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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 
Dagarna då privata företags enda ansvar gentemot samhället ansågs vara att 
erbjuda skatteintäkter och gå med vinst tycks vara förbi. Sida, FN, och de stora 
multinationella företagen själva har uppmuntrat företag till att ta en aktiv roll i 
arbetet för samhällsutveckling, mänskliga rättigheter och miljömässig hållbarhet 
(se bl.a. sidas B4D 2010 och FNs Global Compact). Detta ansvar kallas på 
svenska Företagens Samhällsansvar eller Företagens sociala ansvar, men benämns 
oftare med den engelska termen Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är 
också termen som i denna uppsats kommer att användas.  
 
Många företag väljer inte bara att ha en CSR-strategi som berör den egna 
produktionen utan ägnar sig också åt utvecklingsarbete utanför det egna 
verksamhetsområdet. Detta skiljer sig från filantropiska bidrag som att donera 
pengar till välgörande ändamål eller att ställa höga sociala och miljömässiga krav 
på sin egen produktion. Faktum är att CSR i en del utvecklingsländer likställs med 
just lokalt samhällsstöd (Frynas, 2005:598), vilket gör det viktigt att undersöka 
just denna form av CSR. Om dessa företagsinitierade projekt fungerar, når sina 
mål och verkar utvecklingsfrämjande innebär detta att vi här har en relativt 
outnyttjad resurs för utvecklingsinsatser att tillgå. Samtidigt är frågan om dessa 
initiativ verkligen ger goda resultat och om det finns risker i att låta företag som 
drivs av vinstintresse agera utvecklingsprovokatörer. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur stor tilltro det är rimligt att sätta till företagsinitierat 
utvecklingsarbete, och då ur två perspektiv. Dels lämpligheten i att företag 
bedriver samhällsfrämjande insatser i u-länder och dels kvaliteten på det arbete de 
utför. 2004 bedrevs starka påtryckningar gentemot EU för att CSR-agendan skulle 
sättas i ett u-landskontext  (Blowfield, 2005:515), och det är just i ett u-
landssammanhang som ämnet här kommer att behandlas.   
 
Frågeställningen för uppsatsen lyder Vilka möjligheter och risker kan 
företagsinitierat utvecklingsarbete i tredje världen innebära?. Möjligheterna med 
en ny aktör som arbetar för utveckling är på många sätt uppenbara, men de risker 
som företagens engagemang kan innebär får i den dagliga debatten mindre 
utrymme. Genom att besvara denna fråga hoppas jag kunna dra slutsatser om 
huruvida företag bör ge sig in i det arbete som staten, det civila samhället och 
internationella organisationer tidigare varit relativt ensamma om, och om ja; vad 
de i så fall bör tänka på.  
 
För att nå uppsatsens syfte kan följande vägledande frågor vara till hjälp:  
 

1. Vilka motiv kan företag ha för att engagera sig i utvecklingsfrämjande 
insatser? 

2.  Har företagen kunskap och vilja nog att leva upp till samma krav som 
ställs på traditionellt biståndsarbete?  

3. Kan det finnas konflikter mellan företagens vinst- och samhällsintresse? 
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1.2 Avgränsningar 
Då begreppet CSR är brett och kan definieras på många olika sätt är det viktigt att 
det klargörs vad som i denna uppsats kommer att beröras och vad som kommer att 
läggas åt sidan. Inledningsvis behöver det som skrevs i avsnitt 1.1 upprepas; 
Fokus ligger på företagsinitierade projekt/program som innebär mer än 
filantropiska bidrag och som sker i ett u-landskontext. Detta innebär att CSR-
arbete som berör företagens produktion och uppförande inom den egna 
verksamheten, t.ex. arbetsvillkor och miljöpolicys, helt kommer att lämnas 
utanför diskussionen. Däremot kommer en genomgång av möjliga positioner 
gentemot CSR i stort att finnas med, men detta är då på en generell basis som inte 
särskiljer vilken typ av CSR-arbete det rör sig om. Anledningen till att en sådan 
generell genomgång behövs är för att mycket av den kritik som riktas mot CSR i 
stort också är relevant när man granskar företagens aktiva samhällsinsatser. Vi 
behöver vara medvetna om och väga in denna allmänna kritik för att kunna 
bedöma vilken tilltro vi bör sätta till företagsinitierade utvecklingsprojekt. Vidare 
vill jag göra tydligt att syftet är att undersöka företagsinitiativens framgångar ur 
ett utvecklingsperspektiv och inte ur ett företagarperspektiv. Även om 
anledningarna till varför företagen engagerar sig i CSR behöver redogöras är 
tanken inte att ta ställning till initiativen utifrån vad de kan innebära för företagen, 
utan vad de innebär för utveckling. 
 
Uppsatsen bygger på antagandet att bistånd, utvecklingsarbete och Västlig 
inblandning i Syd är positiva krafter (om än inte okomplicerade sådana), och att 
företag kan vara en bidragande kraft i detta system. Eftersom uppsatsen vilar på 
denna grundsten kommer systemets legitimitet inte att diskuteras, även om detta 
är en intressant och viktig debatt.  
 
 

1.3 Disposition 
I det inledande teoriavsnittet kommer definitionen av CSR, dess historia och 
ramverk att redogöras. Den andra delen av teorin berör begreppet utveckling och 
syftar till att tydliggöra vad det är vi menar med utveckling och vilka aspekter 
som i dagens debatt lyfts fram som viktiga vid gott utvecklingsarbete. Detta för att 
det utan denna kunskap inte är möjligt att dra några slutsatser om huruvida 
företagens insatser verkligen verkar utvecklingsfrämjande.  
 
Analysen består av två större avsnitt. I det första avsnittet utreds vilken syn som 
finns på CSR i stort, både ur ett utvecklingsperspektiv och ur ett 
företagarperspektiv. Den andra delen berör uppsatsens kärna; företagsinitierade 
utvecklingsprojekt. Inledningsvis presenteras de möjligheter som förespråkarna 
ser i företagens engagemang. Efter det kommer ett antal fallstudier som syftar till 
att visa på hur företagens initiativ kan vara utformade. Dessa fallstudier kommer 
sedan kopplas till de avslutande två delarna; Lämpligheten i företagens initiativ 
och kvalitén på deras projekt. I dessa två avsnitt blandas några mindre exempel på 
företagarinitiativ med mer generella idéer om företagens kapacitet att bedriva 
utvecklingsarbete.  Den avslutande delen berör kvalitén på företagens projekt och 
riktas främst in på att bedöma om de viktiga aspekter som presenterades i 
teoriavsnittet finns med i företagens projektplaner. Uppsatsen avslutas med 
slutsatser, en sammanfattning och källhänvisningar. 
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2. Metod och material 

2.1 Metodval och datainsamlingsteknik 
Vilken metod som används vid forskning och uppsatsskrivande avgörs av flera 
saker. Det är t.ex. viktigt att metoden som väljs är den bäst lämpade att svara till 
frågeställningen, att informationen som tillhandahålls är pålitlig och att metoden 
är anpassad efter tids-, kunskaps- och resursutrymme (Mayoux, 2006:115). 
För att utreda företagens utvecklingsinsatser har en kvalitativ ansats valts, då ett 
analytiskt tillvägagångssätt bäst möjliggör ett besvarande av uppsatsens 
frågeställning. Eftersom företagens insatser kan se mycket skilda ut och det inte 
finns några generella mätkriterier för deras engagemang skulle en kvantitativ 
jämförelse av insatserna bli svår att genomföra. Resultaten skulle också med 
största sannolikhet bli missvisande. 
 
Det optimala vid en studie som denna vore att samla in primärdata genom att 
undersöka ett antal företags projekt på plats. På grund av tids- och resursutrymme 
har dock detta inte varit möjligt, och därför kommer endast sekundärdata att 
användas.  Ett försök till insamling av primärdata gjordes dock, genom intervjuer 
med ansvariga för företagens projekt. Det visade sig att detta material inte 
genererade tillräckligt detaljerad information. Skälet var främst för att de 
människor som kunde ställa upp på intervjuer inte var de som faktiskt varit 
ansvariga för de specifika projekten som företagen genomfört. Uppsatsen är 
således en litteraturstudie uppbyggd av andrahandskällor. 
 
 

2.2 Databearbetning och val av kvalitetskriterier  
Typen av databearbetning kan delas in i maskinell bearbetning (t.ex. sifferkodning 
eller databehandling) och intuitiv bearbetning (Halvorsen, 1992:63). Som ovan 
beskrevs så möjliggör uppsatsens data begränsad kategorisering, och 
bearbetningen blir därmed intuitiv. Detta kan tyckas vara en opålitligare form av 
bearbetning eftersom utrymmet för subjektiv tolkning ökar. Man bör dock komma 
ihåg att en subjektiv individ även står bakom ”objektiva” siffror och 
kategoriseringar.  
 
Kvalitén på de företagsinitierade insatserna kommer till stor del bedömas utifrån 
ett antal valda kriterier. Dessa är utvalda på basis av vad som i biståndsdebatten 
ofta lyfts fram som viktigt för gott utvecklingssamarbete. Det finns även andra 
aspekter som kan vara värda att diskutera, t.ex. huruvida projektbistånd 
överhuvudtaget är en lämplig biståndsform. På grund av platsbrist måste dock ett 
visst urval göras och de delar som är mindre relevanta för, eller svåra att 
kombinera med, uppsatsens fokus har därför lämnas åt sidan. 
 
 

2.3 Material 
Materialet som legat till grund för uppsatsen består av rapporter, böcker och 
artiklar som publicerats av företag, internationella organisationer, av CSR-
förespråkare och kritiker. Ett antal fallstudier har valts ut i hopp om att läsaren ska 



 6

få en ökad förståelse för hur projekten kan vara utformade och hur företagen 
själva kan se på sina insatser. I urvalsprocessen av fallstudierna vägdes ett antal 
faktorer samman. Insatserna skulle visa på en viss diversitet men ändå vara 
representativa för vilka typer av insatser som företagen vanligen ägnar sig åt. Att 
källorna som presenterade projekten kom från olika håll var också viktigt, både 
kritiska granskningar och mer optimistiska publiceringar behövde få utrymme. 
Slutligen var det nödvändigt att informationen om insatserna var tillräckligt 
utförlig för att en analys skulle vara möjlig. 
 
 Viktigt att överväga vid en studie som byggs på enskilda individer eller gruppers 
uppfattningar är materialets partiskhet och validitet. Mycket av det material som 
finns om CSR presenteras av lobbygrupper eller parter som har ett egenintresse i 
att företagens insatser framställs på ett visst sätt. Genom att använda flera skilda 
källor och väga de olika förespråkarnas argument för och emot varandra har denna 
riskfaktor i möjligaste mån överkommits. Material av alltför vinklad karaktär har 
helt valts bort. Ytterligare en risk med att bygga uppsatsen på enskilda individer 
eller organisationers uppfattningar är att viktiga aspekter, som inte dykt upp i det 
material som använts, har förbisetts. Detta går aldrig att gardera sig helt emot, 
men jag kan uppmana läsaren att vara uppmärksam på om något perspektiv tycks 
ha förbigåtts. Detta är inte omöjligt och behöver då vägas in när läsaren värderar 
uppsatsens slutsatser.  
 
Även forskarens initiala intresse för frågan kan påverka vilka aspekter som blir 
aktuella för analys. Valet av uppsatstema grundar sig på forskarens intresse för 
den aktuella frågan, ett intresse som gör att forskaren från början har en idé om 
problemets struktur. Detta påverkar hur ämnet angrips och hur materialet tolkas. 
Trots försök att vara objektiv kan dessa tidiga föreställningar inte helt kopplas 
bort. Forskaren kan dock redovisa dem för att underlätta för läsaren att kritiskt 
granska resultaten. Här tydliggörs därför att jag vid uppsatsens början har en 
optimistisk syn på vad företag i utvecklingssyfte kan bidra med. Det återstår att se 
om denna uppfattning kvarstår efter uppsatsens slut och vilka belägg det i så fall 
finns för denna slutsats. 
 
Slutligen behöver det poängteras att en stor del av det CSR-material som inte 
publiceras av företag eller dess intressegrupper är fyllt av skepticism. Detta kan 
bero på att det ofta är mer intressant att undersöka en strategis brister än att klappa 
någon i ryggen för bra genomförande. Det kan också bero på att företagen ännu 
inte grupperat sig och svarat på kritiken. Oavsett orsak är det viktigt att redogöra 
denna situation för att legitimera uppsatsen granskande upplägg. Mycket fokus 
läggs på de frågetecken som finns kring företagens bidragande eftersom det är 
sådant material som finns tillgängligt. Det kritiska upplägget är dock inte bara ett 
resultat av brist på annat material, utan också en medveten strategi. Då vi i 
vardagen främst nås av företagens budskap om lyckade insatser är behovet stort 
av andra perspektiv på företagens bidragande.   
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3. Teoretiskt underlag 

3.1. Konceptet Corporate Social Responsibility 

3.1.1. Definition och historik 
Synen på vad företags samhällsansvar består av har varierat över tid och länge 
ansågs deras huvudsakliga ansvar vara att gå med vinst. Friedmans idéer om att 
det bästa sättet att bidra till samhället var just med vinstmaximering har haft och 
har än idag starkt fäste (Banerjee, 2007:5-6). Efter att den privata sektorns 
betydelse för tillväxt och utveckling fick ett uppsving på 80-talet började dock 
denna idé möta motstånd. I och med att Transnational Companies (TNCs) blev 
allt mäktigare och antalet företag som arbetade på en internationell marknad 
ökade, växte också kritiken mot hur de rent etiskt skötte sig. Detta skedde 
dessutom samtidigt som företagens varumärke och rykte blev allt viktigare för 
dem (Jenkins, 2005:527). Som ett svar på de krav samhället och konsumenterna 
började ställa föddes dagens CSR. Man kan också härröra CSRs uppkomst till hur 
begreppet hållbar utveckling kom upp på kartan i och med Brundtlandsrapporten 
från 1987 (Hopkins, 2005:20). Från att tidigare ha byggt på filosofin ”do good to 
do good” (gör gott för den goda sakens skull) har CSR utvecklats till en 
företagarstrategi med mottot ”do good to do well” (gör gott för att gå bra) 
(Banerjee, 2007:5-6).  
 
