det är viktigt att inte skilja för mycket på kvantitativa och 
kvalitativa forskningsmetoder. De menar att forskare mycket väl kan förena dessa 
två och inte bör se skillnaderna som skrivna i sten. De ger exempel på kvalitativ 
forskning som undersöker och prövar teorier istället för att generera dessa. 
(Bryman et al, 2005) Således ser vi inga förhinder för vårt val av kvalitativ 
undersökning med deduktiv ansats. 

Det finns ett antal argument till varför just en kombination av de olika ansatserna 
passar vår undersökning bäst. med den deduktiva ansatsen förväntar vi oss kunna 
undersöka hur företagsledningar använder CSR-arbete för att motivera dess 
personal, relaterat till företagets bransch, och formulera hypoteser kring detta. I 
och med att sambandet mellan CSR som motivation och branschtillhörighet är 
relativt outforskat finns inga färdiga teorier att grunda vår analys på. Samtidigt 
förväntar vi oss att med den induktiva ansatsen kunna testa de klassiska 
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motivationsteorierna på företags CSR-arbete och utifrån detta undersöka 
applicerbarheten.   

 

 

2.4 DATAINSAMLING 
 
Vi har valt att försöka besvara vår frågeställning genom att undersöka tre olika 
företags CSR-arbeten och då främst deras Code of Conduct. Företagen vi valt är 
verksamma i olika branscher vilket medför att deras affärsinriktningar skiljer sig 
åt. Företagen är alla globala och stora i sin storlek samt har delar av sin 
verksamhet i Skåneregionen. Skälet till att vi valt dessa företag är att vi vill 
likställa så många variabler som möjligt mellan företagen så att den skillnad som 
möjligtvis påvisas kommer att kunna hänvisas till skillnaden i branschtillhörighet.   

Den typ av data vi ämnar använda, nämligen företagens Code of Conducts, 
klassificerar Bryman et al (2005) som dokument från organisationer och 
författarparet menar att denna typ av källor är väldigt heterogena. Dokument från 
organisationer kan ge bra bakgrundsinformation om företagen då informationen 
kommer direkt från källan. Däremot måste undersökaren vara uppmärksam på 
informationens trovärdighet och autenticitet. Med trovärdighet menas om 
materialet är utan felaktigheter och förvrängningar och med autenticitet menas om 
materialet är äkta och har ett säkert ursprung. (Bryman et al 2005) I vårt fall kan 
det med andra ord finnas en risk att materialet vi analyserar har blivit överdriven 
och förvrängd till viss del då företag vill skapa en så positiv bild av dem som 
möjligt. Företagen vill uppvisa ett aktivt CSR-engagemang och därmed vara ett 
bättre alternativ än sina konkurrenter. Vi anser dock att denna risk för förvrängt 
material inte påverkar vårt resultat. Det är inte värdet av företagens CSR-strategi 
som vi avser undersöka utan vi är istället intresserade av vilket inriktning 
företagens CSR-engagemang fokuserar på. I och med detta anser vi att denna risk 
inte har någon betydelse i vårt arbete. 

Empirin är främst tagen ifrån de tre företagens hemsidor samt broschyrer som är 
offentligt tillgängliga. Vi har även sökt efter väsentliga artiklar i elektroniska 
databaser. Vi bör nämna att då mycket av materialet är hämtat från Internet kan 
frågan om validitet och reliabilitet bli intressant. Bryman et al (2005) menar dock 
att relevansen av dessa begrepp kan diskuteras för kvalitativa undersökningar. 
Validitet och reliabilitet handlar till stor del om mätvärden och detta hör till 
kvantitativa undersökningar. Bryman et al (2005) föreslår att alternativa kriterier 
bör användas så som materialets tillförlitlighet och pålitlighet. Vi anser det därför 
viktigt att poängtera att Internet är en mycket svårbedömd informationskälla. Vi 
kommer inte att kunna påstå att det material vi använder oss av är helt 
sanningsenligt. Vi har däremot varit uppmärksamma på detta och försökt att hålla 
oss till välkända hemsidor och tidskrifter för att maximera materialets 
tillförlitlighet och pålitlighet.  

Även valet av datainsamlingsmetod bör diskuteras. Användningen av 
sekundäranalys var ingen självklarhet men kan motiveras mot andra metoder. Vårt 
initiala val av metod var att använda fokusintervjuer för att få en bättre inblick i 
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hur personalen upplevde CSR-strategierna inom företagen. Anledningen till att vi 
valt att inte genomföra detta är svårigheterna att få access till företagen. Efter 
mycket sökande insåg vi att få tillträde till ett företag och möjligheten att 
genomföra en fokusgruppintervju skulle vara alltför tidskrävande för att hinnas 
med inom vår tidsram. Vi valde därför att använda det material som finns 
tillgängligt för allmänheten. Ett annat alternativ var även att använda oss av 
enkäter för att få en någorlunda uppfattning av personalens åsikter. Detta 
alternativ valdes dock bort då enkäter har ett stort bortfall samt ger ingen inblick i 
vem som svarar på frågorna. Detta kan leda till att fel personer, exempelvis 
sommarvikarier eller andra icke-representativa anställda, svarar på enkäterna och 
svaren blir därmed felaktiga. (Bryman et al, 2005) Med detta i åtanke ansåg vi att 
sekundärdata var det bästa alternativet då materialet är objektivt i den mening att 
det inte har blivit tolkat av tidigare undersökningar.  

 
 

2.5 FALLSTUDIE 
 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av en fallstudie med jämförande design. 
Anledningen till detta är att vår frågeställning kräver en insikt i hur ett antal 
enskilda företag arbetar med CSR och skillnaderna mellan dessa. En fallstudie går 
in på djupet och undersöker förhållanden inom det specifika fallet. (Bryman et al, 
2005) Med den aktuella frågeställningen ser vi inga alternativa tillvägagångssätt 
och som vi tidigare nämnt ligger en förklaring till detta även i vår bristande 
tillgång till primärdata.    

Vi har valt att avgränsa vår fallstudie till tre företag. Detta för att täcka de 
branscher vi har som mål att undersöka samt för att kunna jämföra de resultat vi 
kommer få fram. Alternativet till detta är att använda flera företag för att med 
säkerhet kunna påvisa ett visst beteende inom företagen. Dock skulle detta 
upplägg kräva mer tid än den vi har tillgänglig. Denna avgränsning av antal 
fallstudier kan medföra en lägre applicerbarhet av våra slutsatser till följd av att 
informationens validitet minskar. Vi tror oss trots detta kunna dra slutsatser kring 
huruvida CSR-arbete skiljer sig mellan branscher och vad det har för 
implikationer på personalen. Vår undersökning kommer på så sätt 
förhoppningsvis erbjuda ett underlag till vidare forskning inom ämnet. Genom att 
vara medvetna om den minskade validiteten kommer syftet med denna 
undersökning ej bli hotad. Vårt mål är fortfarande att generera hypoteser kring hur 
sambanden ser ut mellan CSR-arbeten och branscher. Därmed kommer våra 
slutsatser att tvingas genomgå fler kontroller i vidare undersökningar innan de kan 
tas för färdiga teorier. 

 
 

2.6 URVAL AV FÖRETAG 
 
För att kunna genomföra vår undersökning på optimalt sätt krävdes företag som 
representerar olika sorters inriktningar och som samtidigt har en uttalad CSR-
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strategi. De företag vi valde blev således AstraZeneca, Tetra Pak och KPMG. I 
den ursprungliga utformningen av uppsatsen var bland annat dessa tre företag 
aktuella på grund av deras aktiva CSR-arbete. Då insamlingsmetoden ändrades 
var AstraZeneca, Tetra Pak och KPMG de mest lämpade till följd av dess olika 
inriktningar. Företagen representerar forskningsföretag, tillverkningsföretag och 
konsultföretag, de tre olika branscherna vi valt att fokusera på. Valet av branscher 
grundas i att undersökningen kräver en bred vidd av företagsinriktningar för att en 
jämförelse ska kunna möjliggöras. Tetra Paks tillverkning och KPMGs 
konsultverksamhet är vitt skilda verksamhetsområden och vi anser även att 
AstraZenecas forskning är en form av mellanting mellan de båda. Således 
möjliggör en jämförelse mellan de tre företagen att mer övergripande och mer 
brett gällande slutsatser kan dras.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta avsnitt presenteras de teorier som används i uppsatsen. Teorierna presenteras kort 
och sammankopplas sedan till uppsatsens frågeställning. På detta följer en diskussion 
kring kritik riktad mot teorierna.  

