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Abstract 

CSR, Corporate Social Responsibility is a current phenomenon for businesses and 

organizations worldwide. CSR dates back to the 1700
th

 centuary in Sweden, but then it 

went under the simple name of sustainability. The term implies that companies should 

take their responsibility to the society through CSR's four perspectives: economic, social, 

environment and ethics. To run a business is all about making money but it is also 

important to be interested in other things than the financial gain to create additional 

value. CSR can be controlled by legislation, for example, on certain working conditions, 

but most of the growth of CSR can be found outside the law.  

 

The purpose of the study is to gain a deeper understanding of the motives that drives 

large corporations to work with CSR and this is answered by three questions. The 

questions to be answered are how CSR affect corporations financially, how companies' 

brands are affected by the CSR and how companies are controlled by legislation.  

 

The study is qualitative in nature, when the study in the end is resulting in descriptions of 

the reality. The study has highlighted the underlying factors describing why companies 

are working with CSR. The interviews have generated deep knowledge around the essay 

topic. Interviews were made with respondents with deep insight from three big 

companies in Gothenburg; Göteborg Energi, SKF and KappAhl.  

 

The results of the study are that there are five major reasons that drive big companies to 

work with CSR. First, it can be a profit motive, followed by the willingness of companies 

to strengthen their brand. Another motive that has been identified is to strengthen and 

change their position on the market. Finally, the study results show that the laws have 

been an influencing effect but that the desire to do something good is also a major driving 

force. 
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III 

Sammanfattning 
 

CSR, Corporate Social Responsibility, är ett aktuellt fenomen för företag och 

organisationer världen över. CSR sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet i Sverige men 

gick då under det enkla namnet samhällsansvar. Begreppet innebär att företag ska ta sitt 

samhällsansvar genom CSR:s fyra perspektiv; ekonomi, socialt, miljö och etik. Att driva 

företag handlar om att tjäna pengar men det är också viktigt att intressera sig för annat än 

den ekonomiska vinningen för att skapa mervärden. CSR kan vara styrt av lagstiftningen, 

exempelvis gällande vissa arbetsvillkor men den största delen av tillväxten av CSR 

återfinns utanför lagstiftningen. 

 

Syftet med undersökningen är att få djupare kunskap om vilka motiv som driver 

storföretag att arbeta med CSR och detta besvaras genom tre frågor. Frågorna som ska 

besvaras är hur CSR påverkar företagen ekonomiskt, hur företagens varumärken påverkas 

av CSR samt hur företagen styrs av lagstiftningen.  

 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär då studien i slutändan har resulterat i 

beskrivningar från verkligheten. Undersökningen har även belyst de bakomliggande 

faktorer som ligger till grund till varför företag arbetar med CSR. Genom intervjuer har 

djup kunskap genererats kring uppsatsämnet. Intervjuerna har gjorts med välinsatta 

respondenter från tre storföretag i Göteborg; Göteborg Energi, SKF och KappAhl. 

 

Resultatet av undersökningen är att det finns fem stora motiv som driver storföretag att 

arbeta med CSR. För det första kan ekonomisk vinning vara ett motiv följt av företagens 

vilja att stärka varumärket. Ytterligare ett motiv som har identifierats är att stärka och 

förändra sin position på marknaden. Slutligen visar undersökningens resultat att lagar har 

en påverkande effekt men att viljan att göra gott också är en stor drivkraft. 
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1. Introduktion 
I det här kapitlet ges en introduktion till uppsatsen i form av problembakgrund och 

problemdiskussion. Detta leder fram till uppsatsens frågeställning och syfte. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsning. 

 

1.1 Problembakgrund 

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett fenomen som inte är helt okänt för företag 

och organisationer världen över idag. CSR innebär att företag tar sitt samhällsansvar och 

visar respekt för mänskliga rättigheter, behandlar anställda och kunder på ett rättvist sätt, 

är en god samhällsmedborgare och försöker förbättra miljön (Cerne, 2009). CSR kan 

delas in i olika perspektiv; ekonomi, socialt och miljö (Svenskt Näringsliv, 2006). 

Perspektiven hänger ihop eftersom det i det långa loppet är svårt att finansiera 

miljöförbättringar och sociala förbättringar utan en god lönsamhet. Om miljön skulle 

förbises så riskerar företaget att få ett dåligt rykte och därigenom förlora inkomstkällor. 