Konceptet CSR beskrivs ofta som luddigt och det tycks definieras olika beroende 
på vem som talar. Oavsett vilken definition man väljer kan vissa genomgående 
drag urskiljas. Konceptet bygger på att företag på en frivillig basis tar ett ansvar 
för de sociala och miljömässiga konsekvenserna av sin verksamhet (Forum Syd, 
2010:7, Yankson, 2010:358). Man kan sedan tydligöra detta ansvar på olika sätt. 
Ofta nämns de tre P:na; People, Planet, Profit som syftar till att företagen har ett 
socialt, ett miljömässigt och ett ekonomiskt ansvar (Louche, Idowu, Filho, 
2010:2). Man kan också se företagens ansvar som en pyramid med det 
ekonomiska ansvaret som grunden i botten, varpå läggs det juridiska ansvaret (att 
följa lagar), det etiska ansvaret (att ta beslut i de fall där lagar inte reglerar hur 
man bör hantera en situation) och det filantropiska ansvaret (att vara en god 
samhällsmedborgare) (Carrol, 1999:289-290). De aktiviteter som CSR rymmer 
kan sedan vara vitt skilda; från filantropi till att beröra företagets kärnverksamhet 
(Sida, 2010:10) 
 
Intressentmodellen 
Intressentmodellen förklarar närmare hur CSR blivit en viktig del av företagens 
verksamhet. Tidiga ekonomer som Levitt och Friedman menade att företaget bara 
har skyldigheter gentemot dess aktieägare och att alla beslut därför ska tas utifrån 
deras intresse (Idowu, Louche, Filho, 2010:3). 1995 betonade Clarkson att företag 
i själva verket har två intressentgrupper. Den första gruppen består av aktieägare, 
anställda, konsumenter, producenter m.fl., och den andra intressentgruppen är 
människor som mer indirekt berörs av, eller berör företagets verksamhet (ibid.:3). 
Denna andra grupp är enligt teorin inte lika viktig för företagets överlevnad som 
den första, men är likväl av betydelse då den t.ex. kan orsaka oönskad publicitet 
om företagets verksamhet skulle skada dem. Intressentmodellen förklarar hur 
företag inte bara kan se till de närmsta intressenternas önskemål utan även måste 
beräkna hur deras beslut påverkar människor längre ned i ledet. Detta kan sägas 
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vara en av grunderna för att företag sysslar med CSR; de vill möta också de 
mindre betydelsefulla intressenternas önskemål.  
 

3.1.2. Olika typer av samhällsfrämjande insatser 
De aktiviteter som företag kan bedriva inom CSR-konceptet är flera, men det 
finns ingen särskild mall för vad som får och inte får kallas CSR. Exempel på 
olika aktiviteter är: 
 

1. Filantropiskt bidragande – donationer. 
2. Utvecklande av produkter som främjar utveckling eller investering i u-

länder. 
3. Codes of Conduct (CoC), -uppförandekoder. Är vägledande för företagets 

verksamhet, säger hur företaget ska agera gällande t.ex. arbetsvillkor, 
miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. 

4. Social och miljömässig rapportering; följer upp företagets CoC. 
5. Sponsorpris, -exempelvis The Reebok Human Rights Award. Företaget 

organiserar pris för att uppmuntra till socialt engagemang. 
6. Samhällsinvestering, t.ex. byggandet av skolor och hälsoprogram för 

anställda.  
7. Socialt ansvarstagande investeringar. Företaget gör investeringar inom 

områden som i längden kan generera goda sociala effekter, t.ex. tillväxt 
(Corporate Watch, 2006:3-4, 11, Hopkins, 2007:10). 

 
Till dessa kan man lägga till program där näringslivet i samarbete med icke-
privata aktörer ämnar öka de goda effekterna av företagens verksamhet, t.ex. 
genom att inkludera fattiga som konsumenter, anställda och producenter (Sida 
2010:4, Gradl, Sivakumaran, Sobhani, 2010:1).  
 
Den typen av insatser som är i fokus i denna uppsats är företagsinitierade 
projekt/program i utvecklingsländer, aktiviteter som härrörs till grupp sex; 
samhällsinvesteringar. Hos befolkningen i vissa utvecklingsländer uppfattas CSR 
huvudsakligen vara just lokalt samhällsstöd (Frynas, 2005:598), vilket gör det 
viktigt att undersöka denna form av CSR. Somliga menar dock att 
samhällsinvesteringar praktiskt taget är samma sak som filantropiskt engagemang 
(Jenkins 2005:540).  De två aktiviteterna är lika, speciellt då 
samhällsinvesteringarna ofta görs i samarbete med icke-privata organisationer och 
därmed liknar filantropiskt bidragande än mer. För att klargöra varför det likväl är 
viktigt att åtskilja dessa två aktiviteter behöver begreppet filantropi redas ut.  
 
Filantropi definieras av Nationalencyklopedin som ”verksamhet som syftar till 
osjälvisk hjälp åt människor i utsatta situationer” (Nationalencyklopedin, 2010). 
Filantropi likställs således i det närmaste med välgörenhet och kan för företagens 
del innebära att man bidrar med finansiellt stöd, produkter eller med företagets 
expertis och kunnande (Forum Syd, 2010:7). Hur mycket av företagens 
engagemang kan då kallas filantropiskt? Om en filantropisk handling per 
definition är osjälvisk är det många av företagens åtagande som förlorar den 
stämpeln. Att bidra till byggandet av en skola kan t.ex. ha syftet att, förutom att 
bidra till samhällsutveckling, skapa goda relationer med lokalbefolkningen eller 
ge bra PR. Sådana projekt bör inte benämnas som filantropiska. Att samla in 
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pengar och sedan skänka dem till en organisation som bygger en skola är däremot 
en filantropisk handling. Detta eftersom företaget då saknar ansvar för hur 
projektet går och själva bara har en marginell PR-vinst som drivkraft.  
 

3.1.3 Företagens motiv till CSR 
Många menar att företag idag inte kan bete sig hur som helst utan att detta drabbar 
deras rykte, och i längden också deras möjlighet att bedriva verksamhet (Hopkins 
2007:53, Louche, Idowu, Filho, 2010:1). CSR menar de därmed handlar lika 
mycket om företagens överlevnad som i ”att göra gott” av altruistiska skäl.  
Förespråkarna ser flera sätt som CSR kan gynna ett företag på, förutom det 
självklara i att förbättra företagets rykte och därmed öka dess 
konkurrenskraftighet. I en rapport som United Nations Development Programme, 
(UNDP) står bakom presenteras tre grundläggande skäl till varför företag vinner 
på att arbeta aktivt för uppfyllandet av millenniemålen:  
 
1. Ansvarstagande gentemot företagets intressenter (t.ex. aktieägare, konsumenter 
och lokalsamhällen) ger företaget lokalt/nationellt stöd och ”license to operate” 
(rätt att bedriva verksamhet).  
2. Företaget minimerar ett antal risker, som till exempel hög frånvaro från arbetet 
på grund av sjukdom eller illojalitet.  
3. Företaget får nya affärsmöjligheter genom ett gott och ansvarfullt samarbete i 
varukedjorna, man vinner nya kunder och man bemäktigar de anställda (Gradl, 
Sivakumaran, Sobhani, 2010:8).  
 
Man kan urskilja ytterligare detaljer i dessa tre stora drag, som att ett företag som 
tar ett stort socialt ansvarstagande kan få fördelar av stater vid upphandlingar av 
kontrakt. Företagens ansvarstagande skapar också engagemang och lojalitet hos 
de anställda, vilket kan öka företagets effektivitet (Frynas, 2005:584,586). Genom 
att arbeta med lokalsamhället menar förespråkarna dessutom att företaget kan 
förbättra sitt lokala rykte och behålla ”harmoni” i det området man verkar 
(Hopkins, 2007:232). Ytterligare ett skäl är att en CSR-policy kan minska risken 
för pr-attacker. Företaget anses då av investerare som ett tryggt alternativ att satsa 
pengar på, vilket förstås är av största vikt för företaget (Corporate Watch, 2006:5).  
 
Ett sista argument för företagen att engagera sig i outvecklade områden är det så 
kallade ”the fortune at the bottom of the pyramid” (BoP). Detta argument bygger 
på att företag som tar sitt sociala ansvar genom att utveckla produkter för de 
fattiga får tillgång till denna relativt outnyttjade köpgrupp, och därmed kan stärka 
sin position (Hopkins, 2007:138). Grundaren av begreppet BoP menar att man 
samtidigt stärker de fattiga genom att sluta behandla dem som offer och istället se 
dem som konsumenter och entreprenörer (Prahalad, 2006:1).  
 

3.1.4 Samarbeten och nätverk 
Hur företag arbetar med CSR kan se mycket olika ut. Ofta sker företagens 
utvecklingsinsatser i samarbete med internationella organisationer, Non-
Governmental Organisations (NGOs) eller stater, så kallade Public-Private 
Partnerships (PPPs) (Hopkins, 2007:209).  Denna typ av samarbeten förespråkas 
ofta och av många, bland annat av FN och Sida (Se t.ex. 
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http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Naringsliv/). Tanken är att man 
kombinerar företagens ekonomiska styrka och möjlighet att integrera fattiga i sin 
verksamhet, med icke-privata aktörers kontakter och kunskaper.  
 
Det finns också nätverk som syftar till att leda och samla företag i deras CSR-
arbete. Det mest kända sådana nätverk är förmodligen FNs Global Compact, 
initierat av Kofi Annan 1999. Företag åtar sig att följa GCs 10 principer om 
ansvarsfullt företagande och får för det använda sig av FNs GC-logga (Hopkins, 
2007:205). GC har både rosats och kritiserats, det senare främst för att 
kontrollmekanismerna är få och företag därmed kan flagga för sitt samarbete med 
FN, utan att verkligen leva upp till åtagandena (ibid.:209). Andra exempel på 
nätverk är The Global Reporting Initiative som fungerar som ett nätverk för 
rapportering kring företagens CSR-arbete, och Growing Inclusive Markets vars 
syfte är att demonstrera hur företag kan bidra till mänsklig utveckling 
(http://www.globalreporting.org/, http://www.growinginclusivemarkets.org/). 
 
Även FNs milleniemål har hamnat i centrum för diskussioner kring hur företag 
kan bidra till utveckling. Företag har valt att prioritera vissa delar av målen i sitt 
CSR-arbete, och de uppmuntras starkt att göra så från flera håll, b.la. av UNDP 
(se Gradl, Sivakumaran, Sobhani 2010: The MDGs: Eveyone’s business). Även 
Sida uppmuntrar ett samarbete med näringslivet för att nå millenniemålen. Sidas 
generaldirektör Anders Nordström sa vid sjösättandet av Sidas nya 
näringslivsprogram Business for Development (B4D) i april 2010 ” – Att arbeta 
med den privata sektorn är oerhört viktigt för vår strävan att nå milleniemålen om 
halverad fattigdom till 2015. Vi har inte i tillräcklig omfattning samverkat direkt 
med näringslivet i biståndet.” (Sida pressmeddelande 2010).  
 
 

3.2. Vad kännetecknar gott utvecklingsarbete?  
För att undersöka hur väl företagsinitierat utvecklingsarbete fungerar skulle vi 
behöva en tydlig bild av hur fungerande utvecklingsarbete ser ut. Att vi världen 
över ännu brottas med utvecklingsproblem tyder på att vi inte besitter någon sådan 
bild. Situationen kompliceras ytterligare av att det är svårt att mäta framgången av 
våra ansträngningar.  
 

3.2.1 Svårigheterna i att mäta framgång 
Utveckling kan innebära många olika saker och behöver inte nödvändigtvis vara 
en positiv förändring (Potter et al., 2008:3), även om ordet i denna uppsats 
används med en positiv innebörd. Hur vi ska nå utveckling är svårt att säga om vi 
inte vet vad denna utveckling är och innebär. För att underlätta förståelsen för vad 
det är som eftersträvas kan begreppet utvecklingsproblem, alltså hinder för 
utveckling, istället användas. Dessa hinder kan t.ex. vara fattigdom, bristande 
sjukvård och utbildningsmöjligheter, korruption och konflikter. Genom olika 
insatser har stater, internationella organisationer, det civila samhället och numera 
också företag försökt komma tillrätta med dessa problem, för att i förlängningen 
få landet att just utvecklas. 
 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Naringsliv/
http://www.globalreporting.org/
http://www.growinginclusivemarkets.org/
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Men, går det att värdera dessa insatser? Svaret beror på vilken typ av utveckling 
man syftar på. Länge var ekonomisk tillväxt i utvecklingsdiskursen nästan 
synonymt med ordet utveckling, och mätstocken BNP fungerade då bra för att 
mäta ett lands utvecklingsgrad (Potter et al., 2008:8). I och med att utveckling 
idag bedöms ur fler aspekter än de rent ekonomiska har nya mätmetoder 
utvecklats, som t.ex. FNs Human Development Index. (Jenkins, 2005:529). 
Gemensamt för dessa mätstockar är att de mäter storskalig utveckling, men är det 
resultaten av en specifik insats som ska utvärderas blir detta svårare. Detta för att 
arbete som ämnar främja utveckling ofta pågår under en längre tid och inte går att 
studera i ett vakuum (Ehrenpreis, 1997:16). Ofta lyfts det fram hur man vid lokala 
biståndsinsatser kan utröna de positiva effekterna medan det är svårare att beräkna 
nyttan av bistånd i ett makroperspektiv (ibid.:25).  
 
De lokala projektens effekter kan bedömas genom tre olika kriterier; prestation 
(ett kvantitativt mått på vad ett projekt producerar, t.ex. antalet doser vaccin 
distribuerade), utkomster (direkta effekter, t.ex. förhöjda löner) och påverkan 
(förändringar som kan bedömas i ett längre perspektiv och som inte direkt rör 
projektet) (Gradl, Sivakumaran, Sobhani 2010:5). Utmaningen ligger framförallt i 
att bedöma ett projekts påverkan, och här är den allra svåraste aspekten att mäta 
oftast den sociala (Cranenburgh, Arenas, Albareda, 2010:242) – alltså den aspekt 
som är i centrum i de företagsinitierade projekt som refereras till i denna uppsats.  
 

3.2.2 2000-talets ledord och ”bra” utvecklingsarbete 
Trots att det saknas en definitiv sanning om vad som genererar god utveckling och 
det är svårt att se mätbara effekter av en insats så finns det vissa ledord som ofta 
tas upp när gott utvecklingsarbete diskuteras. I och med Parisdeklarationen 2005 
fick begreppet biståndseffektivitet stort genomslag och deklarationens fem 
nyckelprinciper för detta; ägarskap, givaranpassning, harmonisering, 
resultatorientering och ömsesidigt ansvar, blev viktiga ledord. (Odén 2008:25). 
Mest relevant för projektinsatser är förmodligen begreppet ägarskap som inte bara 
är viktigt på nationell nivå utan även lokalt. Tillsammans med begrepp som 
deltagande och bemäktigande (ungefärlig översättning av engelskans 
empowerment), födda ur Chambers ”utveckling underifrån” (Potter et al. 
2008:15), har mottagarparten fått en betydelsefull roll i utvecklingssamarbetet.   
 
Inom biståndet har man de senaste åren poängterat det viktiga i att låta de 
inhemska krafterna bli de som styr utvecklingsarbetet (Forum Syd, 2010;27). De 
ovanstående begreppen ägarskap, deltagande och bemäktigande handlar således 
om att låta de som berörs av en utvecklingsinsats vara en del av dess process; från 
lokaliseringen av problemet till att hitta lösningen och genomföra förbättringen. 
Det handlar också om att se alla inblandade i samarbetet som jämlika parter.  
Detta kan ses både som ett medel för målet om långsiktig utveckling och som ett 
mål i sig då man stärker människors självkänsla och tro på sig själva (Osmani 
2008:3,6).  
 