 
 

 
 

 

3.1 CARROLLS PYRAMID 
 
Det pågår ett arbete med att placera CSR-arbete gentemot företags övriga 
verksamhet där en av de mest välkända och erkända modellerna är Carrolls 
pyramid. Pyramiden är indelad i fyra steg som utgör ett företags olika ansvar. Det 
första ansvaret hos ett företag är dess ekonomiska ansvar. Detta innebär att 
företaget ska gå med vinst genom att förse samhället med varor och tjänster. 
Juridiskt ansvar innebär att företaget ska följa de lagar och regler som existerar i 
samhället där företaget verkar. Företags etiska ansvar är det ansvar som ligger 
utanför det juridiska men fortfarande förväntas efterlevas av samhället. Ansvaret 
innebär att företag således ska leva upp till samhällets normer och värderingar. 
Det sista ansvaret, som Carroll benämner filantropiskt ansvar, tar företag för att 
ses som goda samhällsmedborgare. Exempel på sådana handlingar kan vara att 
sponsra en konsthall eller att bygga en skola.  (Carroll 1991) 

En kritik som riktats mot Carrolls teori är att det ekonomiska ansvaret står i 
konflikt med övriga ansvar då de relateras var för sig. Att exempelvis endast 
studera det etiska ansvaret i samband med det ekonomiska medför ett antal 
svårigheter. Carroll försvarar sin teori med att denna istället måste ses som en 
helhet där delarna kompletterar varandra. (Carroll, 1991) Vi anser dock modellen 
vara användbar i vår undersökning då vi inte ställer de olika ansvaren mot 
varandra utan ser på det etiska ansvaret som en fristående del.  
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3.2 MASLOWS BEHOVSPYRAMID 
 
Abraham Maslow presenterade år 1954 en teori kring motivation som idag är 
känd som Maslows behovspyramid. Teorins grundtanke är att människor har ett 
antal olika behov och att de primära behoven måste vara tillfredsställda innan 
nästföljande behov kan tillgodoses. Behoven är således indelade i en pyramid. 
(Bruzelius et al 2004) 

Maslows behov är indelade i följande fem trappsteg; (1) Fysiologiska behov      
(2) Säkerhetsbehov (3) Kontaktbehov (4) Uppskattnings- och statusbehov          
(5) Självförverkligandebehov. (Bruzelius et al 2004) 

Maslows teori menar att människans mest grundläggande behov är behovet av 
mat och andra förutsättningar för att överleva (Fysiologiska behov). När dessa är 
tillgodosedda har människor ett behov av att känna säkerhet och trygghet 
(Säkerhetsbehov). Är dessa behov så tillfredsställda efterfrågar människan ett 
socialt liv med kärlek och vänner (Kontaktbehov), därefter att respekteras och ha 
en hög status (Uppskattnings- och statusbehov). Det slutliga behovet för 
människor är att uppnå sin egen potential och göra det man vill 
(Självförverkligandebehov). (Bruzelius et al 2004) Teorin menar även på att om 
en nivå som tidigare blivit tillfredsställd skulle upphöra att vara tillgodosedd, 
skulle personen i fråga omedelbart vidta handlingar för att åter tillfredsställa 
behovet. Ett exempel på detta skulle kunna vara en sjukdom som drabbar en 
tidigare friskt person. (Landy et al 2007) 

Skillnaden mellan att vistas på de högre nivåerna respektive de lägre är enligt 
Maslow en fråga om välmående. Om en individ nått upp till en högre nivå betyder 
detta en ökning i effektivitet, bättre sömn, en längre livslängd med mera. 
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(Maslow, 1987) Det är därför en viktig fråga för företagsledningar hur de ska 
hjälpa sina anställda nå upp till en högre nivå och därför öka produktiviteten i 
företaget.  

Maslows behovspyramid är en av klassikerna inom motivationsteorier men har 
trots detta inte kritiskt granskat i någon större utsträckning. I boken Organisation, 
arbete och ledning citeras Maslow själv då han 1962 kommenterade avsaknaden 
av kritik gentemot hans modell. (Wilson, 2008) 

”… min motivationsteori publicerades för 20 år sedan och under hela 
denna tid har inget testat … eller analyserat eller kritiserat den. De 
bara tog den till sig, svalde den i sin helhet med bara smärre 
förändringar.” (Wilson, 2008, s. 158) 

Idag har det gått över femtio år sedan teorin publicerades och mer forskning och 
kritik har således tillkommit. Den mest centrala kritiken berör en av de 
grundläggande aspekterna i Maslows teori, nämligen att människans behov på en 
viss nivå måste vara tillfredsställt innan man efterfrågar nästföljande nivå. 
Kritikerna menar att behoven inte borde vara rangordnade i form av en pyramid 
utan att de istället bör ses som konstanta behov som alla strävas efter att 
tillgodoses. (Wilson, 2008)  

Hall & Nougaim, Lawler & Suttle samt Wahba & Bridwell är ytterligare exempel 
på forskare som genomfört empiriska studier som misslyckas med att ge support 
till teorin. Men varför har den då varit så populär och flitigt använd genom 
tiderna? Mycket av förklaringen ligger i dess historia då Maslows behovspyramid 
var den första ”riktiga” motivationsteorin. Den enda teorin företagen hade till sin 
hjälp innan var den något banala: Pengar motiverar alla människor. Maslow 
erbjöd en lättförståelig modell som var den första att uppmärksamma det faktum 
att olika människor kan tänkas ha olika behov på en arbetsplats. (Landy et al, 
2007) Trots kritiken anser vi så att Maslows teori är användbar i vår uppsats då 
den fortfarande är en av de mest centrala motivationsteorierna och då vi även tar 
hänsyn till kritiken i vår analys.  

Maslows behovspyramid är en av de klassiska motivationsteorierna och är 
följaktligen intressant att applicera på våra utvalda företags CSR-arbete. Genom 
att relatera företagens CSR-arbete till behovspyramiden går det att tyda på vilken 
nivå som företagen arbetar med motivation genom CSR och även se huruvida 
detta skiljer sig åt mellan företagen. Finns det någon skillnad i vilken nivå av 
behovshierarkin som de olika företagen motiverar vid? 

 
 

3.3 HERZBERGS TVÅFAKTORSTEOREM 
 
Som en reaktion på Maslows behovspyramid introducerades ett antal modifierade 
varianter på teorin. En av de första av dessa var Herzbergs tvåfaktorsteorem 
(Landy et al, 2007) som presenterades av Frederick Herzberg 1959. Denna studie, 
i likhet med Malows teori, är idag en av de mest kända inom motivationsområdet. 
(Alvesson et al, 2007) 
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Herzberg menar på att människors motivation i arbetslivet kan delas in i två 
grupper; hygieniska faktorer och motivatoriska faktorer. De hygieniska faktorerna 
kan generera otillfredsställelse om de inte uppfylls medan de motivatoriska 
faktorerna kan generera motivation om de uppfylls. Dock kan inte den första 
gruppen generera motivation även om de uppfylls och den andra gruppen kan inte 
generera otillfredsställelse om de inte uppfylls. (Alvesson et al, 2007) Generellt 
sett kan hygieniska faktorer relateras till yttre omständigheter medan 
motivatoriska faktorer kan relateras till inre förhållanden. (Wilson, 2008) 

Hygienfaktorer är grundläggande behov som i sig inte kan generera motivation. 
Exempel på hygienfaktorer är arbetslokaler och arbetsvillkor. Om dessa inte 
uppfyller behovet så genererar de otillfredsställelse men en bra arbetslokal ger 
inte motivation till personalen. (Bruzelius et al, 2004)     

Motivationsfaktorer är således faktorer som, när de uppfylls, genererar motivation 
till personalen. Bruzelius et al ger ett antal exempel på dessa motivatorer i sin bok 
Integrerad organisationslära och nämner där bland annat psykologisk växt. 
(Bruzelius et al, 2004)  

Det finns kritik även till Herzbergs teorier där teorins validitet ifrågasätts och 
kritiker ställer sig tveksamma till påståendet att det endast finns två faktorer som 
ger upphov till de olika psykologiska konsekvenserna. Kritikerna menar även på 
att det finns både yttre faktorer (hygienfaktorer) och inre faktorer 
(motivationsfaktorer) som har egenskaper tillhörande motsatt grupp. Dessutom 
riktas kritik mot Herzbergs teori och det ifrågasätts huruvida teorin endast är en 
återspegling av individuella defensiva processer. Människor tenderar att lägga 
skulden vid misslyckanden på andra och själv ta åt sig äran för framgångar. Denna 
grundtanke återkommer väldigt tydligt i Herzbergs teori och kritiker tvivlar 
därmed på om teorin bidrar med vad Herzberg påstår. (Wilson, 2008) Vi har, trots 
den befintliga kritiken, valt att använda Herzbergs tvåfaktorsteorem då vi anser 
den vara en viktig grund i dagens motivationsteorier och ett bra komplement till 
Maslows behovspyramid.  

 
 

3.4 SAMBANDET MELLAN MASLOW OCH 
HERZBERG 
 
Maslow och Herzberg talar båda om olika former av motivation. Deras respektive 
motivationsteorier går att sammankoppla till nedanstående modell. Genom 
sammanslagningen blir resultatet att Herzbergs hygienfaktorer måste vara 
tillfredsställda, enligt Maslow, innan personalen kan motiveras med Herzbergs 
motivationsfaktorer. (Bruzelius et al, 2004, s. 292) 
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3.5 SYNSÄTT PÅ MOTIVATION 
 

Det har debatterats angående frågan om huruvida behov och värderingar är 
individuella eller homogena och om det på så sätt går att applicera ett 
motivationsprogram generellt över flera olika företag eller ej. Det psykologiska 
synsättet innefattar Maslows behovspyramid och har haft som mål att klassificera 
och gruppera olika typer av behov. Detta har varit till stor hjälp för 
företagsledningar som på sätt lättare har kunnat applicera ett belöningssystem på 
ett stort antal anställda. (Child, 2005)  

Det sociala synsättet antar däremot att människor är olika och därmed har olika 
behov och önskningar. Synsättet förklarar olikheterna som något kulturmässigt 
och menar på att de olika behoven går att härleda till skillnader mellan olika 
sociala grupper. Inom olika sociala grupper är dock behoven mer homogena. 
Detta synsätt motsäger Maslows teori som påstår att de olika nivåernas behov är 
universala. Ett exempel på motsägelsen framkommer vid en jämförelse mellan de 
olika teoriernas syn på säkerhetsbehovet. Istället för det universala säkerhetsbehov 
som Maslow framhåller menar det sociala synsättet att olika sociala grupper har 
olika definitioner på vad säkerhet innebär. Förklaringen till detta ligger i att 
hänsyn måste tas till vilket socialt skikt individen befinner sig i och vilka 
preferenser som råder där. (Child, 2005) 

 

 

Motivationsfaktorer 

Hygienfaktorer 
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3.6 ALTERNATIVA TEORIER   
 

Vi är väl medvetna om att det finns ett otal andra motivationsteorier att välja 
mellan. Vi har dock medvetet valt att använda oss av de ovanstående teorierna 
eftersom de är väldigt grundläggande och trots sin ålder fortfarande aktuella. 
Många av de nyare teorierna har dessutom tagit sin grund i de ovanstående 
teorierna.  