Om de inte arbetar med sociala frågor såsom omtanke om sina anställda så kan de tappa 

kompetens vilket också kan påverka lönsamheten (Svenskt Näringsliv, 2006). Även etik 

kan läggas till som ett fjärde perspektiv (Alrutz, 2008). CSR är enligt Svenskt Näringsliv 

(år okänt) ett koncept som diskuteras globalt inom olika politiska organ och parlament. 

 

Att driva företag handlar om att tjäna pengar men det är också viktigt att skapa 

mervärden och ta reda på hur pengar tjänas, att intressera sig för frågor som berör annat 

än den ekonomiska vinningen(Cerne, 2009). Vidare menar Cerne (2009) att det är sunt 

för affärsverksamheten att tillämpa CSR i sitt dagliga arbete av etiska, miljömässiga, 

sociala och ekonomiska skäl. Det handlar om att ta tillvara på de rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter företag har och få verksamheten att överleva på lång sikt.  

 

Fenomenet är väldigt aktuellt just nu men går inte att betrakta som något nytt. Det CSR 

står för sträcker sig tillbaka till 1600-talet i Sverige, men gick då under det enkla namnet 

samhällsansvar (Hultén och Wijkström, 2008). CSR som koncept har rötter inom 

ledarskapsfältet och den akademiska världen och blev på 1970-talet ett populärt begrepp 

till följd av litteraturen från 50- och 60-talet. Exempelvis skrev Johnson i sin artikel 

Business in Contemporary Society: Framework and Issues redan 1971 bland annat att ett 

företag som tar ett socialt ansvar tar hand om sina anställda, leverantörer, det lokala 

samhället och nationen (Tengblad och Ohlsson, 2010). Det gjordes en studie över 

rapporteringen av CSR där det 1988 i The Financial Times talades om CSR som ett nytt 

koncept där brittiska företag uppmanades att donera pengar till välgörande ändamål och 

stödja olika orsaker (Tengblad och Ohlsson, 2010). CSR höll då ett nationellt perspektiv. 

År 1999 ändrades det dock i och med bland annat FN:s upprättande av etiska riktlinjer, 

Global Compact, och blev ett globalt begrepp för att försöka lösa problem till följd av 

den fria handeln. Vid den här tiden började många organisationer att skapa egna 

uppförandekoder (Tengblad och Ohlsson, 2010).   
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CSR kan vara styrt av lagstiftningen, exempelvis gällande vissa arbetsvillkor, men den 

största delen av tillväxten av CSR återfinns utanför lagstiftningen. Det blir en fråga för 

företagen emellan genom frivilliga överenskommelser eller genom anpassning till redan 

givna listor som har tagits fram av olika aktörer, till exempel olika miljöorganisationer 

eller organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter (Hultén och Wijkström, 2008). 

Enligt författarna förflyttas makten från regeringen till näringslivet och organisationer i 

olika nätverk. Att undersöka maktskiftet är dock något som faller utanför ramen får vår 

studie. Det är dock värt att betona att dessa typer av aktörer kallas för ”norm 

entrepreneurs” eller ”value setters”, och har inflytande i hur olika värderingar och normer 

får fäste, implementeras och regleras i samhället. Detta kan leda till lagstiftning men 

förekommer också ofta som frivilliga överenskommelser och koder att följa (Hultén och 

Wijkström, 2008). Enligt Hultén och Wijkström (2008) ligger denna reglering ofta på 

internationell eller transnationell nivå. Anställda, konsumenter och aktieägare är också 

med och påverkar utvecklingen av detta vilket leder till att marknadsföring är av stor vikt. 

En konsument blir automatiskt en politisk aktör genom alla köp och val som han eller 

hon gör, exempelvis genom att alltid köpa KRAV-märkta produkter (Hultén och 

Wijkström, 2008).   

 

1.2 Problemdiskussion  

Enligt Heyder (2009), som hänvisar till en rapport i Ethical Corporation Institute, har det 

de senaste tio åren blivit kaos på marknaden, i och med implementeringen av CSR i 

företag. I en tid där miljö- och sociala frågor står i fokus för människor försöker företagen 

att tillmötesgå de krav som kunder ställer på dem. Detta gör att företag inte alltid förstår 

sina motiv. Det finns både frivilliga initiativ, så som uppförandekoder, och sociala 

kontrakt (Heyder, 2009). Lange och Dahlén (2009) förklarar sociala kontrakt som något 

samhället accepterar och om företag gör något oacceptabelt så att de sociala kontrakten 

bryts kan de komma att bli bojkottade och i värsta fall kan deras existens ifrågasätta. Om 

de däremot ser till att följa de regler och normer som samhället godkänner så kommer 

företaget att erbjudas fördelar för sina anställda och kunder. 