Att delaktighet och engagemang hos förmånstagarna främjar utvecklingsarbetet 
menar många är tydligt. Man har sedan 90-talet uppmärksammat det faktum att 
förmånstagare som inte tror på de strategier som ska genomföras, inte heller 
kommer att vara motiverade att delta i och hålla uppe förändringarna (Wieslander 
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2000:261, Odén 2008:25). Genom lokalt deltagande anses också möjligheterna för 
långsiktigt lyckade projekt förbättras eftersom kunskap kan förankras lokalt och 
projektet hållas uppe även efter det att organisationen/företaget lämnat området. 
Utan en dialog med det lokala samhället finns också risken att människor inte blir 
insatta i vilka som upprättar ett projekt och varför de gör det, vilket lätt skapar 
misstro (Wieslander 2000:262). Slutligen kan lokalt ägarskap och deltagande 
underlätta nyttjandet av lokalt kunnande och på så vis kan vi undgå att använda 
oss av missanpassade lösningar (Osmani 2008:5). Företag arbetar ofta inte själva 
med utvecklingsprojekt och det blir då viktigt att föra en dialog med och upprätta 
ett partnerskap med lokala organisationer och det civila samhället (Forum Syd, 
2010:22). Stora organisationer kan vara vikiga partners i visst arbete, men det är 
enligt Forum Syd de lokala organisationerna som ”har en unik möjlighet att 
representera det lokala samhället” (ibid.:22).  
 
Man kan sammanfatta ovanstående idéer i meningen ”…the best development 
projects are those which help people to help themselves” (Hopkins, 2007:8). Trots 
att det, som beskrevs i föregående avsnitt, är svårt att mäta utkomsterna av ett 
initiativ kan man titta närmare på hur ett projekt genomförts för att se om det 
tycks bärkraftigt. Om ovanstående aspekter finns med tycks chanserna för att 
projektet medför långsiktiga förändringar öka. Därför är en del av denna uppsats 
syfta att titta på om företag är medvetna om dessa ledord och hur de tillämpar 
dem.  
 
Det måste avslutningsvis nämnas att deltagaragendan inte bara prisats, utan att 
man också kan se risker i dessa samarbetsmetoder. Det kan t.ex. inte tas för givet 
att människor i en svår situation alltid själva vet vad som är bäst för dem, eller gör 
prioriteringar i allmännyttans namn. Detta är viktigt att vara medveten om och 
visar hut deltagaragendan precis som andra utvecklingsstrategier ibland har 
brister. Konsensusen kring deltagandets vikt säger likväl något om hur behövligt 
deltagandet tycks vara. De kritiska förmaningarna fyller en viktig funktion i att 
belysa eventuella risker med deltagandet, men inte med insikter starka nog för att 
avskriva deltagandemetodernas vikt.   
 
Målsättning, strategi och uppföljning 
Förutom ovanstående ledord kan också tydliga målsättningar och värdet av 
uppföljningar noteras som viktiga för lyckade insatser. Företagens engagemang 
kommer därför granskas också ur dessa aspekter. Inom biståndet används ofta 
något som kallas Logic Framework Approach, ett ramverk som sätter 
problemanalysen i fokus. Detta handlar om att lokalisera problemen innan man 
formulerar tydliga strategier och målsättningar för att lösa dessa. Det handlar 
också om vikten av deltagande i denna process (Forum Syd, 2010:16). Ramverket 
behöver inte bara beröra bistånd utan kan också vara vägledande för företags sätt 
att formulera strategier och mål. En plan för arbetet som ska genomföras är inte 
bara vikigt för att bedriva själva arbetet, utan också för att det annars blir svårt att 
veta om man nått sina mål när det är dags för utvärdering. Eftersom det inte kan 
tas för givet att goda insatser också leder till långsiktigt god utveckling är just 
uppföljningen av största vikt (ibid.:11). Utvärderingen är också viktig av andra 
anledningar; som för att lära sig av projektet och se vad som gjordes bra och vad 
som kan behöva förbättras. Det handlar också om ansvarsskyldighet; att bedöma 
om de ansvariga för projektet har hanterat arbetet på ett juste sätt (Berg, 2000:32). 
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 4. Analys 

4.1. CSR – styrkor och svagheter  
Innan en analys inleds av vad aktivt utvecklingsarbete kan innebära behövs en 
genomgång av hur man kan se på CSR i stort i ett utvecklingsperspektiv. Detta för 
att mycket av den kritik som berör CSR på en generell nivå länkar till de brister 
mer aktivt utvecklingsarbete skulle kunna ha. Dessutom behövs en granskning av 
varför tron på CSR är så stor, och om lika stor tilltro bör sättas till företagens 
aktiva utvecklingsarbete.  
 
Motiven för att intressera sig för CSR menar förespråkarna är två; 
”företagarskälet” (företagen har att vinna på att engagera sig i CSR) och 
”samhällsskälet” (CSR gör gott i samhället) (Duarte & Houlihan, 2010:265). 
Samtidigt finns det de som hävdar att företag inte har med samhälleliga och 
miljömässiga insatser att göra.  Antingen för att de inte är kapabla till det eller för 
att det inte ligger i företagens ansvar. Nedan kommer förespråkarna och 
motståndarnas argument kort att granskas, dels ur ett företagarperspektiv och dels 
ur ett utvecklingsperspektiv. Företagarskälet för CSR kommer dock inte att 
presenteras här då det redan beskrivits i teoriavsnittet.  
 

4.1.1. CSR - en win/win konstruktion 
”Samhällsskälet” för CSR 
CSR-konceptet bygger på idén att företag som tar socialt och miljömässigt ansvar 
bidrar till ett bättre samhälle. Man antar att ett företag som engagerar sig i sociala 
frågor i ett samhällsperspektiv är att föredra framför företag som tar minsta 
möjliga ansvar för samhället de verkar i. Att det trots allt finns de som ifrågasätter 
företagens engagemang berörs längre fram.  
 
Hopkins (2007:52) hävdar att företag idag inte kan bete sig hur som helst utan att 
ta skada av det.  Detta gör att företagen får en allt viktigare roll för utveckling och 
blir avgörande för människors livsvillkor. Eftersom CSR (som visades i 
teoridelen) kan beröra många olika områden av ett företags verksamhet, kan CSRs 
goda effekter på utveckling finnas på flera håll. Det kan vara både inom och 
utanför den egna verksamheten, som att hålla hög miljö- och hälsomässig standard 
inom företaget, bedriva anti-korruptionsarbete, investera i utvecklingsländer, 
sprida sin kunskap till nya parter osv. (ibid.; 229-232). Ett argument för CSR är 
att man genom aktiviteter som både utsatta människor och företaget vinner på 
hjälper människor genom entitlements (ungefär tillgång till rättigheter) istället för 
med gåvor (Newell 2005:545). Man kommer bort en bit ifrån ”vi ger och ni får”-
situationen genom att företaget också vinner på arrangemanget. I dagens debatt 
om bemäktigande kan detta vara ett starkt argument. Samtidigt är det svårt att 
säga om den nya konstruktionen verkligen gör någon skillnad för samarbetet, eller 
om hjälpen i slutändan bygger på samma koncept som traditionellt bistånd, bara 
med en annan etikett.  
 
Samtidigt som man kan se risker i att företag växer sig starkare än stater och 
därmed får en ny ställning i samhället, lyfter Hopkins fram företagens storlek som 
deras styrka i utvecklingssammanhang. Han menar att företag kan komplettera 
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internationella agencies som FN då dessas arbete inte räcker till för att nå 
utvecklingsmålen (ibid.:5, 188). Eftersom kapitalflöden till utvecklingsländer 
överstiger biståndsflöden menar han tillsammans med flera andra att företagens 
bidragande är av största vikt (ibid..:54, Svenskt Näringsliv, 2003:1). Hopkins är 
inte ensam förespråkare. Sidas nyligen startade program Business for 
Development (B4D) syftar till att mobilisera näringslivets resurser så att dessa på 
bästa sätt kan användas till att sprida positiva effekter av företagens verksamheter 
(Sida, 2010:2). Även aktörer som FN, EU och världsbanken förespråkar ett större 
ansvarstagande och CSR-arbete från företagens sida, gärna i partnerskapsform 
(Hopkins, 2007:40). På Global Compacts hemsida kan man läsa följande:  
 

“The basic concept of partnerships is simple and straightforward - to identify 
common ground between the private and the public sectors and to combine the 
skills and expertise of the private sector with the public sector's legitimacy 
and knowledge of development issues. Partnerships focus on the many areas 

where private actors and public institutions can engage in win-win relationships, 
such as poverty reduction, health, education and community development.” 

(Global Compact, 2008) 
 

4.1.2 CSR - ett bristande koncept 
Skepticismen till CSR grundas ofta på någon av följande grunder; 1. Social och 
miljömässig utveckling anses ligga utanför företagens ansvar; ”CSR är dålig 
kapitalism”, eller 2. En misstro mot att företagens inblandning verkligen kan 
generera stabil och trygg utveckling; ”CSR är dålig utveckling” ((Blowfield & 
Frynas 2005:505). Nedan kommer dessa resonemang kort att redogöras.  
 
CSR är dålig kapitalism  
Grunden för detta resonemang vilar på Friedmans idé om att företagens sociala 
ansvar börjar och slutar med att öka vinsterna (Hopkins 2007:124). Företag är på 
sätt och vis legalt bundet att agera på det sätt som gynnar företagets ägare mest, 
vilket skapar en situation där alla beslut måste tas med vinstmaximering i syfte 
(Corporate Watch 2006:9). Om företaget istället börjar ta beslut som bygger på en 
vilja att göra gott i samhället kan resultatet sägas bli ”dålig kapitalism”. Då CSR 
idag dock inte bara handlar om att göra gott utan lika mycket om att göra vinst, 
faller detta argument platt om man inte granskar hur CSR skulle försämra ett 
företags vinstmöjligheter. Henderson, kritiker till CSR-konceptet, menar 
tillskillnad från förespråkarna att CSR innebär ökade utgifter och minskande 
intäkter, alltså oftast sjunkande vinst (Henderson 2002:72). Han hävdar vidare att 
merkostnaderna för CSR är orimligt höga i förhållande till dess samhälleliga 
vinster och att det, när det går sämre för företagen (som en följd av deras CSR-
arbete), också får negativa konsekvenser för människor och samhälle (ibid.:144, 
141). En part hävdar alltså att företag som tar ansvar utöver det lagstadgade 
kommer få högra kostnader och därmed gå sämre, medan en annan (som beskrevs 
i teoridelen) menar att företag som inte ökar sitt ansvarstagande kommer förkastas 
av konsumenter, och därmed sluta i konkurs. Huruvida CSR kan ligga i företagens 
vinstintresse eller inte är uppenbarligen en omdebatterad fråga.  
 
Rent empiriskt tycks det finnas en länk, dock svag, mellan CSR och finansiell 
prestation (Misani, 2010:63). Det tycks samtidigt som att inte vilket CSR-arbete 
som helst kan motiveras med företagarskälet. För att man verkligen ska få 
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fördelar gentemot andra företag behöver strategierna vara avvikande och 
proaktiva istället för reaktiva (ibid.:64).  Det räcker inte med att leva upp till de 
krav som konsumenter och samhället generellt har, eller att genomföra 
förändringar som redan gjorts av andra. De åtgärder man tar behöver vara 
speciella för att CSR ska gynna företaget. Detta kan ur ett utvecklingsperspektiv 
ses både som negativt och positivt. I och med att kraven ökar på att företagen ska 
vara nytänkande och gå ett steg längre i sitt CSR-arbete kan insatserna för 
utveckling bli fler och bättre. Men, man kan också hävda att detta kan få företag 
att ta till ogenomtänkta och extravaganta metoder som mer syftar till bra PR än 
bra utveckling. Vissa kritiker, som Corporate Watch, menar att länken mellan 
ansvarsfulla företag och goda resultat överhuvudtaget inte existerar (2006:10). 
Endast en länk mellan företag som utger sig för att vara ansvarsfulla och deras 
goda resultat finns (ibid). Banerjee citerar filosofen Grouch Marx som beskriver 
denna situation med följande ord; ”‘The secrets of success in business are honesty 
and transparency. If you can fake that, you’ve got it made.’” (Banerjee, 2008:64).  
 
Som motargument till kritikernas påstående kan man fråga sig om företag med 
tydligt CSR-arbete uppfattar det som att det går sämre för dem än för andra 
företag. Några sådana tecken syns inte, det faktum att allt fler företag intresserar 
sig för CSR kan snarare tyda på att det är möjligt att kombinera samhällsintresse 
med vinstintresse, i alla fall ur ett företagarperspektiv. Huruvida kombinationen är 
lämplig ur ett utvecklingsperspektiv utreds nedan. 
 
CSR är dålig utveckling 
Som nämnts finns det många aktörer som förespråkar företagens inblandning i 
samhälls- och miljöfrågor, men det finns också de som ifrågasätter företagens 
kapacitet att hantera dessa frågor. Det hävdas t.ex. att CSR-arbetet är ett PR-trick 
där företagen har större intresse av att offentligt peka på sina insatser, än att 
faktiskt anstränga sig för att nå goda resultat (Hopkins, 2007:120). Liknande kritik 
är att företagens CSR-arbete mer syftar till att täcka över deras i övrigt 
tvivelaktiga verksamhet än att faktiskt göra skillnad (Utting, 2003). Samtidigt kan 
man poängtera att företag ofta utsätts för hårda granskningar från konsumenter 
och organisationer. Frågan är om de vill riskera sitt rykte genom att göra ett dåligt 
arbete. Viktigt för att arbetet verkligen ska få den företagsönskade effekten bra PR 
är dessutom att företagen är konsekventa i sina åtaganden. Som Forum Syd 
(2010:17) skriver: ” Att göra insatser för föräldralösa barn förutsätter att man först 
kan garantera att barnarbete inte förekommer i den egna produktionen.”. Lever 
man inte som man lär kan företagets engagemang upplevas som hyckleri och göra 
mer skada än nytta publicitetsmässigt.  
 
Ytterligare brister som framförts är att CSR idag skulle vara för småskaligt för att 
påverka utveckling i någon större skala. Ska CSR ge långtgående effekter menar 
kritiker att åtagandena skulle behöva lagstadgas fram – något som skulle innebära 
att hela konceptet urholkades (Hopkins, 2007:128). Det verkar också som att CSR 
är ett begrepp som blir aktuellt först efter att företaget har garanterat sin vinst och 
stabilitet. Detta gör i så fall att ansvarstagande först krävs när företaget står på 
ekonomiskt stabila fötter (Duarte & Houlihan, 2005:266). Eftersom de flesta 
företag inte är stora och multinationella utan relativt små, kan detta betyda att de 
flesta företag aldrig kommer uppleva samhällets krav på större ansvarstagande. 
Effekten av CSR kan därmed aldrig bli mer än marginell.  
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Henderson (2002:53) lyfter fram hur otydligheten i CSR-definitionen gör det svårt 
att utläsa vad det är företagen förväntas göra, vilket i förlängningen gör det 
besvärligt för dem och andra att granska företagens aktiviteter för att se vad som 
uppnåtts. Eftersom CSR bygger på frivilliga åtaganden som ligger utanför lagen är 
det dessutom ingen som kontrollerar om företagen uppfyller sina åtaganden. B.la. 
Corporate Watch (2006:9) hävdar att detta skapar ett klimat med mycket prat, 
men lite aktion. Samtidigt kan företagen på detta sätt fördröja statlig reglering på 
området, eftersom den allmänna uppfattningen är att detta är överflödigt då 
företagen redan lever upp till de tänkta kraven (Blowfield, 2005:517).  Kritiker 
frågar sig vidare om tanken är att CSR ska vara en tillfällig lösning till dess att 
nya lagar kommer till, eller om CSR ska vara en långsikt och permanent väg att gå 
(Blowfield & Frynas, 2005:508). Om så är fallet menar skeptikerna att tydligare 
strukturer för företagens ansvar behövs för att minimera de risker i 
ansvarskyldigheten som uppstår. 
 