Det finns ytterligare teorier som varit aktuella för vår undersökning. De teorier 
som vi ansett vara intressanta men som dock ej används är teorin om extrinsic och 
intrinsic belöningar samt Merchants kriterier för en bra motivationsfaktor. Båda 
dessa ger en bra inblick i personalens subjektiva upplevelse av 
motivationsfaktorer och skulle således kunna bidra med intressanta poänger till 
vår analys. Dock valdes dessa bort i och med att vi ansåg att de skulle kräva en 
större insikt i företagets interna arbetssätt och personalens upplevelser av detta. I 
och med vår begränsade tillgång till primärdata och access till företagen har vi 
således valt att inte använda oss av teorierna.  
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras den information vi anser vara relevant från AstraZenecas, 
Tetra Paks och KMPGs CSR-strategier med hänsyn till uppsatsens frågeställning och 
syfte.    

 
 

 
 

 

4.1 ASTRAZENECA 
 

AstraZeneca är idag ett av världens ledande läkemedelsföretag med inriktning på 
forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda 
läkemedel och bioläkemedel. (AstraZeneca, Korta fakta, Internet) Företaget 
bildades år 1999 genom en fusion mellan de två läkemedelsföretagen Astra och 
Zeneca. Båda företagen hade vid sammanslagningen en lång historia av forskning 
och utveckling av läkemedel då Astra grundades år 1913 och Zeneca år 1926. 
(AstraZeneca, Vår historia, Internet) Idag har AstraZeneca över 65 000 anställda 
och koncernens försäljning uppgick under 2008 till 31,6 miljarder USD. 
(AstraZeneca, Korta fakta, Internet) 

AstraZeneca är verksamma i över 100 länder och har sin inriktning på hjärta/kärl, 
mage/tarm, infektion, neurovetenskap, cancer samt andningsvägar och 
inflammation, där de har tillverkning av många, enligt företaget, världsledande 
produkter. Företagets huvudkontor är placerat i London, huvudkontoret för 
forskning ligger i Södertälje och de 26 produktionsanläggningarna är fördelade 
över 18 länder. (AstraZeneca, Korta fakta, Internet)  

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag som under många år arbetat med 
CSR-frågor. Företaget har tydligt utformade riktlinjer för såväl företagsetik som 
miljöpåverkan. Dessa riktlinjer är gällande för hela företaget globalt och 
AstraZeneca påpekar själva att en av de främsta anledningarna till dessa är att 
skapa affärsmöjligheter. (AstraZeneca, Etiska regler 2008) 

 
 

4.1.1 ETIK  
 

AstraZeneca har länge arbetat med sin företagsetik och rankades år 2009 till ett av 
världens mest etiska företag. (Ethisphere, Internet) En indikation på hur seriöst 
AstraZeneca ser på etik är det faktum att företaget har en fristående enhet, 
Azethics, med ansvar för etiska frågor. (AstraZeneca, Etiska regler, 2008) Den 
företagsetik som lett fram till utmärkelsen presenteras i AstraZenecas Code of 
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Conduct, som företaget på svenska benämner Etiska regler. I inledningen till 
dessa står att: 

”AstraZeneca kräver att ledningen, alla chefer och medarbetare har 
högst ställda normer när det gäller integritet och hederlighet samt 
agerar med försiktighet, omsorg och opartiskhet i all vår verksamhet 
all samverkan med intressenter och samhället i stort ska ske på ett 
etiskt och korrekt sätt.  

Därför måste vi alla följa våra etiska regler och policies samt lagar 
och förordningar i samtliga länder där vi har verksamhet.” 
(AstraZeneca, Etiska regler, 2008) 

Vidare står det även i introduktionen till de etiska reglerna, författat av 
AstraZenecas koncernchef David R. Brennan, att det förväntas att ”… 
medarbetare på alla nivåer gör det som är rätt, inte bara det som är enklast, och 
att de har motivation, stöd och resurser för detta.” (AstraZeneca, Etiska regler, 
2008, s.1) AstraZeneca förmedlar därmed tydligt att de etiska reglerna gäller hela 
företaget och samtliga dess anställda. Företaget tar dessutom steget längre och 
poängterar att de endast arbetar med samarbetspartners som har liknande etiska 
ställningstaganden och regler. (AstraZeneca, Etiska regler, 2008) 

AstraZenecas grundvärderingar är (1) Integritet och högt ställda etiska normer   
(2) Respekt för individen och mångfalden (3) Öppenhet, uppriktighet, förtroende 
och ömsesidigt stöd (4) Ledarskap genom goda exempel på alla nivåer. Mer 
specifikt är företagets etiska regler uppdelade i följande 17 punkter (AstraZeneca, 
Etiska regler, 2008):  

∗ Att ställa frågor eller ta upp 
problem 

∗ Patientsäkerhet och 
patientnytta 

∗ Etik inom forskning och 
utveckling 

∗ Informera om våra produkter 

∗ Kontakter med hälso- och 
sjukvården 

∗ Förhindra mutbrott och 
korruption 

∗ Anställningsförhållanden 

∗ Säkerhet, hälsa och miljö 

∗ Politisk aktivitet och 
opinionsbildning 

∗ Samhällsstöd, 
produktdonationer och stöd 
till patientgrupper 

∗ Skydda personuppgifter  

∗ Undvika intressekonflikter 

∗ Skydda företagets egendom 
och resurser 

∗ Kommunikation, 
informationsgivning och 
arkivering 

∗ Insiderhandel och 
konfidentiell information 

∗ Konkurrens- och 
kartellagstiftning 

∗ Handelsregler  

Gemensamt för samtliga delar av AstraZenecas etiska regler är att de, enligt 
företaget själva, främst är till för att bibehålla AstraZenecas goda anseende och 
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öka företagets affärsmöjligheter. Bland annat talar Brennan om detta i inledningen 
till de etiska reglerna och företaget uppmanar de anställda att dagligen ställa 
frågan ”Har jag övervägt om AstraZenecas anseende påverkas?” till sig själva. 
(AstraZeneca, Etiska regler, 2008) 

AstraZeneca tar företagets anseende på stort allvar och påpekar tydligt att 
personalen förväntas följa de etiska reglerna. Följande citat återfinns i de 
inledande sidorna till företagets etiska regler.   

”Eventuell underlåtelse att efterleva dessa etiska regler och policies 
kommer att utredas grundligt och lämpliga åtgärder vidtas. Det kan 
innebära utbildning, disciplinåtgärd eller till och med avsked, 
beroende på omständigheterna.” (AstraZeneca, Etiska regler, 2008, 
s.2) 

Som kontrast till detta är dock AstraZeneca även tydliga med att poängtera att 
personal med frågor eller problem kring de etiska reglerna aldrig kommer att 
utsättas för repressalier då dessa frågor tas upp. (AstraZeneca, Etiska regler, 2008) 

Inom de olika delarna av de etiska reglerna är AstraZeneca noggranna med att 
poängtera att de följer ett antal olika policies, regler och normer som gäller inom 
de specifika områdena. Exempelvis talar företaget om att de stöder FN:s principer 
kring mänskliga rättigheter samt att de följer Good Clinical Practice (GCP), Good 
Manufacturing Practice (GMP) och Good Laboratory Practice (GLP) angående 
produktsäkerhet. AstraZeneca delegerar ansvaret för att anställda ska få tillräckligt 
stöd för att förstå de etiska reglerna och hur de ska omsättas i verkligheten till 
företagets olika chefer. (AstraZeneca, Etiska regler, 2008) 

 
 

4.1.2 MILJÖ 
 

AstraZeneca behandlar företagets miljöansvar i en av de 17 punkterna av dess 
etiska regler. Under rubriken ”Säkerhet, Hälsa och Miljö” inkluderas såväl inre 
som yttre miljö, globalt och regionalt. Utöver detta publicerar AstraZeneca i 
Sverige sedan 2006 årligen en officiell rapport avseende företagets miljöpåverkan. 
Innan 2006 publicerade AstraZeneca årliga rapporter kring arbetet mot företagets 
mål avseende dess samhällsansvar men dessa har nu ersatts av den löpande 
miljörapporteringen. (AstraZeneca, Våra rapporter, Internet)   

AstraZeneca har arbetat med miljöfrågor i över 40 år och Astra anställde år 1968 
Sveriges första miljöingenjör på heltid. Sedan dess har företaget utvecklat ett antal 
uppfinningar och lösningar i arbetet mot en minskad miljöpåverkan. En av 
anledningarna till att AstraZeneca anser sig vara i så pass stort behov av att beakta 
sin miljöpåverkan är det faktum att företagets produkter är tillverkade i syfte att 
påverka biologiska system. (AstraZeneca, Miljörapport 2008) 