 

I rapporten menar Alice Tepper Marlin, president of Social Accountability International, 

att många initiativ kan göra att konsumenter får svårt att se vilka företag som är 

trovärdiga och vilka som inte är det. För att underlätta för konsumenterna gäller det för 

företagen att följa uppförandekoder och att revidera sitt arbete på olika sätt för att visa på 

sin trovärdighet hos sina kunder (Heyder, 2009). Varumärken har idag också blivit ett 

viktigt konkurrensmedel för företag till följd av att dess värdeskapande förmåga har höjts 

i ljuset. Att det är så stort intresse kan bero på att företagen känner ett tuffare 

konkurrenstryck och har insett att det ligger ett värde i att skapa långsiktiga och uthålliga 

konkurrensfördelar (Melin, 1999).  

 

Trots att många företag idag arbetar med CSR är det fortfarande många som anser att de 

redan tar ett samhällsansvar genom att de skapar arbetstillfällen och betalar skatt till 

staten. En del anser att det är en fråga för politikerna (Hultén och Wijkström, 2008). Sett 

till den svenska debatten kring CSR finns det en del motståndare som menar att företag 
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ska hålla sig till det de gör och inte samhällsnytta. Det viktigaste är att ge maximal 

utdelning till ägarna (Hultén och Wijkström, 2008). Trots denna ständiga debatt så menar 

Hultén och Wijkström (2008) ändå att CSR är ett fenomen som har kommit för att stanna 

i Sverige, som begrepp och samhällsfenomen. 

 

Med denna diskussion i åtanke kan vi inte annat än fundera kring stora företags motiv till 

att implementera CSR i sin verksamhet och om det finns några gemensamma faktorer 

mellan olika företag. Studien kommer även att fokusera på hur företag i Sverige ser på 

fenomenet CSR. Eftersom allt de stora företagen gör syns så är det väldigt viktigt att de 

marknadsför sig på rätt sätt och till rätt målgrupp. Av den anledningen kommer 

undersökningen också att se närmare på företagens CSR-kommunikation till konsumenter 

och medarbetare. Genom att undersöka företag som redan arbetar med CSR i sin 

verksamhet önskar vi att bidra till ökad kunskap om vad företag kan vinna av att aktivt 

arbeta med hållbar utveckling.  

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Utifrån problemdiskussionen ovan har en huvudfråga preciserats. 

 

 Vilka är motiven bakom storföretags CSR-initiativ? 

 

Tre delfrågor ska undersökas för att besvara huvudfrågan. Dessa är:  

 

 Hur påverkar CSR företagen ekonomiskt? 

 Hur påverkas företagens varumärken av CSR? 

 Hur styr lagstiftningen företags CSR-arbete? 

 
1.4 Syfte 

 
Syftet med vår studie är att undersöka motiven de tre fallföretagen har för att arbeta med 

CSR. 

 
1.5 Avgränsning 

 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till att undersöka tre företag som arbetar med 

CSR inom olika branscher; textilbranschen, energibranschen samt industribranschen, som 

är belägna i Göteborgsområdet.  

 

De fyra dimensionerna inom CSR är sociala, ekonomiska, miljömässiga och etiska 

(Cerne, 2009). Inom de valda branscherna har vi avgränsat oss till att undersöka företag 

som arbetar med miljö– och etikfrågor. Denna avgränsning har gjorts då vårt intresse är 

högst för dessa inriktningar eftersom de är mest aktuella just nu i och med klimathotet 

och den ständigt rådande debatten kring etiska frågor. Miljö innefattar enligt Alrutz 
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(2008) klimatpåverkan och resursförbrukning. Etik avser arbetsförhållanden, relationer 

och mänskliga rättigheter (Alrutz, 2008). 

 

Grundlitteraturen i rapporten har baserats på relevanta böcker inom ämnet. Detta då det 

finns mycket användbar information inom vårt undersökningsområde att tillgå.  