Blowfield (2005:518) menar att CSR mest medfört att företagen nu tillämpar 
samma villkor för sin produktion i u-länder som de redan har i i-länder. Han 
undrar hur beundransvärt detta egentligen är. Närliggande skepticism berör det 
motsägelsefulla i att företag som genom olika CSR-aktiviteter eftersträvar gott 
rykte, placerar sig just i de områden där kraven på arbetsvillkor och 
miljöhantering är så låga som möjligt (Nevell, 2005:553). Ytterligare kritik som 
hörts handlar om huruvida CSR verkligen kan beröra de som är i störst behov av 
utveckling och fattigdomsminskning. Att förbättra anställningsvillkor som en del i 
CSR-verksamheten gynnar exempelvis bara de som är ”rika” nog att ha en 
anställning. Konceptet Bottom of the Pyramid menar skeptiker har en brist i att 
det aldrig kommer utvecklas produkter för de allra fattigaste, eftersom dessa inte 
är kapitalstarka nog att köpa varorna (Jenkins, 2005:532-534). Dessutom kan det 
ifrågasättas om ansvarsfullt företagande verkligen handlar om att göra en ny 
grupp människor till konsumenter, och hur stor social effekt detta skulle kunna ha.  
 
 

4.2 Företagsinitierade utvecklingsinsatser 
Efter att ha granskat hur man kan ställa sig till CSR i stort kommer uppsatsens 
huvudutredning nu inledas; hur företag kan bedriva utvecklingsfrämjande insatser 
utanför den egna verksamheten. Dessa insatsers påverkan på företaget kommer 
inte ytterligare diskuteras, fokus ligger nu enbart på att granska hur initiativen 
påverkar utvecklingsmöjligheterna. 
 

4.2.1 Vari ligger möjligheterna? 
Hopkins (2007:229) menar att företag genom direkta insatser på samhällsnivå kan 
göra mycket större skillnad än de gör genom att skriva uppförandekoder om 
företagets styrning. Samtidigt är det mer komplicerat att syssla med ”invecklad 
verklighet” än ”smidig retorik” (Duarte och Houlihan 2010:264). Att bedriva 
utvecklingsprojekt är också en större utmaning än att t.ex. ge filantropiska bidrag 
till välgörenhetsorganisationer (Hopkins, 2007:7). Trots detta menar 
förespråkarna att företagen har en viktig funktion att fylla i utvecklingsarbetet, 
och det är tydligt att det finns många som gärna ser ett mer aktivt arbete och 
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utbyte med fattiga områden (Louche, Idowu, Filho 2010:285). Att både Global 
Compact och milleniemålen har satt partnerskap mellan företagsvärlden och 
utvecklingsaktörer i fokus, säger också en del om hur stora aktörer idag ser på 
företagens verksamhet i utvecklingssyfte.  
 
Tanken med företagens engagemang i utvecklingsprojekt är, precis som med CSR 
i stort, att företagen och samhället båda blir vinnare när företaget satsar pengar på 
den lokala utvecklingen. Istället för att finansiella medel tas från staten eller 
frivilligorganisationer ser förespråkarna hur företagen kan bidra med resurser och 
kunskap. Detta kan vara extra viktigt på områden där staten inte lever upp till 
förväntningar. Ta t.ex. arbetet mot AIDS som vissa regeringar ännu inte satt upp 
på dagordningen, men som företag har ett stort intresse av att främja (Duarte & 
Houlihan 2010:266).   
 
Exakt hur företagsinitiativen är tänkta att bidra till utveckling är svårt att hitta 
formuleringar kring, möjligen för att det ses som självklart att företag som lägger 
ned tid och pengar på utvecklingsansträngningar också bidrar med något. 
Exempel på hur företagsprojekten mer konkret kan vara utformade och vad de kan 
bidra med utreds nedan under rubriken fallstudier. 
 

4.2.2. Fallstudier. 
Hittills har diskussionen kring företagsinitierade projekt förts på generell basis, 
men nedan kommer ett antal exempel på företagsinitierade projekt att redovisas 
mer i detalj. Exemplen ger läsaren en uppfattning om hur initiativen konkret kan 
se ut och vad i företagens engagemang som kan vara problematiskt. Tillsammans 
med kortare exempel längre fram i den löpande texten exemplifierar de också vad 
företagen kan bidra med och vilka typer av utvecklingsproblem som företagen 
väljer att bemöta. Fallen nedan är mer utredande än de kortare exemplen längre 
fram, och de visar vilka genomgående utmaningar företagsinitierade projekt kan 
möta. Somliga av exemplen har analyserats av andra för att sedan presenteras som 
exempel på goda alternativt dåliga företagsledda projekt. Andra är publicerade av 
intressegrupper och företag utan att vara granskade av en tredje part. Dessa är det 
viktigt att ha ett kritiskt öga till. De är likväl med i denna uppsats för att sådana 
företagsrapporter är vanliga och det är viktigt att visa på hur företag själva ser på, 
och granskar, sina insatser.  
 
World Wildlife Fund, WFF, och ABBs ”Access to Electricity program” 
Access to Electricity är ett storskaligt initiativ startar av teknikföretaget ABB. 
Företaget säger sig inte bara arbeta för att bygga ut elektriciteten i fattiga 
områden, utan samarbetar med stat, NGOs och biståndsorganisationer för att 
främja hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling i fattiga samhällen 
(Hopkins, 2007:87). Projektet började i södra delarna av Tanzania och har nu 
också etablerats i Indien (ABB, 2010). Byn Ngarambe i Tanzania är en av de 
platser där företaget hävdar att man kan se positiva effekter av insatserna. Med 
hjälp av en dieseldriven generator kan skolan, lokala regeringskontor, affärsvägen 
och andra delar av staden få elektricitet som är betydligt billigare än den fotogen 
som tidigare använts. Hopkins (2007:87) skriver att man har kunnat se positiva 
effekter på områden som affärsverksamhet, utbildning och hälsovård, t.ex. genom 
att den lokala doktorn nu kan ta emot patienter på natten. Antalet elever i skolan 
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har ökat från 250 till 350 i och med att skolan har öppet också på kvällen. ABB 
bidrog med generatorn, drog de nödvändiga kablarna och tränade 
lokalbefolkningen i att hantera energiförsörjningen. WWF bidrog med kunskap 
om t.ex. hälsovård och hur man kunde minimera avskogningen under projektet.  
 
I detta projekt tycks man grundligt ha undersökt vilka lokala faktorer som 
behövde tas i beaktning innan en lösning på problemen konstruerades. Hopkins 
menar att man har lyckats med att skapa ett projekt som är långsiktigt, involverar 
lokalbefolkningen och som utnyttjar olika parters specifika kunskaper (ibid.:88). 
ABB har inte bara granskat projektets utkomster (t.ex. hur många har tillgång till 
elektricitet idag i jämförelse med innan projektet startades) utan har även 
utvärderat projektets mer breda påverkan på samhället. På deras hemsida kan man 
läsa att fler elever idag klarar sin slutexamen, att 25 nya bostäder byggts till följd 
av den ekonomiska uppgången och att 24 småföretag startats upp, till skillnad från 
de tre företag som fanns innan elektrifieringen (ABB, 2010).  Mätning av 
påverkan är inte möjlig att helt säkerställa eftersom utvecklingen kan bero på 
annat är elektrifieringen, men mycket tyder på att den positiva utvecklingen är en 
följd av ABBs program.  
  
Lafarge HIV/AIDS care & prevention 
I en fallstudie från World Business Council for Sustainable Development 
presenteras ett initiativ av Lafarge för att motverka HIV/AIDS bland de anställda 
(WBCSD 2005). Lafarge har ca 7000 anställa i länderna söder om Sahara och 
skriver i rapporten att de ser AIDS som ett problem för att sjuka anställda ökar 
företags arbetskostnader. De skriver ”An individual employee with HIV/AIDS 
influences a company’s direct costs including benefits, insurance premiums, 
recruitment and training and accidents, and indirect costs including productivity, 
increased absenteeism and vacancies.” (Lafarge, 2005:1). Att projektet främst 
syftar till att minska företagets kostnader för sjuka anställda är man alltså helt 
öppna med. Faktum är att mer altruistiska motiv som vanligen lyfts fram vid 
samhällsfrämjande insatser, som att man vill ge något tillbaka till samhället man 
verkar i, överhuvudtaget inte nämns.  
 
Programmet bygger på pelarna prevention, anonym testning och tillgång till vård, 
och gäller de anställda och deras familjer (ibid.:2). Lafarge och WBCSD skriver i 
rapporten att de intagit en ”multi-partnership approach” för att nå goda resultat. 
De samarbetar med den privata sektorn, NGOs, och läkemedelsbranschen. Man 
har en tydlig plan för hur förändring ska nås och har lokaliserat vari de största 
utmaningarna ligger (ibid.:3). I dessa återfinns bl.a. stigmatiseringen kring 
sjukdomen, något de försöker motverka genom att utbilda ett antal anställda som 
sedan får uppgiften att för denna kunskap vidare till andra anställda. Därmed 
menar de att de öppnar för diskussioner kring sjukdomen. Lafarge är medvetna 
om programmets begränsning i att de inte når andra än de anställda, något de dock 
försöker överkomma med hjälp av public-private partnerships. Genom att 
samarbeta med ett antal parter menar de att programmet kan nå ut till fler i 
samhället än bara de anställda och deras närmaste (ibid.:3). 
 
Att döma av rapporten tycks företaget har gjort en god utvärdering av projektet 
och beskrivit vilka lärdomar man kunnat dra av programmet. De poängterar hur 
multi-partnerskapstillvägagångssättet varit nödvändigt för att nå ett effektivt 
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program, och hur en deltagaragenda förbättrat programmets lokala mottagande 
(ibid.:4). Genom den nära kontakten med lokalsamhällets skriver de att de kunde 
försäkra att metoderna som valdes svarade till de lokala behoven, och att projektet 
förankrades i hela samhället. På så vis garanterade de projektets långsiktighet. 
Lafarge har också noterat vikten av förtroende mellan anställda och ledningen. 
Både toppchefer och de vanliga anställda involverades i projektet för att inga 
hierarkier skulle riskera programmets resultat. Resultaten som redovisas i 
rapporten är av prestations- och utkomster-typen. De skriver bl.a. att 90 procent 
av de anställda söder som Sahara nås av information och gratis kondomer varje 
dag och 40 procent har testat sig anonymt. Huruvida informationen, testningen 
och preventivmedelutdelningen faktiskt har effekt och minskar antalet smittade 
står det dock inte, så vilken påverkan programmet faktiskt har vet vi inte.  
 
Uppgifterna till denna fallstudie är hämtade från den rapport som företaget självt 
tillsammans med WBCSD står för. Detta är en klar nackdel; eventuella brister 
med programmet har inte nödvändigtvis kommit fram. Men, man kan ändå uttyda 
att företaget har haft en väl utarbetad plan för sitt projekt och att de är väl 
medvetna om de ledord som i dagens utvecklingsdebatt ofta berörs (t.ex. 
partnerskap, deltagande och maktstrukturer). Det kan visserligen vara så att dessa 
ledord finns med i rapporten helt enkelt för att företaget vet att dessa är 
eftersträvansvärda begrepp, men att de i praktiken varit mindre vägledande för 
arbetet. Att granska detta är oerhört svårt, något som gäller företagsledda projekt 
såväl som traditionella utvecklingsprojekt.  
 
Coca-Colas HIV/AIDS-program 
Lafarges projekt är snarlikt följande program initierat av the Coca-Cola Africa 
Foundation. 2001 initierade Coca-Cola Africa Foundation ett program för att 
erbjuda anställda och deras familjer bromsmediciner mot HIV/AIDS, och för att 
genom samhällsinvolvering sprida kunskap om sjukdomen (Hopkins, 2007:71). 
HIV/AIDS-arbete bland företagets anställda är en typ av initiativ som är vanliga 
då de innebär en uppenbar win-win situation. Företaget vill ha friska anställda 
samtidigt som de gör en välgärning gentemot de anställda och deras familjer. 
Hopkins (ibid.:71) menar att Coca-Colas projekt är ett utmärkt initiativ, men 
poängterar att de bara når en mycket begränsad del av befolkningen. De som är 
anställda av Coca-Cola är dessutom inte de som har störst behov av hjälpen, då 
dessa redan har fast anställning och en relativt trygg tillvaro. Denna kritik gäller 
även Lafarges projekt, även om Lafarge tycks ha varit medvetna om denna brist 
och ansträngt sig för att sprida kunskapen så brett som möjligt i samhället.  
 
Småföretag och aidsprevention i Sydafrika 
Återigen presenteras ett exempel med företag som försöker förhindra HIV/AIDS 
bland de anställda. Detta exempel skiljer sig dock från de ovanstående då detta 
fall visar hur inte bara stora företag har sådana agendor. Även småföretag 
påverkas av sjukdomens negativa konsekvenser och försöker motarbeta dessa. 
Duarte och Houlihan beskriver hur arbetsplatsen kan vara en alternativ väg att nå 
fram med HIV/AIDS-kampanjer, när det statliga engagemanget är lågt 
(2010:266).  De beskriver åtta småföretags alternativa sätt att försöka förändra 
sjukdomens negativa konsekvenser för de anställda, och inte minst för företaget. 
Ett av exemplen är det sjuttio man stora företaget Lodge and Safaris (ibid.:269). 
Företagets chef Jason kände av sjukdomens påverkan på företaget på flera sätt; 
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anställda som ofta var sjuskrivna, inte orkade med arbetsuppgifterna, förlust av 
expertis när anställda dog och var tvungna att ersättas osv. Chefen Jason kände 
samtidigt att han hade ett personligt ansvar gentemot sina anställda. Han satte 
igång preventions- och medvetenhetsworkshops, gav de sjuka anställda lättare 
arbetsuppgifter och avskedade aldrig någon pga. dennes HIV-status. Problemet 
var att detta bara var små förändringar och att Jason inte hade kunskap om hur han 
kunde gå vidare med sina interventioner. Det räcker således inte med en vilja att 
göra något, nyckelutmaningen är att veta vad som bör göras och hur detta ska 
genomföras (ibid.:270). Detta blir ännu viktigare när det handlar om ett ämne som 
är så känsligt och laddat med fördomar som HIV. Jasons kunskap om hur han 
kunde hjälpa sina anställda var inte tillräcklig för att hans ansträngningar skulle ge 
effekt. Detta kan ses som ett tecken på att företag inte har kunskap nog att hantera 
samhälleliga utmaningar som ligger utanför deras verksamhetsområde, och därför 
bör överlåta detta ansvar åt andra parter. Men, man kan lika gärna använda detta 
som argument för PPPs. Genom parternskapsprojekt skulle andra aktörer kunna 
fylla i med den kunskap som företaget saknar och därmed förbättra projekten.  
 