Till följd av den långa tradition av miljöarbete som finns i företaget menar 
AstraZenecas svenska miljöchef, Helena Wadsten, att miljöfrågorna är en naturlig 
del av det dagliga arbetet. Wadsten menar att ”… engagemang och fokus på 
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miljöfrågan ökat och vidgats till något naturligt – helt enkelt vårt sätt att arbeta.” 
(AstraZeneca, Miljörapport 2008, s.2) AstraZenecas personal förväntas även ta 
hänsyn till säkerhets-, hälso- och miljöfrågor i sitt dagliga arbete och det är 
chefers ansvar att säkra för medarbetarnas säkerhet på arbetsplatsen. 
(AstraZeneca, Miljörapport 2008)  

I staden Brixham i södra Storbritannien finns AstraZenecas, enligt företaget, 
världsledande miljölaboratorium där forskning kring miljöriskbedömning av 
läkemedel sker. Institutet har drygt 90 anställda och arbetar med ett antal 
framstående samarbetspartner, såväl företag som myndigheter, för att driva 
miljöforskningen framåt. De miljöbedömningar som institutet tar fram presenteras 
löpande på FASS, ett officiellt system för miljöklassificering av läkemedel. 
(AstraZeneca, Miljörapport 2008) 

AstraZeneca har två prioriterade miljömål på koncernnivå. (1) Arbeta för en 
ständig förbättring inom hållbarhet i alla delar av AstraZenecas verksamhet 
genom att bland annat hushålla med användningen av naturresurser och arbeta för 
att eliminera förorening av miljön. (2) Utbilda, möjliggöra för och uppmana varje 
medarbetare att ta personligt ansvar för säkerhet, hälsa och miljö. Företagets 
säkerhet, hälso- och miljömål är uttalat riktade mot såväl företagets egen personal 
som externa aktörer. (AstraZeneca, Miljörapport 2008) 

Utöver de två övergripande och långsiktiga klimatmålen har AstraZeneca fastställt 
kortsiktiga, mer konkreta mål för koncernen. Bland annat är företagets mål för 
2010 att de totala utsläppen inte ska vara större under år 2010 än de var under år 
2000, samt att de ska vara 55 procent lägre än de var år 1990. AstraZeneca arbetar 
även för att konstant vara ett av de ledande läkemedelsföretagen inom säkerhet, 
hälsa och miljö. (AstraZeneca, Miljörapport 2008)   

AstraZeneca har utvecklat en strategi för hållbart miljöarbete med tillhörande 
delmål och mål. Företaget har för avsikt att uppnå dessa genom att bland annat 
minska dess användning av icke-förnybar energi och icke-förnybara råmaterial, 
minimera genererad mängd avfall samt minska ogynnsam påverkan som dess 
produkter kan ha på miljön. (AstraZeneca, Miljörapport 2008) 

 

 

4.2 TETRA PAK 
 

Tetra Pak är ett multinationellt företag som grundades i Lund 1951 av dr. Ruben 
Rausing. Företaget är idag verksamt i över 150 länder världen över och har totalt 
drygt 21 000 anställda, varav 4 000 är lokaliserade i Sverige. (Tetra Pak, Historia, 
Internet) Tetra Paks huvudkontor är beläget i Lausanne, Schweiz, men företaget 
har även kontor i ytterligare 70 länder (Campus, Internet).  

Tetra Paks historia startade år 1943 då Rausing började experimentera med en ny 
förpackning för mjölk. Förpackningen skulle vara smidigare än dåtidens 
glasflaskor, vara mycket materialsnål och även hygienisk. 1951 grundade Rausing 
Tetra Pak som ett dotterbolag till Åkerlund & Rausing och därefter har företagets 
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utveckling gått snabbt framåt. I slutet av 1950-talet uppgick Tetra Paks försäljning 
till en miljard förpackningar per år och företagets varor såldes i åtta länder. Idag 
producerar Tetra Pak över 110 miljarder förpackningar per år och omsatte år 2008 
16,7 miljarder kronor i Sverige. (Tetra Pak, Historia, Internet) 

Företagets affärsidé är idag att erbjuda helhetslösningar till sina kunder. Tetra Pak 
erbjuder ett flertal tjänster och produkter, allt ifrån sterilisering av livsmedel till 
automationssystem för anläggningar och systemleveranser. En övervägande del av 
företagets produktion går till export. (Tetra Pak, Affärslösningar, Internet) 

 

 

4.2.1 ETIK 
 

Tetra Pak har delat in företagets grundläggande värderingar i tre underrubriker, 
Kundfokus & Långsiktighet, Frihet & Ansvar och Team-work & Glädje. De rent 
etiska aspekterna av dessa behandlar de anställdas personliga ansvar. (Tetra Pak, 
Grundläggande värderingar, Internet) 

Tetra Pak förväntar sig att dess personal reflekterar och tar hänsyn till hur deras 
agerande påverkar såväl miljö som samhälle i ett längre perspektiv. De anställda 
har personligt ansvar och står till svars för konsekvenserna av dess agerande. 
Vidare står även fastställt att Tetra Paks anställda förväntas behandla kollegor och 
externa samarbetspartners med respekt. (Tetra Pak, Grundläggande värderingar, 
Internet)  

Tetra Pak menar att företagets grundläggande värderingar ”… formar vårt 
företagsklimat, håller samman vårt team och ger oss verkliga 
konkurrensfördelar.” (Tetra Pak, Grundläggande värderingar, Internet)  

 

 

4.2.2 MILJÖ 
 

Tetra Pak arbetar mycket med bildspråk för att på sin hemsida förmedla företagets 
miljöengagemang. På dess startsida finns tydliga direktlänkar till ”Miljö i fokus” 
och ”Vi släckte för klimatet”. Startsidans layout är i övrigt en stor bild på en blå 
himmel, grönt, friskt gräs och två prästkragar. Detta bildspråk och dessa 
refereringar till miljö är återkommande genom hela Tetra Paks hemsida. (Tetra 
Pak, Internet) 

På företagets hemsida diskuterar Tetra Pak förändringar i omgivningen och 
samhället ur en miljösynpunkt. Företaget menar att klimatfrågan är en aktuell 
samhällsfråga som idag prioriteras allt mer. Denna utveckling har i sin tur lett till 
att det ställs höga miljökrav på förpacknings- och livsmedelsindustrin. Tetra Pak 
sammanfattar de övergripande miljökraven till tre huvudpunkter som företaget 
menar vara de viktigaste utmaningarna för företag med tillverkning av 
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förpackningar för livsmedelsindustrin. Dessa punkter är (1) hantering av avfall, 
(2) användning av resurser och (3) påverkan på klimatet. Till följd av detta 
fokuserar Tetra Paks miljöstrategi idag främst på följande tre punkter. (Tetra Pak, 
Förnybarhet, Internet) 

∗ Återvinning 
∗ Förnybarhet 
∗ Carbon Footprint 

Tetra Pak sätter kontinuerligt upp mål för att kunna förbättra företagets 
verksamhet inom utveckling, inköp, tillverkning och transport. För att uppnå 
målen använder företaget bland annat ett långsiktigt livscykelperspektiv för dess 
produkter. Det långsiktiga perspektivet innebär att Tetra Pak inte bara fokuserar 
på produkternas miljöpåverkan inom en begränsad tidsram utan även tar hänsyn 
till dess påverkan under en längre tid framöver. (Tetra Pak, Policy och strategier, 
Internet) Detta sker med hjälp av Carbon Footprints, ett system som spårar 
samtliga växthusgaser en produkt släpper ut under dess livscykel. Totalt omfattar 
således en produkts Carbon Footprint råvaran, produktionen, distributionen, 
konsumtionen och vad som händer med produkten då den förbrukats. Tetra Pak 
vill med dessa mätmetoder underlätta för konsumenter att göra ett bra miljöval när 
de väljer förpackningar. (Tetra Pak, Räkna ut Carbon Footprint, Internet) 

Tetra Pak har fastställt ett globalt klimatmål som utgör kärnan i företagets 
klimatprogram. Företaget vill minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent i 
absoluta tal från år 2005 till år 2010. Att minskningen ska ske i absoluta tal 
innebär att målet är frikopplat från produktionsökning. Tetra Paks 
koldioxidutsläpp ska följaktligen minskas med 10 procent även om företagets 
produktion ökar. Tetra Pak avser uppnå det uppsatta målet genom att förbättra 
företagets energieffektivitet och genom att i större utsträckning använda ”grön el”. 
(Tetra Pak, Klimatmål, Internet) År 2007 hade Tetra Paks koldioxidutsläpp sjunkit 
med 5 procent i absoluta tal sedan 2005. Företaget hade även lyckats med att 
använda samma mängd energi i produktionen av förpackningsmaterial som år 
2002 fastän dess produktion ökat med 29 procent. (Tetra Pak, Miljöarbete, 
Internet) 