 

Denna uppsats kan vara av intresse för marknadsförare och ledningen för företag som 

arbetar aktivt med CSR för att se vilka motiv som kan driva dem. Detta kan underlätta för 

dem vid eventuell marknadsföring. Uppsatsen kan även gynna företagsledningen på 

företag som är i uppstartandet av CSR-initiativ för att se vad de skulle kunna få ut av att 

implementera CSR i sin verksamhet.  
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2. Metod 
 

Metodkapitlet tar upp val av vetenskapligt förhållningssätt, val av ansats och 

undersökningsmetod. Vidare tas datainsamlingsteknik och urvalsteknik upp för att sedan 

avsluta med en diskussion kring undersökningens reliabilitet och validitet.  
 

2.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 

Två stora förhållningssätt inom forskning är positivism och hermeneutik (Wallén, 1996). 

En central del av positivismen är att det finns en sann verklighet som forskaren kan få 

kunskap om genom att göra iakttagelser. Det poängteras också att ett påstående endast 

kan ses som vetenskapligt om det säger något om verkligheten (Patel och Tebelius, 

1987). Vidare menar Patel och Tebelius (1987) att positivismen måste uppfylla ett antal 

krav. Det ska vara nyttigt i den mening att det kan förbättra samhället, vara logiskt 

prövbar och vara organiserat så att forskaren med hjälp av sitt förnuft kan ordna principer 

och lagbundenheter. Vid positivistisk forskning ska forskaren vara objektiv och inte 

påverkas av andra värderingar än de vetenskapliga (Wallén, 1996).   

 

Hermeneutik betyder tolkningslära och precis som ordet säger så handlar hermeneutik om 

tolkning av innebörder i bland annat texter, upplevelser och handlingar (Wallén, 1996). 

Vid tolkning pendlar forskaren mellan del och helhet, exempelvis kan läsandet av ett nytt 

textavsnitt leda till en ny förståelse av tidigare textavsnitt. Tolkningen växer sålunda fram 

genom en växling av den aktuella delen som forskaren arbetar med och den helhet som 

växer fram. Vidare sker tolkning alltid i förhållande till ett sammanhang, forskaren måste 

vara uppmärksam på omgivningen till forskningsfrågan. Genom tolkning försöker 

forskaren att visa på bakomliggande sammanhang eller innebörder till det som direkt 

uppträder i text, handling eller samtal (Wallén, 1996). Till skillnad från positivismen är 

hermeneutiken subjektiv vilket innebär att forskaren medvetet kommer att använda sina 

egna värderingar och förförståelser genom sin livserfarenhet (Patel och Tebelius, 1987). 

Enligt Wallén (1996) bör tolkaren vara medveten om denna förförståelse.  

 

I vår undersökning valde vi att följa det hermeneutiska perspektivet då vår avsikt var att 

förstå helheten med varför företag har valt att implementera CSR i sin verksamhet. Vi har 

gjort detta genom att titta på delarna för att kunna tolka fram helheten som var målet för 

vår undersökning. Vi har även varit medvetna om att vår egen förförståelse och 

erfarenheter inom ämnet har påverkat forskningsresultatet. Vi ville med vår undersökning 

inte nå en absolut sanning eller några statiska mått varpå det hermeneutiska perspektivet 

passade studien bättre än det positivistiska. Detta då vi har velat få djup kunskap kring 

fenomenet CSR och vilka drivkrafter som har legat bakom de tre valda företagens arbete.  
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2.2 Val av ansats 
 

Vid val av vetenskaplig ansats kan ett deduktivt, induktivt eller abduktivt angreppssätt 

väljas. Deduktion innebär att forskaren går från generella principer för att sedan dra 

slutsatser om specifika händelser. Till skillnad från detta går forskaren vid induktion från 

specifika händelser för att sedan sluta sig till en generell princip (Andersen, 1998). 

Abduktion är en blandning av de båda ansatserna där forskaren pendlar mellan teori och 

empiri (Alvesson och Sköldberg, 1994). 

 

Uppsatsen följer den deduktiva ansatsen då vi funnit ett antal generella teorier och 

modeller utifrån relevanta böcker inom ämnet. Dessa teorier har vi sedan valt att ställa 

mot de svar vi fått in ifrån våra djupintervjuer för att sedan kunnat dra slutsatser om 

varför företag arbetar med CSR. 