De flesta av Duarte och Houlihans exempel visar på hur företagens vilja att agera 
bromsas av okunskap kring implementeringen av insatserna. De visar även hur 
somliga projekt är olämpliga av andra skäl. Ett företag erbjöd utvalda anställda 
medicin och andra förmåner, men de som inte ansågs lojala fick klara sig utan 
hjälp (ibid.:270). Detta berör temat om företagens frihet att själva välja vilka 
insatser de vill bedriva och vilka som ska få ta del av dem, en diskussion som förs 
vidare under avsnittet ”Frågetecken kring företagens bidragande och lämplighet”. 
Ett annat av exemplen visade på hur företag hade svårt att nå ut med information 
och preventivmedel till de anställda för att dessa var ovillig att diskutera 
sjukdomen. Detta berodde inte bara på den kulturella kontexten utan också på 
förhållandet mellan anställd och arbetsgivare (ibid.:272). Att vissa ämnen känns 
obekväma att diskutera med sin arbetsgivare, och att det kan kännas omöjligt att 
hiv-testa sig med risk för att chefen får reda på ens hiv-status, är ett problem som 
kan vara svårt att överkomma. Också här kan man se ett tillkortakommande med 
företagsledda projekt. 
 
Oljeföretags samhällsengagemang i Nigeria 
I en artikel i International Affairs utreds oljebolags utvecklingsfrämjande insatser 
i Nigeria. Författaren Frynas kommer då fram till att företagens motiv för att 
engagera sig i utvecklingsprojekt är desamma som gör att arbetet inte fungerar. 
De vinstmässiga skälen för inblandningen menar han hindrar projekten från att 
generera positiva utkomster (Frynas, 2005:588). 
 
Fyra huvudorsaker lyfts fram till varför oljebolagen engagerar sig i 
utvecklingsprojekt. Det första skälet är för att vinna konkurrensfördelar 
(ibid.:584). Företag med social agenda tenderar att favoriseras av regeringar, 
något som lockar företagen till att engagera sig lokalt. Problemet med detta kan 
vara att företagen närmare sig mutliknande aktiviteter då de ”köper” 
upphandlingar genom att lova samhällsfrämjande insatser. Risken menar Frynas 
dessutom är att projekten utformas efter de styrandes tycke (eftersom det är deras 
gillande som är av intresse för företagen) istället för att företagen verkligen sätter 
sig in i vad människorna på plats är i behov av (ibid.:584).  
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Den andra anledningen till engagemang härleds till företagets vilja att bibehålla en 
stabil arbetsmiljö (ibid.:584-585). För att få lokalsamhällets godkännande till en 
vidareutveckling av företagets verksamhet, händer det att företagen inleder 
diverse samhällsprojekt. Studien visar att företagen, när deras egna 
verksamhetsprojekt är färdiguppbyggda, inte längre är i behov av 
lokalbefolkningens gillande. När den ursprungliga orsaken (att hålla sig väl med 
människorna på plats) för att starta projekten blivit inaktuell la företagen ned 
samhällsprojekten de just startat upp.  
 

”If social projects are initiated in order to buy a short spell of peace, the 
companies are unlikely to engage in proper consultation with the entire affected 
community. In line with stakeholder theory, firms will listen primarily to those 
stakeholders who pose the greatest threat to their operations, not those best placed 

to contribute towards development aims.” (ibid.:585). 
 
Dessa kortsiktiga projekt menar Frynas förvärras ytterligare av att de som 
ansvarar för verksamheten inte är utvecklingsspecialister. 
 
Orsaker nummer tre spåras till företagets försök att hantera utomstående 
förväntningar (ibid.:585), något som inte nödvändigtvis behöver vara negativt. 
Men, när det blir viktigare med god PR än att faktiskt generera utveckling uppstår 
problem. Ett extremt exempel är Shell i Nigeria som gärna berättade om ett 
projekt de bedrev, ett projekt som visade sig inte existera. Även om exceptionella 
fall som det ovanstående förmodligen är ovanligt finns det en risk att företag 
engagerar sig i ”media-vänliga” projekt (t.ex. donationer av medicin eller 
byggandet av ett sjukhus), medan ansträngningar för långsiktigt 
kapacitetsbyggande, som att utbilda sjuksköterskor, väljs bort. I artikeln citeras en 
oljeindustriledare: 
 

“Amateurism in the way that things are done is beyond belief, for example, the 
way the projects are chosen, until I understood that this was tokenism, it was 

about managing perceptions.” (ibid.:586). 
 
Om valet av projekt endast görs med motivet att hantera konsumenters och andras 
förväntningar kommer arbetet ur ett utvecklingsperspektiv bli lidande. 
 
Den sista stora anledningen till engagemanget finner Frynas i viljan att hålla de 
anställda i företaget nöjda, och han ser även denna anledning som ett hinder för 
god utveckling (ibid.:586). Problemet är då att målet med engagemanget i första 
hand blir att glädja de anställda, och inte god utveckling per se. När 
utvecklingsmålet hela tiden kommer i andrahand efter mål som mer direkt gynnar 
företaget tycks utvecklingsresultaten bli starkt lidande. 
 
Slutsatsen i artikel var att det är företagarskälet som driver CSR, men det är också 
företagarskälet som förhindrar goda insatser (ibid.:587). Det är dock inte bara 
detta som Frynas menar gör att företagen misslyckas i sina ansträngningar. Han 
finner en lång rad förhinder för implementeringen av insatserna, som att företagen 
inte känner till lokalspecifika kontexter och att förmånstagarna inte är involverade 
i projekten (ibid.:589-593). Utformandet av oljeföretagens projekt visade sig t.ex. 
snarare skötas på luftkonditionerade kontor än i samråd med förmånstagarna. 
Även i de fall där förmånstagarna på pappret integrerats i processen var deras 
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inflytande minimalt, och de områdesbesök som gjorts syftade mer till att 
dokumentera besöket än att dokumentera den lokala situationen. I studie fanns 
också att det var tydligt att de lokala representanter som faktiskt fått komma till 
tals var de i samhällets toppskikt (ibid.:590).  
 
Samtidigt som artikelns författare är kritisk till att man inte djupare ifrågasätter 
initiativens funktionalitet menar han att flera företag förbättrat sig. Eftersom ett 
dåligt genomfört projekt kan skada ett företags rykte finns det vissa incitament för 
företagen att verkligen göra ett bra arbete (ibid.:587). Han noterar också att inte 
heller NGOs och biståndsorganisationer gör ett felfritt jobb.  

 
En kortare kommentar kan behövas som avslutning till denna fallstudie. Frynas 
belyser i sin artikel många viktiga risker som kan uppstå i kölvattnet av företagens 
inblandning i utvecklingsinsatser. Viktigt att komma ihåg är dock att Frynas har 
valt att lägga fokus på konflikterna i företagens vinstintresse och samhällsintresse. 
Han har inte i större utsträckning undersökt om de aktiviteter som oljebolagen 
bedrivit likväl kan medföra positiva effekter för människorna på plats. Frynas 
säger inget om ifall företagens insatser, trots att de styrs av ett vinstintresse, 
faktiskt kan bidra till en viss nivå av utveckling. Även detta behöver klargöras 
innan man helt fördömer företagens engagemang.  
 

4.2.3 Frågetecken kring företagens lämplighet och bidragande 
Den sistnämnda fallstudien berör flera aspekter som har att göra med 
vinstdrivande företags lämplighet att bedriva utvecklingsinsatser. Frynas är inte 
ensam om att diskutera dessa. Corporate Watch menar t.ex. att problemet med 
CSR inte bara är att företagen inte lever upp till sina löften utan att det också finns 
en underliggande konflikt i konceptet; företagsstrukturen kan inte vara socialt 
ansvarstagande (Corporate Watch, 2006:9). Framförallt handlar skepticismen om 
huruvida det är lämpligt att företag bedriver utvecklingsarbete, men ett tvivel 
kring vad företagen faktiskt kan bidra med berörs också. Nedan kommer dessa 
frågetecken diskuteras utifrån vinklar som skeptiker menar är problematiska, och 
som kan vara avgörande för vilken tilltro det är rimligt att sätta till företagens 
insatser. 
 
Okunskap och normativa antaganden 
Då CSR av allt fler ses som en lösning för att leverera långsiktig utveckling har en 
granskning av CSR i ett bredare perspektiv också börjat efterlysas (Frynas 
2005:582). Kan CSR vara en långsiktig och bred lösning på 
utvecklingsproblematiken? Denna fråga är svår att svara på då resultaten av 
företagsinitiativ oftast granskas på mikronivå, det undersöks endast hur just detta 
projekt föll ut (Blowfield & Frynas, 2005:507). Från flera håll hörs röster som 
säger att vi egentligen vet lite om vilka mer långtgående effekter initiativen har. 
Den forskning som bedrivits beskrivs som normativ och byggd på uppfattningar 
som är tagna för givet (som att en god insats alltid ger goda resultat) 
(ibid.:504,506, Banerjee, 2008:62). Detta innebär att både förespråkare och 
kritiker bygger sina argument och beslut på antaganden om vad initiativen kan 
göra, utan att undersöka vad som faktiskt har gjorts och hur detta fallit ut. Brist på 
sådan kunskap behöver inte vara ett underliggande problem i SCR-
konstruktionen, men det innebär att vi kanske vet mindre om företagens resultat 
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än vad vi tror. Det skulle i sin tur innebära att en omvärdering av företagens 
bidragande kan vara aktuell. 
 
Statens roll i den nya konstruktionen 
Statens roll är viktig att belysa när företagsinitierade utvecklingsinsatser 
diskuteras, eftersom företag då träder in på mark som staten rimligtvis skulle 
ansvarat för om den haft kapacitet till det. Sida skriver i sin tidigare nämnda 
Business for Development att man inte ska bidra till en utveckling där människor 
blir beroende av företags välvilja för att få skolgång och hälsovård (Sida, 2010:8). 
Företagen får alltså inte ta statens roll. Forum Syd (2010:27) gör också tydligt att 
det är viktigt att företagen frågar sig vem som egentligen har ansvaret för de 
aktiviteter de tänker åta sig, och om de kan stötta denna part att göra ett gott och 
långsiktigt arbete istället för att själva göra punktinsatser. Akshaya Patra 
Foundation School Feeding Program kan fungera som ett exempel på hur 
företaget istället för att göra mindre insatser ibland borde leta sätt att stötta staten 
på. Detta privatsektorsledda program erbjuder fattiga elever i olika områden i 
Indien gratis skolluncher, och 2007 serverade de ca 85 000 måltider varje dag 
(Hopkins, 2007:68-69). Problemet med projektets uppbyggnad är att det inte är 
långsiktigt. Hopkins, som granskat projektet, poängterar att när bidragen slutar 
kommer de fattiga eleverna återigen stå utan lunch (ibid.:69). Projektet gör 
förmodligen ingen skada; under en tid kommer barn få en bra måltid om dagen 
och på så vis förbättra koncentrationen och motivationen i skolan. Men, pengarna 
kunde använts mer strategiskt för att inte bara nå en kortsiktig förbättring, t.ex. 
genom att man stöttat statliga interventioner istället.  
 
Trots att resonemang om att inte underminera staten ofta hörs (som ovan från Sida 
och Forum Syd) har företag på vissa sätt tagit över stater och FNs roller (Hopkins, 
2007:226). Detta anser skeptikerna är ett problem på flera sätt. Banerjee (2008:74) 
skriver att företag aldrig kan fungera som komplement till staten eftersom de styrs 
av andra intressen än de samhälleliga. Skulle företaget flytta står människorna helt 
utan skyddsramar och förlorar en aktör de kanske blivit beroende av. Garvin et al. 
(2009:584) skriver dessutom “When engaging in community development 
activities, corporations run the risk of assuming the role of regional and national 
governments and, effectively, allowing those governments to abdicate 
responsibilities.” Staten kan gladeligen ha låtit företaget ta över dess tidigare 
ansvar, och statens kapacitet att hantera problemen längre fram försvagas då. En 
risk som behöver belysas är också att staten, även om den inte självmant drar sig 
undan, förminskas i förhållande till företaget. Faran kan då vara att staten inte 
klarar att axla rollen som granskare av företagets verksamhet (Newell 2005:551).  
 
Riskerna som företagens insatser innebär för statens agerande är enligt de 
ovanstående författarna stora, och utifrån detta kan man ifrågasätta om företagens 
engagemang är lämpligt. Företagens insatser kan dock belysas också från ett annat 
perspektiv. Alla stater är t.ex. inte intresserade av, eller har möjlighet att stötta 
sina medborgare fullt ut. Om företag då är villiga att ta den rollen är det svårt att 
hävda att människor och styrande i landet bör tacka nej till detta. Det behöver 
också granskas om riskerna som företagens engagemang kan innebära för statens 
kapacitet verkligen är tillräckligt allvarliga för att avfärda alla företag som 
olämpliga utvecklingsaktörer. 
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En vinst för företagen, men ett nollsummespel för samhället? 
Förutom att företag kan betraktas som olämpliga utvecklingsaktörer, kan deras 
faktiska ansträngningar för utveckling ifrågasättas. Newell presenterar en 
reflektion kring partnerskapsprojekt; 
 

”Many of the cases that are presented as good examples of tri-sector partnerships 
with three-way benefits can equally be interpreted as ways in which firms 

succeeded in achieving their basic aims while saving significant sums of money 
by getting local government and civil society to contribute to projects.” (Newell, 

2005:545)   
 

Exempel på detta menar han kan vara företag som sjösätter hälsoprojekt för de 
anställda, något de gjort oavsett om de fått stöd från annat håll eller inte. Dessa 
projekt kan förmodligen generera goda effekter för de berörda människorna, men 
att företagen lyfter fram dem som ”goda handlingar” kan vara moraliskt 
tvivelaktigt då de statliga pengarna hade kunnat komma samhället bättre till del på 
andra sätt. Newell (ibid.:457) lyfter vidare fram hur de skattelättnader företag får 
för sina utvecklingsinitiativ gör situationen än mer problematisk. Han menar att 
företagens projekt visserligen kan ge goda lokala effekter, med att de inte bidrar 
till systematisk, institutionell och stabil utveckling.  Kanske borde skattepengarna 
(som nu företagen får del av tack vare sina insatser) fått vara kvar hos staten så att 
de haft möjlighet att investera pengarna i sina befintliga utvecklingssystem, 
istället för att de går till företag som gör punktinsatser.  
 