Tetra Pak arbetar mycket med att göra dess förpackningar så miljövänliga som 
möjligt och vill kunna erbjuda sina kunder de bästa förpackningarna ur 
miljösynpunkt. Företaget arbetar för att det material som används i tillverkningen 
ska vara tillverkade av förnybara resurser (Tetra Pak, Förnybarhet, Internet) och 
certifierade enligt den strängaste normen. (Tetra Pak, Miljöarbete, Internet) Enligt 
Tetra Pak själva har företagets förpackningar klara fördelar jämfört med 
konkurrenters förpackningar då Tetra Paks till stor del bygger på förnybart 
material. (Tetra Pak, Förnybarhet, Internet) Dock ställs höga krav på 
förpackningarnas prestanda då de måste kunna skydda och bevara flytande 
livsmedel på ett hygieniskt sätt. Detta tvingar Tetra Pak till att tillsätta plast och 
aluminium i produkterna. I genomsnitt utgör dessa två material ca 25 procent av 
förpackningarnas vikt. Trots detta påpekar Tetra Pak att deras 
kartongförpackningar har samma nyckelkvaliteter som glasflaskor och 
konservburkar men att tillverkning av kartongförpackningar kräver avsevärt 
mindre energi.  (Tetra Pak, Skogsbruk, Internet) 
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Samarbeten är en av grundpelarna i Tetra Paks miljöstrategi. Företaget samarbetar 
inte bara med leverantörer utan även en mängd miljöorganisationer såsom 
Världsnaturfonden och High Conservation Value Resource Network. (Tetra Pak, 
Klimatmål, Internet) Företaget hävdar att dessa samarbeten med 
frivillighetsorganisationer präglar deras verksamhet och arbetssätt. Tetra Pak har 
även varit med och startat ett naturvårdsprogram tillsammans med ideella 
miljöorganisationer. Detta program ska garantera att de skogar Tetra Pak 
använder som råvara växer och behåller en biologisk mångfald. (Tetra Pak, 
Skogsbruk, Internet) 

För att öka den globala insamlingen och återvinningen av Tetra Paks 
förpackningar har företaget flera samarbeten med lokala organisationer och 
företag. Enligt Tetra Pak ökade återvinningsgraden av företagets förpackningar 
med 5 procent mellan år 2006 och 2007. (Tetra Pak, Miljöarbete, Internet) 

Ytterligare ett exempel på Tetra Paks miljöengagemang är företagets deltagande i 
Earth Hour lördagen den 28 mars 2009. Under en timma, kl 20:30 till 21:30, var 
Tetra Pak med och släckte ner sina anläggningar i Sverige. Syftet med aktionen 
var att uppmärksamma världens ledare om klimathotet och motivera till beslut om 
att minska utsläpp och energiförbrukning. Tetra Pak menar på sin hemsida att 
skälet till företagets engagemang var att skapa opinion kring miljö- och 
klimatfrågan. Tetra Pak passade i samband med evenemanget även på att 
informera om företagets klimatarbete och uppmuntrade dess ca 4 000 anställda i 
Sverige att släcka hemma. (Tetra Pak, Earth Hour, Internet) 

 

 

4.3 KPMG 
 

KPMG är idag en av de fyra största och mest välkända revisionsbyråerna. 
Företaget beskriver sig själva som ”… ett av världens ledande kunskapsföretag 
med 137 000 specialister i 144 länder”. KPMG har verksamhet inom revision, 
skatt och rådgivning. (KPMG, KPMG i korthet, Internet) KPMG hade år 2008 
varit aktivt i Sverige i 85 år med en företagsutveckling från enmansbolag år 1923 
till att idag vara del i en global koncern med en årlig omsättning på drygt 19 
miljarder USD. (KMPG, Vår historia, Internet)  

Under hela KPMGs historia har företagets affärsidé varit att skapa värde för dess 
kunder. Denna har varit mycket framgångsrik och några fakta som styrker detta är 
bland annat att 50 procent av nordens största banker har KPMG som revisor, av 
världens största banker är företaget revisor åt 35 procent. År 2007 blev KPMG 
dessutom utsett till Sveriges främsta skatterådgivare enligt Guide to the World’s 
Leading Tax Advisors och tidskriften Financial Times utsåg KPMG Private 
Equity till Financial Due Diligence Team of the Year 2007. (KPMG, En värld av 
kompetenser) 

KPMG Sverige var fram till 1989 Bohlins Revisionsbyrå, ett fristående bolag. 
1989 valde det svenska företaget KPMG som internationell partner och 1993 
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ändrades företagsnamnet till KPMG Bohlins AB. Namnet står kvar än idag men i 
vardagligt tal benämns KPMG Bohlins AB endast som KPMG. (KPMG, Vår 
historia, Internet) 

KPMG är uppbyggt av ett internationellt nätverk med lokala medlemmar i över 
140 länder, exempelvis Bohlins i Sverige. Varje medlemsfirma är fristående med 
eget juridiskt ansvar men de förväntas alla efterleva och representera KPMGs 
kvalitetsstandard, kärnvärden och värderingar. (KPMG, Structure, Internet) 
Företagets kunder utgörs av såväl statlig verksamhet som stora och mindre privata 
företag. (KPMG, En värld av kompetenser)  

 

 

4.3.1 ETIK  
 

KPMG har utvecklat en Global Code of Conduct där företagets värderingar och 
standarder, efter vilka de arbetar, presenteras. Kärnan i dessa menar företaget vara 
integritet. KPMGs styrelseordförande för KPMG International, Mike Rake, 
definierar integritet som “… doing the right thing– adhering to high standards of 
ethical conduct and being honest, accountable, and consistent with KPMG’s 
rigorous standards of professionalism.” (KPMG, Global Code of Conduct, s.1) 

KPMGs Global Code of Conduct gäller samtliga anställda i företaget, oavsett 
position. De värderingar som presenteras i KPMGs Global Code of Conduct 
sammanfattas av företaget till The KMPG way. (KPMG, Global Code of Conduct) 
De olika värderingarna är som följer. (KPMG, KPMG i korthet, Internet)  

∗ Vi föregår med gott exempel.  

∗ Vi arbetar tillsammans 

∗ Vi värdesätter individen 

∗ Vi söker fakta och förmedlar insikt 

∗ Vi kommunicerar öppet och ärligt 

∗ Vi engagerar oss i samhället 

∗ Vi agerar med integritet 

Sammantaget innebär således de rent etiska delarna av The KPMG way att 
företagets anställda skall bedömas enligt dess prestationer, att de förväntas hålla 
hög standard både etiskt och professionellt samt att de förväntas ta samhälleligt 
ansvar. (KPMG, Global Code of Conduct) 

I KPMGs Global Code of Conduct står skrivet att företagets personal förväntas 
bevara dess varumärke genom att undvika handlingar som misskrediterar KPMG. 
Dessutom står skrivet att samtliga partners och samtlig personal har personligt 
ansvar att följa legala, professionella och etiska standarder tillhörande respektive 
position. Personalen bär eget ansvar att förse sig med tillräcklig information för 
att kunna följa dessa standarder. Det står dock även skrivet att chefer har ansvar 
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för att den anställda personen i fråga ansvarar för har tillräcklig kunskap och 
tillräckliga resurser för att kunna efterleva KPMGs standarder. Chefer har således 
både personligt ansvar för sina handlingar och övergripande ansvar för sin grupps 
handlingar. Chefer är även ansvariga för att sätta stimulerande mål som motiverar 
till etiskt handlande och samtidigt ökar medvetenheten om de etiska reglerna. För 
partners övergripande förhållande till standarderna står högsta chef ansvarig. 
(KPMG, Global Code of Conduct) 

Som kontrast till det personliga ansvaret kring kunskap menar dock KPMG att 
företaget inte kräver att all personal ska ha vetskap om samtliga frågor. Vid 
bristande kunskap kring en fråga menar KPMG att det personliga ansvaret innebär 
att personen i fråga då bör konsultera andra. Vidare förväntas personalen 
rapportera till ansvarig överordnad då överträdelser, brister eller frågor uppstår. 
(KPMG, Global Code of Conduct) 

KPMG förmedlar tydligt att de etiska reglerna förväntas följas i alla situationer. 
Följande citat är taget ur företagets Global Code of Conduct.  
 

“No matter how strong the pressure from internal or external sources 
to perform and meet goals, partners or employees should never 
compromise KPMG’s values or standards to meet those goals.” 
(KPMG, Global Code of Conduct, s.7) 

Vidare har KPMG även utformat en etisk checklista som personalen förväntas 
följa vid varje beslutstillfälle. Kärnan i denna lista är en kontroll över att de etiska 
reglerna följs och att KPMGs goda anseende bibehålls. Exempel på detta är att 
företagets personal vid varje beslut bör beakta huruvida de skulle känna sig säkra 
på att kunna förklara sitt beslut om det skulle bli offentliggjort. (KPMG, Global 
Code of Conduct) 

 

 

4.3.2 MILJÖ 
 

KPMG beskriver företagets miljöengagemang som ett ansvar som börjar redan 
inne i organisationen. Företaget har utvecklat en slogan för dess miljöverksamhet, 
”reduce, re-use and recycle”. Denna är menad att agera som vägvisare för de 
anställda. KPMG ger på sin hemsida exempel på företagets miljöarbete, så som att 
KPMG arbetar med att minska dess energiförbrukning i företagets 
kontorsbyggnader världen över. (KPMG, En värld av kompetenser) 

Malin Sund, konsult inom kommunikation på Stockholmskontoret, berättar att 
KPMG i Sverige idag ligger i startgroparna för sitt fortsatta miljöengagemang1. 
Företaget har för tillfället inga explicita miljömål fastställda i Sverige men 
planerar att i slutet av året ha tydliga mål att sikta på. Just nu pågår en analys av 