 

För att välja undersökningsansats måste valet av tidsdimension göras. Det finns två 

dimensioner, ad hoc och återkommande (Christensen et al, 2001).  Då vi i denna rapport 

inte har valt att göra en återkommande undersökning utan har kommit att frysa 

verkligheten och undersökt ett tillfälle, ad hoc, föll sig valet av en ad hoc-undersökning 

naturligt. De två ansatser som är av ad hoc-karaktär är fallstudieansats och experimentell 

ansats. För att tränga igenom ytan och förstå undersökningsproblemet har vi valt en 

fallstudieansats (Christensen et al, 2001). Det finns både enskild och multipel fallstudie 

vilket bestäms om undersökningen väljer att undersöka en enhet, enskild, eller flera 

enheter, multipla (Andersen, 1998). Den ansats som rapporten har kommit att vila på var 

en multipel fallstudie då vi ville få en djupare förståelse om vilka motiv som drev företag 

till att arbeta med CSR. Av den anledningen har ett antal företag valts ut för 

undersökningen.  

 

2.3 Undersökningsmetod  
 

Inom samhällsvetenskap används primärt två olika undersökningsmetoder; kvalitativ och 

kvantitativ. Vid kvantitativ metod används statistik och matematik för att kunna förklara 

orsaker och samband mellan fenomen som undersöks (Andersen, 1998). Efter genomförd 

analys i en kvantitativ undersökning ska resultaten översättas och appliceras på 

verkligheten för att kunna uttala sig om hela populationen (Christensen et al, 2001). I vår 

studie har vi istället valt att göra undersökningen av kvalitativ karaktär då studien i 

slutändan har resulterat i beskrivningar från verkligheten och förklarats med text och 

symboler samt har funnit ett samband mellan teori och empiri. Genom en kvalitativ 

undersökning kan generaliserbarhet inte nås men den bästa bilden av verkligheten just nu 

kan fås fram (Christensen et al, 2001).  

 

Empirin har grundat sig i intervjuer med stora företag för att få en djup förståelse av hur 

de arbetar med CSR. En intervju ger ofta en högre svarsfrekvens och ger intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor till skillnad från enkäter där det är svårare att få en 

förståelse för respondenternas svar. Det är uppenbart att enkäter är mer kostnadseffektivt 

och lätta att administrera och de ger heller ingen intervjuareffekt (Andersen, 1998). Men 
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då vi har valt att endast intervjua tre företag anser vi att denna kostnadsskillnad har varit 

minimal. Även om en intervju kan påverkas av intervjuaren anser vi att vi har fått en 

högre svarsfrekvens med våra intervjuer.  

 

2.4 Datainsamlingsteknik 
 

Primärdata är data som samlas in för det specifika syftet och sekundärdata är data som 

någon tidigare har samlat in i ett annat syfte (Andersen, 1998). Det är billigare att 

använda sekundärdata då det kräver mindre tid och resurser för att samla in material men 

data kan då vara inaktuell eller insamlad för fel syfte än det egna (Christensen et al, 

2001).  Denna rapport har vi valt att bygga på primärdata som samlats in genom 

djupintervjuer med företag. Valet att använda primärdata har berott på att det saknats 

information från de företag vi har undersökt, som passat vårt syfte. Den sekundärdata 

som har samlats in i form av böcker inom ämnet har sedan ställts mot den primärdata som 

utvunnits från intervjuerna med företagen.  

 

Det finns tre olika typer av intervjuer; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad 

(Christensen et al, 2001). Vårt val föll sig på en semistrukturerad intervju då detta 

passade vår undersöknings syfte. Genom att ha genomfört en semistrukturerad intervju 

med hjälp av en intervjuguide kunde vi styra respondenterna till att besvara de frågor vi 

behövde ha för att svara på våra forskningsfrågor. Denna teknik ger dem ändå möjlighet 

att prata fritt kring olika teman varpå risken att viktig information förloras minskas. Val 

av strukturerad och ostrukturerad intervju föll bort eftersom en strukturerad intervju ofta 

ger kvantitativ data vilket inte har passat vår undersökning. Vid en semistrukturerad och 

ostrukturerad intervju däremot så vill man inte bara förstå hur och vad utan även varför. 