Ovanstående reflektion är viktig, men samtidigt kan det ifrågasättas hur stor 
skillnad dessa skattelättnader verkligen gör i ett lands utvecklingsbudget. Hur 
mycket pengar det rör sig om vet vi inte. Det kan heller inte tas förgivet att staten 
hade använt dessa pengar på ett ansvarsfullt sätt.  
 
Frivillighetens fallgropar och konflikten mellan vinst- och samhällsintresset 
En anledning som från flera håll lyfts fram till varför de höga förväntningarna på 
vad företag kan göra för utveckling inte kommer kunna infrias, är att CSR bygger 
på att företagen själva väljer vilka frågor de vill engagera sig i. Blowfield och 
Frynas skriver ”If consideration of a social, economic or environmental issue 
depends on there being a business case for such consideration, what happens to 
those issues where that case cannot be made?” (2005:512). Många 
utvecklingshinder menar de aldrig kommer bli intressanta ur ett 
företagarperspektiv, som t.ex. att lyfta de som har det allra svårast ur fattigdom. I 
fallstudien med småföretagares AIDS-arbete blev det också tydligt att ingen kan 
tvinga företagen att bedriva demokratiskt SCR-arbete. En företagare valde som 
bekant att bara låta vissa medarbetare omfattas av hjälpinsatserna, och han var fri 
att göra så.  
 
Blowfield (2005:518) hävdar vidare att det också är viktigt att syna var 
företagarskälet och samhällsskälet är motsägelsefulla. Företagande menar han 
bygger på ett antal grundprinciper som inte är förhandlingsbara. Som redan 
nämnts är det dessa som avgör vilka frågor som kan rymmas inom CSR och vilka 
som kommer lämnas utanför (ibid.:521). Banerjee utvecklar konceptet och 
skriver: 
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”While stakeholder empowerment is indeed a noble goal, one wonders how this 
would affect the economic performance of a firm when the stakeholders it is 
supposed to ‘empower’ have opposing agendas to industry, for example in the 
current conflicts between mining and resource companies and indigenous 

communities” (Banerjee, 2008:64). 
 

Problemet är ur denna synvinkel inte bara att vissa utvecklingshinder inte är 
intressanta för företagen, utan också att deras vinstintresse kan gå rakt på tvärs 
med de utvecklingsfrämjande insatser de säger sig vilja bedriva. 
 
Få föreslår dock att företag ska bli den enda utvecklingsaktören, och företag kan 
låta bli att bedriva utvecklingsinsatser där samhälls- och vinstintresse riskerar att 
krocka. Det kan också hävdas att det i grunden är statens roll att ta hand om de 
områden och människor som företag inte kan se affärsmöjligheter i. Står man 
bakom denna åsikt bör man dock akta sig för att lyfta fram företagens projekt som 
ett fullvärdigt alternativ för långsikt och bred utveckling. Vidare är det viktigt att 
betona att tanken med CSR är att både företagen och samhället ska vinna på 
arrangemanget. Sida skriver i sin B4D-plan att de alltid ska eftersträva en win/win 
situation, för de fattiga och för företagen ” Ty är vinsten inte ömsesidig så är 
verksamheten inte uthållig.” (Sida, 2010:9).  Om företagen i för stor utsträckning 
engagerar sig i frågor som inte gynnar dem kommer deras verksamhet rimligtvis 
att försämras. Henderson får då rätt i att företag som sysslar med CSR går dåligt 
och därmed inte kan bidra till samhällsutveckling ens genom skatteinbetalningar 
(Henderson 2002:141). 
 
Långsiktighet och kontrollmekanismer  
Ett lyckat projekt är ett projekt där människor så småningom kan klara sig utan 
extern expertis eller stöd för att upprätthålla de goda effekterna (Hopkins, 
2007:44). För att uppnå detta betonas främst deltagande och partnerskap, något 
som tas upp längre fram i uppsatsen. Men, det finns fler aspekter som berör 
satsningarnas långsiktighet. Företag är inte stabila institutioner som garanterat är 
kvar i området till dess att ett projekt är redo att helt överlämnas till 
lokalbefolkningen. Företag kan flytta och byte av personal kan göra att en 
ansvarig med stort intresse av utvecklingsarbete plötsligt byts ut mot en som inte 
prioriterar sådant engagemang (Frynas, 2005:591). Företagens lämplighet 
ifrågasätts då ur synvinkeln att de skulle vara opålitliga, till skillnad från de 
aktörer vars enda syfte är att generera utveckling. 
 
Skeptiker uppmärksammar också hur man uppmuntrar företag att ta ett större 
socialt ansvar utan att kontrollerar dem. Detta menar de är ett problem då de 
människor som berörs av företagens aktiviteter inte alltid är mobiliserade nog att 
själva hålla företagen ansvariga om något skulle gå fel (Newell 2005:542-545). 
Tillkommer gör det faktum som redan nämnts; att företagen i dagens 
globaliserade värld när som helst kan flytta sin verksamhet. Eftersom få vill 
riskera att skrämma bort företagen är det inte heller säkert att människor vågar 
höja sina röster och påpeka brister i företagets aktiviteter (ibid.:545). Skillnaden i 
makt mellan de båda parterna är stor, och detta kan vara ett legitimt skäl att 
ifrågasätta hur lämpligt det är att företag går in i den här typen av samarbeten. 
Samtidigt behöver vi notera att maktskillnader kan vara ett problem även när de 
samhälleliga åtgärderna genomförs av andra aktörer, som NGOs eller 
biståndsorganisationer.   
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Som motpol till de ovanstående kritiska kommentarerna bör det nämnas att det är 
svårt att hitta tyckare som helt motsätter sig tanken på företagsinitierade 
utvecklingsprojekt. Hopkins menar att företagens engagemang visserligen inte är 
perfekt utformat, men att viljan att kombinera vinst med ansvar finns och att detta 
bara är början (Hopkins, 2007:95). Även Blowfield och Frynas, som presenterar 
många tvivel kring företagens bidragande, har inte helt förkastat CSR. De skriver; 
  

” It is not that companies, developing countries or the poor will suffer as a result 
of CSR: rather, the concern is that we do not know if that will be the case. And 
that alone is a justification for a critical agenda.” (Blowfield & Frynas, 2005:513). 

 
 Att granska om vår uppfattning om företagens betydelse för utveckling verkligen 
stämmer, menar de därmed är viktigt för att ta reda på hur mycket ansträngningar 
vi bör lägga på konceptet. 
 

4.2.4 Kvaliteten på de företagsledda projekten 
Från att ha utforskat företags lämplighet att engagera sig i CSR och 
utvecklingsprojekt kommer nu granskningen av det arbete som företagen faktiskt 
utför. Fallstudierna berörde både kvalitet och lämplighet, och just kvalitén, -hur 
väl företagens projekt fungerar, ska nu komma i fokus. En exakt bild av hur 
utvecklingsprojekt ska utformas finns inte, och att avgöra huruvida företag gör 
”rätt” eller ”fel” är därmed oerhört svårt. Det blir inte mindre komplicerat av att vi 
vet relativt lite om dessa projekt. Peter Utting, vice direktör för United Nations 
Research Institute for Social Development, UNRISD, och specialist på CSR 
skriver: 
 

“Unfortunately much of the “evidence” for and against CSR is based on 
supposition, anecdotes and a limited number of “best” or “bad” practice 
examples. There has been little systematic research on the developmental 

implications of CSR.” (Utting 2003). 
 
 Nedan ska likväl ett försök göras att återkoppla till de faktorer som i teoridelen 
lokaliserades som viktiga för utvecklingsprojektens resultat.  
 
Strategisk målsättning 
Bra utvecklingsinsatser kan sägas kräva ”tvåstegs-tänk”( Hopkins 2007:44). Som 
exempel på misslyckat ”tvåstegs-tänk” pekar Hopkins på ett initiativ av Coca-
Cola att bygga ett sjukhus i Somalia, utan att där fanns läkare och sjuksköterskor 
som kunde sköta verksamheten (detta är inte samma coca-cola projekt som 
berördes i fallstudierna). Inom ett par dagar var sjukhuset plundrat på utrustning 
och byggnaden används idag inte till någonting. En god tanke blev verkningslös 
då planeringen bakom projektet var bristfällig. Detta tillkortakommande, att 
företag saknar en tydlig strategi för sina initiativ, lyfts fram från flera håll i det 
material som ligger till grund för uppsatsen. Att skriva uppförandekoder eller att 
skänka pengar är enkelt medan aktiva utvecklingsinsatser kräver strategisk 
planering, något företagen ännu inte tycks ha utarbetat (Galbreath & Benjamin, 
2010:13). Forum Syd (2010:11) pekar i sin rapport av 10 svenska företags 
utvecklingsinsatser på hur företagen ofta beskriver sina ansatser i allmänna 
ordalag, utan att operationalisera hur de tänkt genomföra sina idéer. Detta menar 
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Forum Syd gör att dessa skrivningar inte vägleder arbetet på samma sätt som t.ex. 
uppförandekoder. En anledning till att de saknar centrala direktioner menade 
några av företagen var för att de låter de lokala sektionerna sköta projekten 
(ibid.:16). Detta kan vara en god idé ur synvinkeln att man låter lokal kunskap 
styra projekten och därmed garanterar lokalt ägarskap. Men, det är sämre ur 
synvinkeln att företaget centralt inte har en tydlig plan med vad deras 
samhällsinsatser ska grunda sig i. Företagen i studien tycktes också behöva 
fundera över om deras insatser var riktade att avhjälpa symptom eller orsak 
(ibid.:17). Det senare är svårare och tar mer tid, men är effektivare för att 
verkligen generera långsiktig förändring. Vidare finns det de som menar att 
företagen visserligen har en plan på pappret, men att de verkliga aktiviteterna inte 
alltid följer dessa riktlinjer (Duarte & Houlihan, 2010:264).  
 
Trots att mycket kritik mot företagens ansatser kommit fram finns det också 
exempel på företag med väl utarbetade strategier och målsättningar. ABBs 
elektrifieringsprogram visade hur många aspekter vägts in innan man sjösatte 
projektet, Lafarges HIV/AIDS program likaså. The Global Alliance for 
Illumination for Education är också ett exempel värt att titta närmare på. 
GAIE är ett initiativ startat av föreningen Global Education i samarbete med 
gruppen ”Design that matters” för att öka läskunnigheten bland vuxna i Mali 
(World Education, n.d). Genom att erbjuda en energisnål lampa som går på flera 
energikällor gör man det möjligt för 1500 vuxna som går på läs- och skrivkurser 
att studera efter att mörkret fallit – den enda tid på dagen då det finns tid för 
sådana aktiviteter (Hopkins, 2007:73). Projektet lokaliserade två av de stora 
hinder som finns för vuxna att lära sig läsa och skriva; brist på fritid under de ljusa 
timmarna och avsaknad av elektricitet. Utan att ha full kunskap om projektets 
resultat kan långtgående slutsatser om projektets kvalité inte dras, men en sak är 
tydlig: Initiativet är ett exempel på ett genomtänkt projekt där man sett den lokala 
verkligheten innan man konstruerat en lösning på problemet. Det område där 
projektinsatser kan göra mest långsiktig nytta är ofta just inom utbildning, 
eftersom kunskap är något som inte förloras med tiden (Hopkins 2007:45).  På så 
vis blir ovanstående projekt, även om man efter en tid inte längre skulle erbjuda 
nya elever lamporna, inte en obetydlig punktinsats.  Kunskapen som befästs under 
projektets gång kommer att bestå och blir ett verktyg som människor kan använda 
för att själva förbättra sin livssituation. Detta till skillnad från t.ex. matdonationer 
som visserligen hjälper för överlevnad, men inte långsiktig utveckling.  
 
Utvärdering och uppföljning 
Lyckade insatser kan definieras som insatser som man kan följa upp och se 
resultat av år framåt i tiden (Hopkins, 2007:45). Utvärdering och uppföljning blir 
då A och O för att se om företagets insatser har gett önskat resultat eller om 
metoderna bör förändras inför kommande projekt.  ENIs Green River Project är 
ett fall som visar hur bristfällig utvärdering hindrar oss från att dra säkra slutsatser 
om projektets resultat. ENI är ett italienskt oljeföretag som startat the Green River 
Project för att öka förståelsen för nya tekniker bland lantbrukare (ibid.:2007.:49). 
ENI har hävdat att utbildningen gällande t.ex. användandet av jordbruksprodukter, 
sanitet, hygien och hushållsekonomi gav mycket goda resultat och att inkomsterna 
hos jordbrukarna i projektet gick upp med 90 procent (ibid.:50). Detta tycks 
förstås vara goda resultat, men då man inte följt upp de inledande resultaten och 
tittat närmare på om jordbrukarna klarat sig utan stödet utifrån är det svårt att säga 
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om projektet varit så lyckat som det först framstått. Man har heller inte utvärderat 
projektets utkomster för resten av samhället. Vad hände t.ex. med 
maktfördelningen när ett antal bönder helt plötsligt fick förhöjd inkomst?   
Positiva och ibland oväntade effekter av insatserna, som att ovanstående projekt 
uppmuntrade lokalbefolkningen till att organisera sig och sätta ihop små 
föreningar, riskerar också att gå oss förbi om projektet inte följs upp på rätt sätt. 
Man kan fråga sig varför det krävdes att en utomstående part skulle närma sig 
befolkningen för att de skulle bilda värdefulla kooperativ, men oavsett svaret på 
denna fråga så är grupperingen en positiv följd av företagets engagemang. 
Utvärderingen handlar således inte bara om att leta fel utan också om att 
uppmärksamma oväntade positiva följder.   
 
ENIs Green River Project är inte det enda exemplet på projekt med bristande 
uppföljning.  I Forum Syds rapport Att göra gott är att göra nytta, -eller? kommer 
man fram till följande:  
 

”…det finns vissa uppenbara brister i rapporteringen kring hur företagen arbetar 
med sitt samhällsengagemang. Företagen redovisar ett antal aktiviteter och 

exempel men få företag tar ett helhetsgrepp kring frågan och redovisar vad arbetet 
leder till. Det verkar inte heller ha utvecklats någon praxis kring hur dessa frågor 

ska redovisas.” (Forum Syd, 2010:19). 
 

Liknande slutsatser når Hopkins (2007:161) som skriver att det hittills saknats 
seriösa försök att mäta effekterna av företagens insatser. Det som behövs tycks 
vara kvantitativa och kvalitativa måttstockar som möjliggör jämförelser över tid 
och mellan företag. Med lite större ansträngningar skulle företagens insatser ge 
betydligt bättre effekter (Forum Syd, 2010:19, Hopkins, 2007:50-51). Bristen på 
utvärdering visar på en viktig skillnad mellan bistånd från traditionella aktörer och 
företagens insatser. Det finns ett stort krav från framförallt allmänheten på att man 
ska kunna se att bistånd gör nytta (Forum Syd, 2010:19). Ett företag som gör 
insatser utöver de lagstadgade uppfattas automatiskt som ansvarstagande och 
tycks inte uppleva kravet på redovisning lika starkt. En risk blir då att 
incitamenten för att göra uppföljningar och att säkerställa goda resultat saknas, 
något som kan skapa tvivel kring deras vilja och kapacitet att verkligen leverera 
god utveckling. 
 