                                                      
1 Informationen framkom då vi frågade Sund efter offentliga dokument avseende KPMGs 
miljöarbete och denna ska således inte klassas som en intervju. 
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företaget och dess omgivning med avsikt att undersöka vilka områden KPMG vill 
driva miljöprojekt inom samt hur dessa projekt kommer att vara utformade. 
Globalt anser Sund att KPMG kommit långt i sitt miljöarbete och hon poängterar 
att speciellt KPMG i England har ett omfattande miljöarbete. (Malin Sund, 
KPMG Sverige) Den engelska divisionen av KPMG har lanserat en ”Ansvarig 
Konsumtionskampanj” som ska koordinera företaget miljöaktiviteter. Bland annat 
har divisionen arbetat med bilpooler, ökad användning av ”grön el” och 
pappersbesparingar. (KPMG, Environment, Internet) Ett antagande från Malin 
Sund är att liknande aktioner kommer att finnas i Sverige. (Malin Sund, KPMG 
Sverige)  

Som tidigare nämnt är KPMG inblandade i flera olika miljöprojekt världen över. 
En sammanfattning av deras engagemang presenteras i boken ”Values in Action - 
thinking beyond". (KPMG, En värld av engagemang, Internet) I Sverige är 
KPMGs miljöaktioner inriktade mot vatten och företaget är en av grundarna till 
vattenpriset Stockholm Water Prize. Enligt KPMG är priset internationellt 
uppmärksammat och utdelas årligen till ”… en forskare eller organisation som 
gjort betydande insatser för världens vattenmiljö.” (KPMG, En värld av 
engagemang, s. 42) 
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5. ANALYS 
 

I detta avsnitt analyseras ovan presenterade empiri med hjälp av de redovisade 
modellerna och teorierna. 

 

 
 
 
 

 
5.1 INTRODUKTION TILL ANALYS 
 

I följande analys undersöks de utvalda företagens CSR-arbete. Utgångspunkten 
för undersökningen är att studera vilket fokus företagen har valt avseende miljö 
och etik. Detta kan kopplas till det tredje steget i Carrolls pyramid. Etik- och 
miljöarbete sker utöver nedskrivna lagar men efterfrågas fortfarande i viss mån av 
samhället. Därmed anser vi att detta kan kopplas till det tredje steget i Carrolls 
pyramid och företagens fokus inom denna nivå. Denna utgångspunkt ligger till 
grund för samtlig analys nedan.  

Vårt mål med denna analys är att sammanfoga den empirin vi lyft fram med de 
teorier vi valt. Som en grund kommer vi utgå ifrån Maslows behovspyramid och 
försöka kategorisera de olika CSR-engagemangen till de olika delarna i 
pyramiden. Vi kommer även att applicera Herzbergs tvåfaktorsteorem i vår analys 
och dra slutsatser från de implikationer som framstår.  

Övergripande för samtliga tre företag är att de arbetar med såväl miljö- som 
etikfrågor. Däremot skiljer det sig vad företagen har valt att lägga fokus på och 
hur de genomför sina CSR-strategier. För att kunna analysera skillnader i 
företagens arbete krävs även att vi härleder miljö och etikarbete till våra utvalda 
teorier.  

 

 

5.2 MASLOWS 
 

 

5.2.1 KLASSIFICERING AV MILJÖARBETE OCH ETIKARBETE  
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Som tidigare diskuterat består Maslows behovspyramid av fem olika nivåer. I vår 
analys utgår vi från att fokus i CSR-strategier kan kategoriseras enligt dessa 
nivåer och att ett företags miljöarbete då kategoriseras under säkerhetsbehovet. 
Denna kategorisering bygger på ett långsiktigt perspektiv, där vi motiverar valet 
med att miljöfrågan oftast diskuteras på detta sätt i den allmänna debatten. Den 
senaste tidens skandaler har i stort handlat om miljöförstöring som företag 
åstadkommit. Ett något äldre men mycket talande och välkänt exempel på detta är 
den stora miljöskandalen i samband med byggandet av tunneln genom 
Hallandsåsen. Till följd av företagets bruk av giftigt tätningsmedel skadades såväl 
natur som människor. (DN, Bygglovsklart för Hallandsåstunneln, Internet) Medlet 
var inte olagligt att använda men genom en mer miljömedveten hållning hos 
företaget hade kanske skandalen kunnat undvikas. Detta exempel visat tydligt på 
att miljöarbete hos företag kan kopplas till de anställdas säkerhetsbehov. Genom 
att arbeta med miljöfrågor hjälper företag till att motverka, eller åtminstone 
mildra, den pågående miljöförstöringen. Ur ett lokalt perspektiv kan miljöfrågan 
härledas till de anställdas vilja att arbeta i en säker miljö och då människor ofta 
bor relativt nära sitt arbete kan miljöfrågan även påverka boendeförhållanden. Sett 
till den globala miljöfrågan är denna ofta knuten till framtida miljöproblem, 
exempelvis ozonlagret och vattenkvalitet. Genom att arbeta på ett företag som 
försöker mildra denna utveckling tillfredställs, åtminstone delvis, 
säkerhetsbehovet för de anställda och dess oro för framtida generationer.  

Etikfrågan kan däremot klassificeras som en uppskattnings- och statusfunktion 
och i bästa fall även som självförverkligande. Företags etiska arbete handlar ofta 
om hur företaget bemöter andra, ofta mindre inflytelserika, parter. Exempelvis 
handlar det ofta om hur större företag arbetar för att inte utnyttja 
underleverantörers svagare ställning. Detta kan kopplas till det välmående som 
människor upplever då de gör goda handlingar. (Dagens Nyheter, Internet) 
Följaktligen motiverar etikarbete på de högre nivåerna i Maslows behovspyramid 
jämfört med miljöarbete.  
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5.2.2 ASTRAZENECA 
 

AstraZeneca arbetar mycket med såväl etik som miljö och har tydliga riktlinjer 
utformade för båda frågorna. Företaget påpekar att ett av de främsta syftena med 
dess CSR-arbete är att skapa affärsmöjligheter (AstraZeneca, Etiska regler, 2008), 
trots detta anser vi oss kunna applicera motivationsteorier och därigenom kunna 
dra slutsatser kring vår frågeställning.  

AstraZenecas CSR-arbete visar tydliga indikationer på att främst vara inriktat mot 
etiska frågor. Detta bland annat eftersom företagets miljöarbete återfinns under de 
17 punkter företaget listat i dess etiska regler. Däremot har AstraZeneca aktivt 
arbetat med miljöfrågor i över 40 år medan ingen specifik information angående 
tidsperspektivet för företagets etiska arbete finns att enkelt offentligt tillgå. 
AstraZeneca är noga med att lyfta fram de positiva aspekterna av företagets CSR-
arbete och om de då arbetat med etik under en längre period borde företaget 
logiskt sett ha publicerat tydlig information om detta. Därmed gör vi antagandet 
att företaget arbetat längre med miljöfrågor och mer på senare tid övergått till etik.  

Återkopplar vi dessa slutsatser om AstraZenecas CSR till Maslows teori kan vi 
argumentera för varför företaget har gjort på detta sätt. Teorin utgår ifrån att de 
lägre stegen prioriteras före de högre och måste tillgodoses innan en högre nivå av 
behovspyramiden kan uppnås. På samma sätt måste ett miljötänk redan existera 
inom företaget innan ett explicit etikprogram kan motivera personalen att jobba 
bättre. Detta skulle betyda att AstraZeneca utifrån ett motivationsperspektiv har 
gjort helt rätt när de designade sin CSR-strategi. Till en början blev personalen 
motiverade av företagets miljömål och arbetade bättre för att nå upp till dessa. När 
sedan AstraZenecas miljöarbete uppnått företagets mål och till fullo utnyttjat 
personalens motivation inom området öppnades möjligheten att motivera på en 
högre nivå och därmed började AstraZeneca arbeta med etik.  

 

 

5.2.3 TETRA PAK 
 

Tetra Pak har omfattande miljöarbeten vid sidan av dess ordinarie verksamhet. De 
har satt upp tydliga miljömål och beskriver dem omfattande på sin hemsida. 
Etikfrågorna å andra sidan tas inte upp i någon omfattande mening utan behandlas 
mycket kortfattat med hänvisningar till att de anställda har ett personligt ansvar. 
Till skillnad från de tydligt definierade och mätbara målen inom miljöarbetet 
handlar etikaspekten om vaga preciseringarna kring vad som förväntas av 
företaget och dess personal. Denna vaga inställning gör det tydligt att Tetra Paks 
CSR-arbete prioriterar miljöfrågor och signalerar att den etiska delen av CSR inte 
är någonting som företaget arbetar lika mycket med. 

Detta skulle, utifrån Maslows teori, betyda att Tetra Pak fortfarande befinner sig 
på säkerhetsnivån. Företaget har troligtvis fortfarande ett behov av att tillfredställa 
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sitt säkerhetsbehov och fokuserar därför på miljöarbetet inom sin CSR-strategi. 
Följaktligen har Tetra Pak inget aktivt arbete inom etik, då etik utgör en högre 
nivå som ej kan nås förrän säkerhetsnivån är tillfredsställd. Utifrån Maslows teori 
är denna strategi helt riktig då Tetra Paks personal ännu ej kan bli motiverade av 
ett omfattande etikarbete. Dock bör det poängteras att Tetra Pak måste vara 
uppmärksamma på när säkerhetsbehovet är uppfyllt och då börja arbeta med 
etiska frågor för att bibehålla personalens motivation.  