Vi valde dock bort den ostrukturerade intervjun eftersom respondenten då pratar fritt och 

då lätt kan frångå ämnet (Christensen et al, 2001).  

 

2.5 Urvalsstrategi 
 

Målpopulationen för vår undersökning har utgjorts av företag i Göteborgsområdet som 

arbetar aktivt med CSR-frågor.  

 

Utifrån målpopulationen görs ett sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval innebär att alla respondenter har lika stor chans att komma med i 

urvalet medan undersökaren vid ett icke-sannolikhetsurval väljer ut vilka respondenter 

som ska ingå i undersökningen (Christensen et al, 2001). Under de båda urvalstyperna 

finns olika tillvägagångssätt för att bestämma sitt urval, bland annat självurval och 

påstana urval. Ett självurval innebär att respondenterna själva uppsöker undersökaren och 

ett påstana urval utgår ifrån att undersökaren uppsöker platser där potentiella 

respondenter finns (Christensen et al, 2001).  

 

Christensen, et al (2001) menar att det är viktigt att möta respondenter som har god 

kunskap och insikt inom ämnet som ska studeras. För att vi skulle finna respondenter till 

vår studie valde vi att göra ett bekvämlighetsurval där de företag som hade möjlighet att 
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delta efter förfrågan fick komma att ingå i vårt urval. Detta gjordes för att minska 

eventuella accessproblem. Således gjordes ett icke-sannolikhetsurval då 

bekvämlighetsurval bestämdes av undersökaren själv och inte av slumpen.  

 

2.6 Reliabilitet  
 

Reliabilitet handlar om huruvida en undersöknings resultat kan bli identiskt om studien 

sker på ett likartat sätt en gång till. Vid en kvalitativ undersökning går det dock inte att få 

exakt samma resultat då kvalitativ information utvinns från interaktionen mellan 

människor vid en specifik tid och plats (Christensen et al, 2001). Vi är medvetna om att 

det är svårt att nå reliabilitet, särskilt i en kvalitativ undersökning, men för att försöka 

minska riskerna har intervjufrågorna utformats så entydigt som möjligt så att samtliga 

respondenter tar till sig frågan på ett likartat sätt. Då våra respondenter alla har varit 

subjektiva i sina svar så hade en intervju med en annan person på företaget förmodligen 

gett ett annat resultat. Genom att använda en diktafon har vi kunnat se till att inte missa 

något viktigt som kommit fram under intervjuerna. Reliabilitet är dock inte det bästa 

sättet för att fastställa vår kvalitativa undersöknings värde, det är mer relevant att se på 

validitetsaspekten (Christensen et al, 2001). 

 

 

2.7 Validitet 
 

Validitet avser hur väl en undersökning har mätt det som avsågs att mäta. Det är ett mått 

för att se om studien är trovärdig och överrensstämmer med verkligheten. Vid en 

kvalitativ undersökning ligger fokus på att belysa bakomliggande faktorer och processer 

för ett fenomen snarare än på att försöka kvantifiera det (Christensen, et al 2001). 

Eftersom vi har intervjuat tre företag så är vi medvetna om att vi inte har gett en rättvis 

bild av verkligheten då andra företags CSR-arbete kan skilja sig från vår studies resultat. 

Dock avsåg vi att göra en djup undersökning för att kunna belysa de motiv som ligger till 

grund för stora företags beslut att arbeta med CSR. Vårt resultat av undersökningen visar 

en bild av deras verklighet just nu men eftersom CSR hela tiden är i förändring så hade 

samma undersökning i framtiden kunnat ge ett annat resultat.  

 

Genom att ha valt respondenter som ansvarar för CSR-frågor har de god kunskap om 

ämnet vilket ökar trovärdigheten i vår undersökning. För att stärka undersökningens 

tillförlitlighet har respondenterna fått möjlighet att godkänna vårt material och komma 

med korrigeringar.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen tar upp relevanta teorier. Kapitlet börjar med en 

presentation av Corporate Social Responsibility, The pyramid of social responsibility och 

4N-typologin för att avslutas med varumärken. 
 

3.1 Corporate Social Responsibility  

 
Corporate Social Responsibility, CSR, kan enkelt förklaras som ett företags interna och 

externa ansvar, utöver de lagar och regler som finns i landet. Ett företag ska göra mer än 

genomsnittsföretaget, alltså inte bara följa lagar och regler, för att vinna 

konkurrensfördelar (Öhrlings, 2008). Brundtlandrapporten från 1987 har en definition på 

hållbar utveckling som är känd världen över. Rapporten menar att det är kombinationen 

av ekonomisk tillväxt med skydd för miljö och social rättvisa (Svenska FN-förbundet, 

2007). 