Det är, som klargjordes i teoriavsnittet, inte enkelt att utvärdera en insats effekter, 
framförallt inte de långsiktiga effekterna på samhället i stort. Detta är dock inte är 
ursäkt nog för att lägga utvärderingen åt sidan (Forum Syd, 2010:16). Ett hinder 
för god utvärdering kan vara den skillnad i makt som finns mellan företaget och 
människorna i lokalsamhället. Även om företaget försöker att bilda sig en 
uppfattning om vad deras arbete har inneburit för de inblandade människorna, 
finns risken att svaren de får inte är sanningsenliga (Newell, 2005:553). Detta 
eftersom man inte vill riskera att stöta sig med företaget. Maktdiskrepansen blir än 
tydligare när människor faktiskt vågar stå upp mot företaget, men saknar medel 
och metoder för att göra sina röster hörda. Företagen behöver inte känna rädsla för 
dålig publicitet så länge ingen annan än de fattiga människorna får höra talas om 
det misslyckade projektet.  
 
Gradl, Sivakumaran, och Sobhani (2010:5) lyfter i en UNDP rapport fram två 
verktyg som finns för utvärdering; The Global Reporting Initiative som plockat 



 29

fram mätindikatorer som kan användas, och The MDG Scan som bedömer hur 
företagens insatser påverkat uppfyllandet av milleniemålen. Dessa metoder 
innebär dock inte att projekten utvärderas i sin komplexitet utan enligt vissa 
utvalda kriterier. Risken är att flera faktorer, som inte ryms i kvantitativa 
jämförelser men som likväl är grundläggande för att utvärdera ett företags 
insatser, går oss förbi. Samtidigt är ett problem med företagens egna rapporter, där 
det finns möjlighet att vara mer djuplodande, att de görs internt och att företagen 
själva väljer vilka delar de vill ta med (Hopkins, 2007:161). Forum Syd tar upp 
ABB och SKF (Forum syd 2010:18) som exempel på företag som har väl 
utarbetade uppföljnings och redovisningsplaner. Även i fallstudien om ABBs 
elektrifieringsprojekt visade sig företaget göra seriösa utvärderingar av projektets 
bredare påverkan för samhället. Detta visar att det inte är en omöjlig uppgift 
företagen ställs inför, men att den kräver en del tid och planering.  
 
Vilja men brist på kunskap 
Som betonades i fallstudien om mindre företags AIDS-arbete kan det finnas en 
stark vilja att hjälpa anställda eller människor i lokalbefolkningen, men en brist på 
kunskap om hur detta bör göras. Företag vill t.ex. vid naturkatastrofer ofta snabbt 
agera och visa att de engagerar sig, men de aktiviteter de bidrar med inte alltid är 
de bästa. Ett exempel på detta är hur det, efter jordbävningen i Pakistan 2005, 
donerades mängder med tält till människorna vars hem raserat. Men, tälten var av 
sommartyp och inte det som faktiskt behövdes, -vintertält (Hopkins, 2007:46). För 
att företagens engagemang verkligen ska hjälpa människor behöver initiativen 
vara mer uttänkta än så.  
 
Projekt som förbiser viktiga aspekter och som därmed inte tjänar något till finns 
det exempel på både inom biståndsvärlden och inom företagsvärlden. Risken är 
dock att företag, vars huvuduppgift inte är att syssla med utveckling, har sämre 
kunskap i dessa frågor än vad traditionella utvecklingsaktörer har. Bristen på 
utvecklingsexpertis inom företagen lyftes i fallstudien om oljebolag i Nigeria fram 
som en av orsakerna till misslyckandena (Frynas, 2005:591). Detta är ett problem 
som är svårt att överkomma då få av de som efter utbildning besitter 
utvecklingsexpertis väljer att arbeta med kommersiella företag (ibid.:591).  
Oljebolagen, men även många andra företag med aktiviteter i utvecklingsländer, 
består dessutom sällan av personal med bakgrund i samhällsvetenskap eller 
sociala relationer. Frynas lyfter fram hur problemanalysen därmed saknar en 
djupgående analytiskt synvinkel. Man ser på problemen utifrån ett mer 
naturvetenskapligt perspektiv, och den lösning man finner blir en teknisk sådan, 
trots att detta inte alltid är vad som behövs (ibid.:592, Blowfield & Frynas, 
2007:511).  
 
Ytterligare något som tycks ha med ovana och okunskap att göra är bristen på 
samordning mellan företagen. Inom biståndet har så kallad harmonisering de 
senaste åren betonats mycket, alltså samordning av de olika utvecklingsaktörernas 
insatser (Odén, 2008:21,24).  Ett exempel på företagens brist på samordning 
finner vi i Nigeria, där två företag startade upp varsitt vägbygge och vägarna de 
byggde visade sig gå parallellt med varandra (Frynas 2005:591). Grunden till 
samordningsproblemet kan ligga i att initiativen ofta styrs från lokalt håll, och att 
central samordning därmed saknas (ibid.:591). Uppfattningen att projekten främst 
ligger på lokala avdelningar styrks i den tidigare nämna rapporten från Forum Syd 
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(2010:24). Genom att central styrning saknas ökar dessutom risken för att 
insatserna bara blir enstaka droppar i havet, och att företaget orsakar regionala 
konflikter då vissa områden gynnas och andra blir bortprioriterade (Frynas, 
2005:592-593). 
 
Att somliga företag visat brist på kunskap att hantera utvecklingsarbete behöver 
dock inte betyda att alla insatser är bristfälliga. Företagens engagemang ligger ofta 
nära det egna verksamhetsområdet, något som bäddar för framgång eftersom 
företagen då har ämnesspecifik kunskap (Forum Syd, 2010:16). Det kan t.ex. 
handla om att läkemedelsföretag ägnar sig åt projekt inom sjukvården. Slutligen 
kan det poängteras att okunskap är ett problem som det finns en lösning på; en 
satsning på mer utbildning och erfarenhet från företagens håll. Avsaknad av 
expertis kan ur denna synvinkel inte vara ett fullgott skäl att helt avskriva 
företagens utvecklingsinsatser. 
 
Ägarskap, deltagande och jämlika förhållanden 
För att utvecklingsarbete verkligen ska bygga på deltagande och ägarskap hos 
förmånstagarna är det viktigt att företaget anstränger sig för att skapa en jämlik 
relation med dessa. Blowfield och Frynas (2005:507) lyfter fram hur man 
presenterar CSR-initiativ som om alla dess parter vore jämställda, när de menar 
att förhållandet i verkligheten är mer komplicerat än så. När det gäller bistånd är 
ett uppenbart men svåröverkomligt problem att det alltid är en part som ger, och 
en som tar emot (Carlsson, 1997:38). Även om företagens initiativ är tänkta att 
vara ett arrangemang där båda parterna är vinnare så kvarstår det faktum att det är 
en part, företaget, som bestämmer när de vill bidra och vad de vill bidra med. 
Detta gör att det är svårt att nå en helt jämlik relation, men det är inte omöjligt att 
jobba mot detta mål.    
 
Från flera håll presenteras kritik kring hur företag hanterar deltagande och 
ägarskapsagendan. I fallstudien om oljebolagen blev det tydligt att deltagande 
snarare var något som sköttes på pappret än i verkligheten. Misslyckandet att 
involvera förmånstagarna och ge dem ägarskap över processen menade Frynas 
omöjliggjort långsiktigt bärkraftiga projekt. Initiativen har setts som gåvor som 
endast de projektsansvariga kan sköta (Frynas, 2005:590). Ett av de argument 
som tidigare nämnts för företagens insatser; att projekten skulle minska känslan 
av välgörenhet och ”ni ger - vi får”-uppfattningen, tycks alltså förlora sin grund. 
Banerjee (2008:64) är också kritisk. Han menar att den lokala dialogen mer 
betyder att företagen tar kontakt med lokala aktörer för att informera om vad som 
bestämts, än att man gemensamt kommer fram till beslut.  
 
Som kontrast till Frynas och Banerjees rapportering kan Forum Syds uppfattning 
att projekten ofta utformas just lokalt vara viktig att poängtera. Företagen de 
undersökt hävdade att utformningen av projekten sker lokalt just för att det är där 
som kunskapen om situationen finns (Forum Syd, 2010:16). Man fann även att 
företagen ofta samarbetade med organisationer från det civila samhället som 
kunde representera de lokala ståndpunkterna (ibid.:20). Detta samarbete fanns inte 
med i några riktlinjer, utan uppstod förmodligen som en konsekvens av att 
behovet av lokal dialog uppdagades. Kraven på företagens samhällsdialog 
kommer att öka, och precis som biståndet blivit bättre på detta behöver också 
företagen bli det (ibid.:22). Ett exempel i Forum Syds rapport är ITT Water and 
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Wastewater som 2010 startade ett projekt för vattenrengöring i fem byar i 
Colombia med dålig vattenkvalitet (Ibid.:16). De arbetar tillsammans med 
samarbetspartnern Ankarstiftelsen och kombinerar vattenrening med att utbilda 
lärare i vatten och hygien. Vid insatserna förde de samman centrala riktlinjer med 
den lokala kunskapen på plats, och samarbetade med civilsamhället. Projektet har 
haft tydligt formulerade kriterier, t.ex. att använda lokal arbetskraft, och det finns 
även väldefinierade mål man önskar uppnå. T.ex. är ett mål att 80 procent av de 
2000 barnen som får tillgång till det säkra vattnet också ska använda det. Projektet 
tycks både vara ett gott exempel på hur man kan föra en dialog med lokala parter 
och hur man kan vara tydlig i tillvägagångssätt och målsättningar. Forum Syd 
skriver vidare att företagen generellt sett ansträngde sig för att prioritera 
marginaliserade grupper, ofta genom att välja ut kvinnor, barn och handikappade 
(ibid.:17). Farhågor om att dessa grupper inte kan bli viktiga för företagen för att 
intressentstatusen inte bygger på legala rättigheter eller moraliska obligationer, 
tycks alltså inte besannas. Samtidigt vet vi inte om de grupper som företagen i 
Forum Syds rapport lokaliserat verkligen var de fattigaste kvinnorna och barnen, 
eller de minst inflytelserika handikappade.  
 
En annan rapport som berör deltagande och dialogen mellan företaget och 
lokalsamhället är inte lika optimistisk. Studien undersökte om samhällseffekterna 
av ett gruvföretags verksamhet i Ghana uppfattats på samma sätt av 
lokalbefolkningen som av företaget (Garvin et al., 2009). Flera aspekter 
diskuteras, bland annat lokalsamhällets förväntningar på vad företaget skulle bidra 
med i form av samhällsfrämjande insatser. Lokalbefolkning menade att eftersom 
gruvföretagets verksamhet innebar en rad försämringar för samhället, borde dessa 
vägas upp av annat engagemang. Deras förväntningar på företagets insatser var 
därmed mycket höga (ibid.:581). I rapporten framkom att de inte tyckte att 
företaget gjort nog för dem, medan företagets uppfattning var att man gjort stora 
och lyckade satsningar för lokal utveckling. Om företaget fört en nära dialog med 
lokalbefolkningen och gjort tydligt vilka insatser man planerat, och vilka 
förväntningar som var rimliga att ställa, skulle befolkningens besvikelse kunnat 
undvikas. Författarna till rapporten drar slutsatsen att regeringens, 
lokalbefolkningens och företagets roller måste bli tydliga så alla parter vet vad 
som förväntas av dem och vad de kan hoppas på för utkomster (ibid.:584). Att 
föra en jämlik dialog är således inte bara viktigt för att alla parter ska vara 
delaktiga i beslutsfattandet, utan också för att skapa förståelse mellan parterna.  
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5. Slutsatser 
Att utreda företagsinitierade utvecklingsprojekts potential och utmaningar är inte 
lätt eftersom material kring projekten ofta saknas. Som Utting skrev så finns det 
högljudda kritiker med bad practice-exempel och företagsröster med best 
practice-studier, men riktig forskning på vad företagens insatser innebär för 
utveckling saknas. Likväl har en del av det material som finns att tillgå 
sammanställts och några slutsatser kommer nu dras utifrån det som presenterats.  
 
Lämpade eller inte? 
Diskussionen om huruvida företag är lämpliga aktörer i utvecklingsarbete har 
förts på två nivåer. Det har dels kommit fram frågetecken kring konceptet CSR i 
stort och dels har företagens lämplighet att bedriva just utvecklingsprojekt 
diskuterats. När det gäller CSR i stort tycks grunden till skepticismen vara en 
misstro mot företagens vilja att verkligen sätta de samhälleliga resultaten i fokus. 
Risken är att företag använder sig av CSR-stämpeln mest för att vinna 
konsumenternas gillande. De undgår också ny lagstiftning på området, samtidigt 
som ingen kontrollerar att det lever upp till åtagandena. Det är förstås allvarligt 
om konsumenter blir förledda att tro gott om ett oetiskt företag, men ur ett 
utvecklingsperspektiv gör CSR-etiketten varken från eller till om företaget likväl 
bedriver samma verksamhet. Det viktiga att komma ihåg är dock att om CSR är 
en etikett utan betydelse så bör förväntningarna på konceptet skruvas ned. 
 
Det är inte ovanligt att företag, även i debatter som inte rör CSR, utmålas som 
kapitalistiska utsugare utan moraliska skrupler. Uppenbart är att somligas 
tveksamhet till konceptet vilar på denna uppfattning, något som är ett problem för 
att bilden inte är vetenskaplig. Det behöver poängteras att företag som gör ett 
dåligt jobb tar en stor risk, då insatserna riskerar att skada dem om konsumenter 
eller aktivister skulle uppmärksamma misslyckandena. Vi bör dessutom komma 
ihåg att företag inte är maskiner utan mänskliga krafter bakom. Företag är 
uppbyggda av människor, och människor överlag tar beslut efter moraliska och 
etiska överväganden. Företag och företagare är inte homogena grupper och precis 
som på andra håll i samhället finns det de med seriösa och ansvarsfulla agendor, 
och de som bryr sig mindre om sina medmänniskor. Att avfärda alla företag som 
olämpliga utvecklingsprovokatörer för att en del av dem är det håller inte, även 
om vi bör vara medvetna om de möjliga riskerna med CSR. 
 