 

 

5.2.4 KPMG 
 

KPMG har, jämfört med AstraZeneca och Tetra Pak, valt en omvänd strategi. 
Företaget har valt att lägga tyngdpunkten på etikaspekten utan att ha något större 
miljöarbete. Dess etiska ställningstagande är tydligt formulerat och gäller samtliga 
anställda inom koncernen. KPMG understryker att de etiska reglerna är av största 
vikt och att de förväntas efterlevas oavsett om detta innebär minskade 
affärsmöjligheter eller dylikt. Då KPMG är villiga att avstå från ekonomisk 
vinning till förmån för etiska ställningstaganden är det troligt att företaget 
förväntar sig någon annan form av ersättning. Det mest sannolika är att företagets 
anseende till följd av detta ökar, såväl hos interna som externa aktörer. Således 
innebär KPMGs aktiva etiska arbete att personalens respekt och stolthet för 
företaget ökar och följaktligen ökar även personalens motivation.  

Ovanstående förklaring är dock osannolik enligt Maslows behovspyramid. Då 
miljöarbete utgör en grundläggande motivationsnivå måste detta behov 
tillfredsställas innan företaget kan använda etikarbete som en motivationsfaktor. 
Då företaget, enligt Malin Sund, idag börjar arbeta med miljöfrågor stärks teorins 
slutsats. Anledningen till det påbörjade miljöarbetet ligger, enligt teorin, i 
personalens otillfredsställda säkerhetsbehov. KPMG har helt enkelt insett att ett 
tillfredsställande miljöarbete krävs för att företagets engagemang inom etiska 
frågor ska generera den motivation företaget vill uppnå.    

 

 

5.3 MASLOW OCH HERZBERG 
 

Att endast applicera Herzbergs teori på empirin anser vi inte vara av intresse då 
detta inte tillför någon ytterligare information gentemot en sammanvägd 
applicering med Maslows teori. Därmed lämnar vi teorin därhän och applicerar 
direkt den sammanslagna modellen.  

Vid en applicering av Herzbergs teorier till Maslows behovspyramid blir företags 
miljöarbete klassificerat som en hygienfaktor (se modell s.21). Följaktligen menar 
teorin att personalen på ett företag ej kan bli motiverad av företagets miljöarbete. 
Däremot kan de anställda på ett företag där miljöarbete förbises uppleva missnöje 
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med detta och därmed trivas mindre bra på sin arbetsplats. Dock innebär inte detta 
att ett företag som tar ansvar för sin miljöpåverkan och arbetar för att minska sina 
utsläpp kan motivera sin personal med miljöarbetet. Ett aktivt miljöarbete innebär 
endast att personal inte upplever missnöje med den aspekten av arbetsplatsen.  

Vidare resulterar en kombination av de två teorierna i att ett företags engagemang 
inom etiska frågor kan motivera dess personal. Ett företag som däremot väljer att 
inte aktivt arbeta med etik kommer dock inte att uppleva missnöjd personal. Dock 
kommer personalen ej att vara motiverad. Dessutom gäller att ett företag måste 
arbeta med miljöfrågor och på så sätt tillfredsställa personalens säkerhetsbehov 
innan företaget kan motivera sin personal på självförverkligandenivån genom att 
arbeta med etikfrågor.  

 

 

5.3.1 ASTRAZENECA 
 

AstraZeneca arbetar främst med företagets etik men har även ett aktivt arbete 
inom miljö. Detta innebär att AstraZenecas fokus i dess CSR-strategi, enligt 
Maslow och Herzberg, är optimalt utformad ur motivationssynpunkt. Företaget 
började tidigt med att arbeta med miljöfrågor och undviker på så sätt missnöjd 
personal. Samtidigt är AstraZenecas främsta arbetsinsats inriktad på etiska frågor, 
vilket motiverar dess personal till att arbeta bättre. Alltså har företaget enligt 
teorierna en personal som är nöjd med sin arbetsgivare samt blir motiverade att 
göra ett bra arbete inom företaget.  

 

 

5.3.2 TETRA PAK 
 

Följden av en kombination av teorierna blir att Tetra Pak har ett fokus i sin CSR-
strategi som tillgodoser hygienfaktorerna på företaget, vilket resulterar i en nöjd 
personal. Däremot tar inte Tetra Paks CSR-strategi hänsyn till personalens 
motivation då inget etikarbete existerar inom företaget.  

Dock ställer vi oss högst tveksamma till ovanstående resultat. Då Tetra Pak 
arbetar aktivt med att kommunicera sitt miljöengagemang och har gjort detta 
under en längre tid borde detta troligtvis agera som en motivationsaspekt. Det är 
inte sannolikt att Tetra Pak skulle fortsätta investera så pass aktivt i miljöfrågor 
om inte detta genererar en positiv effekt hos företagets personal. Tetra Pak visar 
heller inga tendenser till att börja arbeta med mer etiska frågor och således bör 
företaget vara nöjda med den påverkan dagens CSR-arbete har på dess personal.  
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5.3.3 KPMG 
 

KPMG arbetar idag främst med etiska frågor men företaget har även börjat arbeta 
med en handlingsplan för att minska dess miljöpåverkan. Vid en applicering av 
Herzbergs teorier framkommer att personalen sannolikt är missnöjd med 
miljöaspekten på företaget men att de trots detta motiveras av företagets etiska 
arbete. Även kombinationen av Maslow och Herzberg innebär att KPMGs 
anställda i dagsläget är missnöjda med avsaknaden av miljöengagemang på 
företaget. Dock blir personalen inte motiverade av KPMGs etiska arbete då det 
mer grundläggande säkerhetsbehovet ej är tillgodosett.  

Applicerbarheten av motivationsteorierna på KPMGs fokus i dess CSR-strategi 
har dock, i likhet med Tetra Pak, stora svagheter. Det är inte troligt att personalen 
upplever situationen på sin arbetsplats så som teorierna indikerar då KPMG 
exempelvis år 2007 utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. 
(KPMG, En värld av kompetenser) I motsats till vad Maslow och Herzberg menar 
bör KPMG sannolikt ha en motiverad personal som trivs väl på företaget. 
Företagets beslut att börja arbeta med miljö kan då istället ses som en reaktion på 
den idag mycket aktuella miljödebatten.  

 

 

5.4 SYNSÄTT PÅ MOTIVATION 
 

Child (2005) talar om det sociala synsättet angående människors behov och menar 
att individer influeras av dess sociala omgivningar och att detta påverkar deras 
behov och motivationsfaktorer. I och med omfattningen på en del större företag 
idag ser vi det sannolikt att egna sociala sfärer kan uppstå där en egen kultur styr 
hur de anställda interagerar med varandra och omgivningen.  

AstraZeneca, Tetra Pak och KPMG är alla stora företag där interna sociala sfärer 
sannolikt uppstått som en sammansmältning av personalens samlade preferenser, 
erfarenheter och bakgrunder. Vi anser det troligt att personalen inom företagen har 
en någorlunda liknande inställning, då dess preferenser avseende arbetsplats 
uppenbarligen är lika, och således blir preferenserna inom den sociala sfären 
relativt homogena. Personalens preferenser blir således ett resultat av individens 
behov och den sociala sfärens normer. Det är även därför troligt att personalen 
mellan de olika företagen har olika preferenser och således också olika drivkrafter 
till motivation.  

Detta synsätt motsäger Maslows och Herzbergs teorier genom att se till individers 
olika preferenser utifrån sociala sammanhang. Ett företags val av fokus i dess 
CSR-strategi, med hänsyn till motivation, speglar enligt denna teori därför inte 
någon fast behovshierarki utan istället det enskilda företagets personals 
gemensamma värderingar. Detta kan utgöra en förklaring till varför AstraZeneca, 
Tetra Pak och KPMG har valt företagens respektive inriktning på dess CSR-
strategier. 
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5.5 SAMMANSLAGEN ANALYS 
 

 

5.5.1 VALET MELLAN MILJÖ OCH ETIK  
 

Det sammanfattade resultatet av ovanstående analys är att de tre utvalda företagen 
arbetar med CSR, avseende miljö och etik, på olika sätt. Således är dess 
angreppssätt på Carrolls etikansvar utformade med hänsyn till företagens 
individuella förutsättningar. Tydligt är att tendensen går mot miljöarbete. 
Exempelvis arbetar AstraZeneca, utnämnt till ett av världens mest etiska företag, 
aktivt med miljöfrågor. Även KPMG, som tidigare endast arbetat med etik, börjar 
numera inrikta sig mot miljöarbete. Således är det tydligt att miljöfrågan är viktig 
för samtliga företag. Troligtvis ligger en stark förklaring till detta i den pågående 
miljödebatten. Företagens personal är sannolikt insatt i debatten och för att då 
uppnå optimal motivation drar vi slutsatsen att det krävs att företagets CSR-arbete 
är i fas med den allmänna samhällsdebattens utveckling.  

Vid en översikt på de tre utvalda företagens CSR-arbete framgår ett tydligt 
mönster. Ju mer produktionsinriktade företagen är, desto mer inriktade på 
miljöfrågan är de. Vi ser att den grundläggande förklaringen till denna tendens 
ligger i det sociala synsättet på motivation. Företagen måste ta hänsyn till den 
bransch företaget är verksam i vid utformning av dess CSR-strategi. Personalen i 
de olika branscherna har olika preferenser och för att en CSR-strategi ska 
motivera på ett optimalt sätt krävs att företaget förenar CSR-strategins inriktning 
med dessa preferenser.  