 

CSR har fyra stora ansvarsområden vilka är; etiska, miljömässiga, sociala och 

ekonomiska. När företag arbetar med någon eller några av dessa ansvarsområden så tar 

de sitt samhällsansvar och visar respekt för mänskliga rättigheter, behandlar anställda och 

kunder på ett rättvist sätt, är en god samhällsmedborgare och försöker förbättra miljön 

(Cerne, 2009). Enligt Lange och Dahlén (2009) så börjar CSR alltmer bli kopplat till 

faktiska produkter och genom att köpa en produkt från ett särskilt varumärke visar 

kunden sitt stöd. CSR kan även ses som varningstexter i media och på förpackningar.   

 

3.1.1 Påtryckningar utifrån  

 

För att CSR ska bli en del av företagens långsiktiga strategi bör detta vara ett frivilligt 

ansvar (Öhrlings, 2008). Det finns delar av CSR som är styrt av lagstiftningen, 

exempelvis gällande vissa arbetsvillkor, men den största delen av tillväxten av CSR 

återfinns ändå utanför lagstiftningen (Hultén och Wijkström, 2008). Både Europeiska 

Unionen, EU, och Förenta Nationerna, FN, har riktlinjer och jobbar med CSR-frågor. 

Europe 2020 strategy är en del av EU:s CSR-arbete för en smart, långsiktig och hållbar 

tillväxt. Detta kan forma en konkurrenskraftmodell som Europa vill ha. I mars 2010 gav 

EU ett löfte om att förnya strategierna för socialt ansvar. Detta är en nyckelfaktor för att 

kunna garantera ett långsiktigt förtroende hos anställda och konsumenter (EU, 2010).  

 

I de ekonomiska kristider som råder kan CSR-arbete vara väldigt relevant då det kan 

bygga och återuppbygga företags trovärdighet. Det kan även ge en väg ur krisen då nya 

former av värde skapas för att lösa samhällsproblem (EU, 2010). I linje med detta menar 

Lange och Dahlén (2009) att ett CSR-initiativ kan vara relevant i dagens samhälle då det 

är viktigt att företag väljer CSR-arbete som samhället accepterar, så kallade sociala 

kontrakt. Om företaget skulle göra något oacceptabelt så att det sociala kontraktet bryts så 

kommer deras existens att ifrågasättas av samhället. Om de däremot följer de regler och 
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normer som samhället godkänner så kommer företaget att erbjudas fördelar för sina 

anställda och kunder. 

 

Även FN har tagit fram riktlinjer för CSR. Global Compact, ett initiativnätverk för 

företag som valt att leda sitt företag med tio principer inom mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och antikorruption (United Nations Global Compact, 2008).   

 

Bergström et al (2002) förklarar ISO 14001 som ett regelverk som på detaljnivå beskriver 

hur företag ska arbeta i förhållande till sin miljösituation. Genom att arbeta utefter denna 

standard har företag möjlighet att bli certifierade enligt ISO 14001. För att bli certifierade 

måste företagen följa regelverken hela tiden och kontrolleras vid oförutsedda kontroller. 

En positiv effekt av ISO-certifierade företag är att det kan ge god publicitet om de är 

bland de första i sin bransch att införa dessa miljöledningssystem. Denna certifiering av 

företag visar intressenterna att företaget tänker på sin miljösituation och samtidigt gör 

något åt det. Bergström et al (2002) menar att företag som följer ISO 14001 även gör 

detta för att möta sina intressenters krav.  

 

 

3.1.2 Å ena sidan, å andra sidan 
 

Det finns både kritiker och förespråkare till att implementera CSR i företag. Öhrlings 

(2008) hänvisar till kritikern Freidman, en känd debattör på 1970-talet, som menade att 

ett företag som arbetar med CSR endast gör det för att maximera sina intäkter. Han menar 

att det är ohållbart, rent ekonomiskt, och att ägarna inte kan äventyra sin existens genom 

att ta ansvar. Andra kritiker håller med Freidman och menar att CSR-investeringar är 

kostsamt för företagen om de ska möta de miljömässiga - och sociala förväntningar som 

samhället har. En annan del av kritiken ligger i att det är svårt att i dagsläget säga 

huruvida utfallet kommer att bli positivt eller negativt och kan därför innebära stora 

förluster (Öhrlings, 2008).  