Går vi vidare till att titta närmare på huruvida företag är lämpliga aktörer att 
bedriva aktivt utvecklingsarbete har flera viktiga aspekter uppmärksammats. I 
teoridelen berördes diskussionen om vad som är filantropiskt bidragande och vad 
som faller under samhällsinvesteringar. Genom besvarandet av frågeställningen 
’Vilka motiv kan företag ha för att engagera sig i utvecklingsfrämjande insatser?’ 
i teoridelen har en sak blivit tydligt. Samhällsinvesteringarna syftar minst lika 
mycket till att förebättra företagets överlevnadsmöjligheter som till att generera 
utveckling. Filantropi går det därmed inte att tala om. Frågeställningen ’Kan det 
finnas konflikter mellan företagens vinst och samhällsintresse?’ länkar till 
företagens motiv till utvecklingsinsatser. Detta ämne visade sig bli av stor vikt för 
att utreda lämpligheten i företagens engagemang. Det faktum att företags 
grundläggande skyldighet är att gå med vinst framhävs som en av de avgörande 
faktorerna för att utvecklingsmålet kommer att hamna i andrahand. Skulle 
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företaget börja gå sämre, en chef bytas ut eller omprioriteringar göras har 
företaget ingen skyldighet att fullfölja sina obligationer mot lokalsamhället. 
Vidare kan företagens vinstintresse och samhällsintresse krocka i vissa frågor, och 
företaget är i princip då skyldiga att ta sina beslut utifrån vinstperspektivet. Frynas 
visade t.ex. i sin rapport om oljebolag i Nigeria hur företaget hellre går de mäktiga 
lokalrepresentanterna till mötes än att undersöka vad de fattigaste har för vilja. 
Detta eftersom goda relationer med de fattigaste inte ingår i företagets 
vinststrategi.  
 
Tillskillnad från den kritik som gällt CSR i stort (där risker kring att vissa företag 
inte levererar stått i centrum) gäller frågetecknen kring kombinationen 
samhällsintresse och vinstintresse alla företag, även de som har en genuin vilja att 
göra gott. Detta är ett viktigt uppmärksammande som komplicerar företagens 
engagemang. En av uppsatsens tydligaste slutsatser blir också att det som driver 
utvecklingsinitiativen, vinstintresset, allvarligt försämrar företagens möjligheter 
att bidra till kvalitativ utveckling. Men, att sträva efter vinst behöver inte vara 
samma sak som i att varje beslut som tas eftersträva vinstmaximering. Precis som 
konsumenter när de handlar väger in andra saker än priset på varan, så är inte 
företag tvingade att alltid sätta den maximala vinsten i centrum. Enligt 
intressentmodellen är dessutom även människor utanför företagets kärna viktiga 
för företaget att hålla sig väl med. Genom att företag samarbetar med icke-privata 
aktörer tror jag vidare att risken för negligering av samhällsansvaret kan 
minimeras. Företagets obligationer gentemot lokalsamhället blir svårare att 
bortprioritera om de befästs genom ett avtal med en tredje part, vars huvudsakliga 
ansvar inte är att gå med vinst, utan att åstadkomma så goda samhälleliga resultat 
som möjligt. Det finns således vägar för att företagarinitiativen ska ge goda 
resultat. Public-Private Partnerships har inte varit uppsatsens brännpunkt även om 
de berörts, och ett nästa steg kunde vara att utreda just hur väl dessa partnerskap 
fungerar och om min ovan beskrivna hypotes stämmer.  
 
Företagens kapacitet att bedriva goda utvecklingsprojekt 
En av de vägledande frågeställningarna var ’Har företagen kunskap och vilja nog 
att leva upp till samma krav som ställs på traditionellt biståndsarbete?’. Genom 
millenniemålen har de sätt som företag kan bidra till utveckling på konkretiserats, 
och att det finns en vilja hos företag att bistå till dessa måls uppfyllanden är 
tydligt. Denna vilja grundar sig till stor del i de vinster företaget kan göra på 
arrangemanget, men som fallstudien med småföretagare visade så handlar det 
också om medmänsklighet. Tyvärr tycks dock viljan inte alltid räcka till. 
 
Även fast somliga företagsinitierade projekt säkerligen är välutformade är det 
svårt att se det då utvärderingen ofta är bristfällig. Eftersom det inte sällan är 
företagen själva som presenterar rapporter kring projekten blir vi dessutom 
tvungen att ta dem med en nypa salt. Som beskrevs i teorin är det svårt att 
utvärdera ett projekt, och då framförallt att utvärdera dess breda påverkan. Men vi 
kan inte sänka kraven på ansvarsredovisning bara för att det i detta fall rör sig om 
frivilliga insatser. Om företagen tar på sig ansvaret att bedriva utvecklingsarbete 
måste de också leva upp till de krav som följer med. 
 
Också företagens strategier och målsättningar tycks ha brister, även om det är 
svårt att uttala sig alltför säkert om den saken i en såhär pass begränsad studie. 
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Ytterligare ett problem ur kvalitetsaspekten är att företag inte ser samma vinster i 
långsiktiga, icke-uppseende väckande projekt, som i korta och koncisa insatser. 
Deltagandenivån blir minimal och som beskrevs i teorin blir då de långsiktiga 
förutsättningarna för lyckade projekt också det. De problem som annars varit 
tydligast rör företagens kunskap i utvecklingsfrågor. Stora företag har ofta CSR-
chefer, men deras kunskap ligger i att hantera CSR utifrån ett företagarperspektiv. 
På plats i lokala kontexter hjälper deras expertis lite. Denna brist på kunskap 
länkar till tillkortakommanden i företagens deltagande- och ägarskapsmetoder, 
men även här är det svårt att dra några generella slutsatser. Vissa företag tycks ha 
en god dialog lokalt och Forum Syd fann att företagen i hög grad utformade sina 
projekt lokalt. Samtidigt har flera författare varit mycket skeptiska till företagens 
hantering av dessa frågor.  
 
Slutsatserna när det gäller företagens kapacitet att bedriva kvalitativa 
utvecklingsprojekt är spretiga. Å ena sidan är det tydligt att företagens arbete inte 
är perfekt utformat, å andra sidan kan vi inte utgå från att traditionella 
biståndsprojekt är så mycket bättre. I teoridelen lyftes några faktorer som ofta 
anses som viktiga i traditionellt utvecklingsarbete fram. Dessa har sedan fungerat 
som måttstockar för hur företagen hanterar sina uppgifter. Men, att faktorer som 
deltagande och ägarskap ofta nämns inom biståndet betyder inte nödvändigtvis att 
de också vävs in i det aktiva arbetet. Vi ska heller inte glömma att bistånd, precis 
som företagarinsatser, har fler än altruistiska motiv som vägleder satsningar och 
prioriteringar. Det kan därmed inte tas för givet att traditionella biståndsprojekt 
alltid sätter bästa möjliga utvecklingsresultat hos de som behöver det mest i fokus.   
 
Tillbaka till syftet och frågeställningen 
Företagen tycks ha en bit kvar att gå innan deras utvecklingsarbete blir riktigt 
kvalitativt, men om viljan finns så är detta snarare en process som behöver 
genomgås än ett underliggande problem. Den stora frågan är istället om den tilltro 
som idag sätts till företag är rimlig i förhållande till vad de faktiskt kan 
åstadkomma, alltså det som var uppsatsens syfte att utreda. 
 
Frågeställningen som väglett denna uppsats är Vilka möjligheter och risker kan 
företagsinitierat utvecklingsarbete i tredje världen innebära? Som noterats på 
flera håll i uppsatsen finns det en oerhörd tro på möjligheterna med företagens 
engagemang. Enligt flera författare vilar dock mycket av denna tro på antaganden 
om vad företagens insatser kan göra. Man har däremot inte utvärderat deras 
insatser i ett större perspektiv och låtit erfarenheten berätta vad som 
åstadkommits. Liknande slutsatser kommer jag själv fram till. Det finns åtskilliga 
artiklar och böcker som beskriver möjligheterna med företagens insatser, men lite 
material som på ett konkret sätt visar vad företagarinsatserna bidragit med. Detta 
behöver i sig inte betyda att de flesta företags insatser är dåliga, men det visar på 
att vi bättre behöver utforska exakt vad deras bidragande bistår i. Möjligheterna 
för företagsinitierat utvecklingsarbete kan finns där, men de behöver i så fall 
tydliggöras. Riskerna är däremot redan tydliga. 
 
Några av fallstudierna visar på företagens vilja att kombinera företagarmålen med 
socialt engagemang, och några tycks också lyckas väl, t.ex. ABB. Problemet är att 
det är många fallgropar och risker som ska undvikas för att insatserna verkligen 
ska ge effekt. Först och främst måste företaget ha kunskap om utvecklingsarbete, 
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lokala kontexter, ägarskap och deltagande. De ska också lyckas med att låta dessa 
principer bli vägledande för arbetet. Helst ska företaget samordna sina aktiviteter 
med civilsamhällets och andra företag i området för att minimera risken för 
parallella insatser. Slutligen måste företagen garantera att det som får styra arbetet 
blir de samhälleliga målen och inte företagets möjliga vinster på arrangemanget. 
Denna sista punkt har återkommit genom uppsatsen som ett underliggande 
problem med företagens insatser. När kvalitén på arbetet (t.ex. lokalt deltagande 
eller långsiktig planering) riskerar att bli lidande för att företagens vinstintresse 
inte kan kombineras med goda samhällsinsatser, behöver företagen rannsaka sina 
insatser. Jag ser tre alternativ: 
 

1. Företagen får lämna dessa områden åt andra aktörer som inte riskerar att 
hamna i en sådan intressekonflikt. 

2. Företagen får välja att göra en ”dålig affär” här som vägs upp av högre 
vinst på annat håll.  

3. En sista möjlighet menar jag är att kraven höjs på hur företagens insatser 
sker. På så vis skapas en situation där endast goda insatser kan ge 
företagen möjligheter att öka sin vinst. Detta är dock ett alternativ som 
ligger mer på samhällets och konsumenternas axlar att än något företag 
själva kan skapa. Kanske är det dessutom ett naivt alternativ eftersom det 
idag inte går att säga exakt vilka aktörer som skulle kunna arbeta för ökade 
krav och bättre kontrollmekanismer.   

 
Ytterligare en viktig aspekt som kommit fram är att företag enligt affärsprincipen 
bara intresserar sig för de utvecklingsfrågor som de kan vinna något på, vilket gör 
att många utvecklingshinder aldrig kommer bemötas av företag. Men, kanske är 
marginella insatser bättre än inga alls. Även om t.ex. Lafarges HIV/AIDS 
program bara berör de anställda i företaget så handlar det likväl om tusentals 
människor som får en bättre livssituation. Ett projekt är inte dåligt bara för att det 
inte når alla människor i ett samhälle, en region eller ett land. Begränsningar i vad 
företagens samhällsinvesteringar kan bidra med betyder heller inte att alla former 
av CSR har samma ramar. När aktörer som Sida och UNDP lyfter fram den roll 
företag kan ha för utveckling så är det inte bara, inte ens huvudsakligen, 
samhällsinvesteringar de talar om. Men eftersom projekten, som på ytan ser ut att 
vara en mycket altruistisk form av samhällsengagemang, är en tacksam aktivitet 
för företagen så lär företagarprojekten fortsätta vara en levande CSR-aktivitet. 
Därför är det viktigt att inte bara kritisera företagens engagemang utan också 
fundera på hur dess problem (såsom konflikter i deras intressen, bortprioritering 
av viktiga frågor, bristande kvalitet osv.) kan lösas. 
 
Det är mycket som i denna uppsats talar mot företagens samhällsfrämjande 
insatser, och ändå vill jag inte avfärda dess möjligheter. Om alternativet till 
företagens ansvarstagande är ansvarslöshet, och om motsatsen till företagens 
utvecklingsprojekt är inga projekt alls, kommer nyttan av CSR i andra dager. 
Företagen har prioriterat ett antal av de faktorer som i teoriavsnittet kallades 
hinder för utveckling, och då främst inom områdena hälsa och utbildning. Dessa 
insatser tror jag sällan försämrar möjligheterna för utveckling, men initiativen kan 
förfinas. För att återknyta till uppsatsens syfte; Vi behöver inte förkasta konceptet 
CSR eller företagens aktiva utvecklingsinsatser, men vi bör för tillfället hålla 
förväntningarna på vad de kan bidra med på en rimligare nivå.  
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 6. Sammanfattning 
Corporate Social Responsibility är ett koncept som bygger på att företag på en 
frivillig basis tar ett ansvar för de sociala och miljömässiga konsekvenserna av sin 
verksamhet (Forum Syd, 2010:7, Yankson, 2010:358). Inom ramen för CSR ryms 
en rad olika aktiviteter, varav en kan vara företagsinitierade utvecklingsprojekt. 
Företagens möjlighet att bidra till utveckling återkommer i Sida, FNs och UNDPs 
skrifter, och det denna uppsats undersöker är vilken tilltro det är rimligt att sätta 
till de företagsinitierade utvecklingsprojekten. Detta utreds ur två perspektiv; dels 
lämpligheten i att företag bedriver utvecklingsarbete och dels vilken kvalité som 
arbetet håller. 
 
I teoridelen förklaras att CSR de senaste 20 åren gått från att betyda do good to 
good till att bli en företagarstrategi med mottot do good to do well. Syftet med 
denna uppsats är dock att undersöka om projekten också är givande ur ett 
utvecklingsperspektiv. Därför består teoriavsnittet också av en del som berör 
utveckling och ”gott” utvecklingsarbete.  
 
CSR i stort har både fått ros och ris. Ofta framhävs vilka outnyttjade möjligheter 
som ligger i företagen, men exakt på vilket sätt företagens potential kan släppas 
fram blir inte helt tydligt. De risker som kan finnas med arrangemanget är desto 
tydligare presenterade, och därför får också dessa större utrymme i diskussionen. 
Det främsta skälet till oro tycks kritikerna mena är att företagen inte har 
motivation nog att verkligen göra ett gott jobb, och eftersom CSR saknar 
granskningsmekanism blir det lätt mycket prat men lite aktion.  
 
Fokus i analysen ligger sedan på företagens aktiva insatser. Med hjälp av 
fallstudier blir det tydligt att det både finns företag med mycket ambitiösa 
program och företag som genomfört mindre lyckade insatser. Ur 
lämplighetsaspekten tycks det finnas en rad frågetecken. Detta både kring vad 
företag kan bidra med i ett utvecklingsperspektiv och i hur lämpigt det är att 
vinstdrivna företag ger sig in på ett område där icke-ekonomiska värden är det 
viktiga. Kvalititetsmässigt tycks företagen också ha en bit att gå, man kan t.ex. se 
att företag saknar utvecklingsexpertis och att målsättningar och uppföljningar ofta 
är bristfälliga.  
 
Slutsatserna som nås är att företag visserligen har brister i det sätt de genomför 
utvecklingsinsatserna på, men att detta är ett område som de med de rätta 
ansträngningarna kan förbättras inom. Det stora problemet ligger snarare i det 
faktum att många utvecklingsområden aldrig kan bli ett intressanta ur ett 
företagarperspektiv. Dessutom kommer företagen hela tiden ställas inför 
konflikter där de tvingas bortprioritera utvecklingsmålen för att garantera vinsten. 
Genom public-private partnerships ser jag dock en möjlighet till att minimera 
riskerna med företagsinitierade utvecklingsprojekt. Det är också viktigt att betona 
att företag visserligen drivs av vinstintresse, men att de inte alltid måste ta varje 
beslut med vinstmaximering i syfte. Företagens insatser innebär vissa möjligheter 
för att motverka utvecklingsproblem, med i dagens läge bör tilltron till vad de kan 
bidra med hållas på en relativt låg nivå.  
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