För att tydliggöra sambandet mellan bransch och fokus på CSR-strategi kan de 
utvalda företagen sättas in i nedanstående enkla modell. Här blir relationen mellan 
faktorerna tydlig och uppvisar indikation på ett linjärt samband. AstraZeneca är 
ett företag med såväl forskning som tillverkning. Forskning innebär ofta etiska 
balansgångar och således är etiska frågor viktigt för företaget, dessutom arbetar 
AstraZeneca med produktion och påverkar därmed miljön. Följaktligen är 
företagets CSR-strategi utformad med hänsyn till såväl etik- som miljöfrågor. 
Tetra Pak, som är ett produktionsinriktat företag med stark miljöpåverkan, har en 
CSR-strategi som fokuserar på miljöfrågor. KPMG däremot, ett tjänsteföretag 
med låg miljöpåverkan, arbetar istället mycket med etiska frågor. Som 
tjänsteföretag är KPMG i kontakt med ett större antal aktörer på olika marknader. 
I och med företagets inflytande som konsultbolag kommer dess etiska 
ställningstagande att få stor effekt i många branscher. Dessa fakta får även 
implikationer på företagens personal och det är till följd av detta som inriktningen 
på CSR-strategierna måste utformas olika för att motivera de olika sociala 
grupperna optimalt.  
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5.5.2 CSR OCH MOTIVATIONSTEORIER 
 

Maslows behovspyramid ger intryck av att vara applicerbar på AstraZenecas, 
Tetra Paks och KPMGs CSR-strategier. Trots detta finner vi vissa brister i teorin 
och dess relation till CSR-arbete. Ett av de grundläggande antaganden vi gjort för 
vår analys var att miljöarbete utgör en säkerhetsfaktor. Vid applicering av vår 
empiri finner vi dock indikationer på att detta inte stämmer. De undersökta 
företagen använder sig av miljöarbete på samma sätt som det etiska arbetet. 
Företagen beskriver miljöarbete och etiskt arbete på likvärdigt sätt och utnyttjar 
miljöprojekten för att motivera sin personal. Företagen, i synnerhet Tetra Pak, har 
aktivt arbetat med miljöfrågor under en längre period och detta motsäger att 
miljöfrågan är en säkerhetsfaktor. Detta eftersom en säkerhetsfaktor endast 
motiverar tills behovet är tillfredsställt och sedan måste ett högre behov användas 
för motivation. Däremot är de högre nivåerna, och då särskilt 
självförverkligandebehovet, i princip en outtömlig källa till motivation. Det är inte 
troligt ett så pass aktivt miljöarbete under en så lång period inte skulle 
tillfredställa personalens säkerhetsbehov. Istället är det ett rimligt antagande att 
även miljöarbete är en högre form av motivation som kontinuerligt motiverar 
personalen genom en ökad självkänsla.  

Det finns dock ytterligare en möjlig förklaring till varför applicerbarheten av 
Maslows behovspyramid brister. Teorin utformades under en tid där miljödebatten 
inte var lika långt gången. Dagens klimatproblem var inte lika överhängande och 
rädslan för miljöförstöringens effekter på en framtida miljö var inte en aktiv del 
av samhällsdebatten. Säkerhetsbehovet hade därför en annan innebörd som främst 
handlade om den individuella säkerheten, så som tak över huvudet och mat att äta, 
istället för de idag mer kollektiva hoten. Den säkra omvärld som Maslow byggde 
sin teori på finns inte idag och detta kan förklara varför säkerhetsbehovet är en 
stor del av dagens motivationsfaktorer. Dock kvarstår det faktum att etiskt arbete 
motiverar personal samtidigt som miljöarbete och därmed finns en motsägelse i 
Maslows teori. Istället har vi funnit belägg för att flera nivåer av Maslows 
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pyramid kan motivera samtidigt. Kanske är det så att Maslows teori inte går att 
applicera på den värld som företag idag är verksamma inom.   

Då den övergripande trenden för de tre utvalda företagen i vår analys är ett ökat 
miljöengagemang blir följden att kombinationen mellan Maslows behovshierarki 
och Herzbergs tvåfaktorsteorem i samband med CSR-motivation förkastas. Även 
denna teori har som grund att miljöengagemang är en säkerhetsfaktor och menar 
att detta endast ligger som grund för ett motiverande etikarbete. Vår analys har 
dock påvisat att miljö är en viktig motivationsfaktor i företags CSR-strategier. 
Ytterligare en möjlig förklaring till denna diskongruens kan ligga i olika 
tidperspektiv. Miljöengagemang klassificeras som säkerhetsbehov då ett 
långsiktigt perspektiv används. Dock visar vår analys att personal blir motiverad 
av miljöarbete och detta tyder på att de använder ett mer kortsiktigt perspektiv.  

Kombinationen av Maslows och Herzbergs teorier motsäger dessutom de resultat 
en applicering av enbart Maslows teorier genererat. Där Maslows teorier menar att 
ett miljöarbete motiverar personal till en viss nivå menar däremot Maslow i 
kombination med Herzberg att miljöarbete endast är någonting som företag måste 
arbeta med för att lägga en grund till det motiverande etikarbetet. Här finns alltså 
indikationer på att CSR är en motivationsfaktor som inte går att applicera på de 
klassiska motivationsteorierna. Trots detta är det från tidigare forskning tydligt att 
CSR är ett effektivt motivationsinstrument. Möjligtvis är det så att CSR är ett helt 
nytt sätt att motivera dagens personal. Idag är människor mer inriktade på att 
deras arbete ska vara stimulerande och roligt än att endast fungera som något 
”nödvändigt ont” (Child 2005). Arbetet blir en bidragande del av livet och att 
genom arbetet kunna delta i en positiv samhällsutveckling skapas en ny form av 
motivation som radikalt skiljer sig från motivation som härstammar ut exempelvis 
ansvar, makt och lön.  
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6. SLUTSATSER  
 

I detta avsnitt presenteras de avslutande slutsatser vi dragit från ovanstående analys.  

 
 
 
 
 
I vår uppsats har vi studerat huruvida olika branscher använder sig av olika sätt att 
motivera sin personal genom företagens val av inriktning i dess CSR-strategier. 
Dessutom har vi studerat relationen mellan de klassiska motivationsteorierna och 
CSR-arbete. 

Angående relationen mellan bransch och val av fokus på CSR-strategi är vår 
slutsats att valet mellan miljö och etik till stor del utgörs av företagets 
verksamhetsområde. Desto mer produktionsinriktat företaget är, i desto större 
utsträckning tenderar de att använda sig av miljöengagemang i sitt CSR-arbete. På 
samma sätt använder sig företag inom tjänstesektorn i större utsträckning av 
etikarbete i sin CSR-strategi. Den förklaring vi anser vara mest sannolik är att 
skillnaden i val av fokus på företags CSR-strategi går att härleda till det sociala 
synsättet på motivation. Då företagen är verksamma i olika branscher är det troligt 
att dess personal utgörs av olika sorters människor med olika preferenser. Därför 
väljer företagen en inriktning på dess CSR-strategi som, med hänsyn till detta, är 
mest lämpad för att motivera det specifika företagets personal.  

Uppsatsens andra syfte gav resultatet att Maslows behovspyramid individuellt till 
viss del går att applicera på CSR. Dock fann vi belägg för att olika nivåer av 
behovshierarkin kan motivera personalen samtidigt. Vi ser en möjlig förklaring 
till detta i att omvärlden förändrats sedan Maslow författade teorin. Dagens 
samhälle har fler miljöhot som medför att den trygghet människor tidigare kände 
för sin omvärld är försvagad och därmed kan säkerhetsbehovet till större 
utsträckning motivera. Antar vi dock att Maslows teori är sann (inte ska förkastas) 
anser vi att klassificeringen av miljöarbete som säkerhetsbehov var felaktigt. I och 
med att miljöarbetet motiverar, och även till viss del samtidigt som etikarbete, bör 
behovet istället räknas till en högre motivationsnivå.  

Vi såg att Maslow i kombination med Herzberg inte påvisade någon kompabilitet 
med CSR-arbete inom de utvalda företagen. Istället visade vår analys ett flertal 
specifika aspekter som motsäger kombinationen av teorierna gällande CSR. 
Därmed är denna teori inte kompatibel med CSR-arbete. 

Det bör dock återigen poängteras att dessa slutsatser endast är baserade på studier 
av tre företag och att applicerbarheten av slutsatserna därmed kan vara 
begränsade. Slutsatserna går dessutom endast att applicera på företag med en aktiv 
CSR-strategi. 

Då de klassiska motivationsteorierna inte går att applicera på CSR är detta ett 
mycket intressant område för vidare forskning. Vad är det egentligen som avgör 
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en CSR-strategis påverkan på personalens motivation? Ligger det sociala synsättet 
som grund till hur en, ur motivationssynpunkt, optimal CSR-strategi se ut?  

Vi väljer att avsluta vår uppsats med att föreslå att det behövs nya 
motivationsteorier som är anpassade efter CSR och det nya sättet att motivera. De 
teorier som finns är inte lämpade för CSR i och med att det är ett så pass nytt 
motivationsinstrument. Dessutom bör företagen vid utformning av inriktningen på 
dess CSR-strategi ta hänsyn till företagets bransch för att optimalt motivera dess 
unika personal. 
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