 

Det som både kritiker och förespråkare i alla fall är överens om är att CSR-investeringar 

skapar goodwill och att sådana investeringar inte görs om det inte förväntas ge goodwill 

(Öhrlings, 2008). Det finns även mycket kritik mot CSR men de menar att om det 

genererar goodwill så får företaget lägre kapitalkostnader och även en bättre efterfrågan. 

Förespråkare till CSR menar då att investeringar skapar goodwill och därmed lockar nya 

kunder, det öppnar även upp för den framtida marknaden. Öhrlings (2008) menar också 

att CSR kan ge företag goda värdegrunder och att detta kan leda till positiva medarbetare 

vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet.   

 

 

3.1.3 The pyramid of social responsibility 

 

En känd modell inom CSR är Carrolls Pyramid of Corporate Social Responibility. Den 

utgår från CSR:s fyra ansvarsområden som befinner sig på olika nivåer. Dessa 



 

- 11 - 

ansvarområden är; Ekonomiskt, legalt, etiskt och filiantropiskt (Carroll och Buchholtz, 

2006).   

 

Carroll och Buchholtz (2006) menar 

att grunden i pyramiden består av 

att företagen måste ta ett 

ekonomiskt ansvar genom att 

maximera vinsten och minimera 

kostnader. Detta då företag faktiskt 

är en ekonomisk institution.  

 

Nästa steg i pyramiden är det legala 

ansvaret. Det innebär att lagar som 

finns ska följas och om de inte följs 

kan det innebära stora konsekvenser 

för företaget (Carroll och 

Buchholtz, 2006).  

 

Det tredje steget enligt Carroll och 

Buchholtz (2006) är det etiska 

ansvaret som innebär att  företag 

ska ta till sig de normer som 

samhället kräver.  

 

Det sista ansvarområdet i Carrolls pyramid är filiantropiskt ansvar. Det innebär att 

företag ska vara goda samhällsmedborgare. Detta ansvar är helt frivilligt och förväntas 

inte av företaget, till skillnad från etiskt ansvar (Carroll och Buchholtz, 2006). 

 

3.1.4 Beckmans 4N-typologi  

 

Bergström et al (2002) tar upp Beckmans 4N-typologi. Denna typologi ska svara på 

frågan     ” varför vi gör som vi gör” och kan därför svara på vårt syfte ”varför arbetar 

företag med CSR?”. Modellen innehåller 4 N vilka 

är; Nöje – Det nöje aktiviteten innebär, Nytta – 

Vilken nytta handlingen uträttar, Normer – De 

normer som tros vara tvungna att följa, och Nöden – 

Det nöden kräver.  

 

Nöjesmotivet handlar om att redovisning ska vara ett 

rent nöje för företagen. Då alla påverkas av 

miljöfrågor, både privat och i jobbsammanhang, är 

detta något som påverkar personalen i företagen. 

Olika värderingar som människor har påverkar 

företaget och de känner en lust för att ta tag i aktuella 

miljöfrågor (Bergström et al, 2002).  



 

- 12 - 

 

Vidare förklarar Bergström et al (2002) att det andra N:et är Nyttomotivet som bygger på 

att bedriva företaget målinriktat och att mål och konsekvenser därför ofta är i fokus. Flera 

motiv kommer internt från företagen och företagsledning och ett stort motiv är att driva 

företag lönsamt. I ett CSR-sammanhang går det ekonomiska perspektivet att applicera på 

detta motiv. Detta perspektiv handlar om företagens redovisning gällande miljö, CSR och 

bokföring (Alrutz, 2008). 

 

Normmotivet handlar om att företag gör något som en självklarhet eller som en vana. Det 

finns två sätt att agera utifrån normmotivet; medvetet val och omedvetet val. Det 

medvetna valet går ut på att företaget vill bli hjälten medan det omedvetna handlar om att 

företag gör det som de tror är en självklarhet – en plikt (Bergström et al, 2002).  

 

Det sista motivet är Nödmotivet som går ut på att företag drivs för att det krävs av dem. 

Sådana nödmotiv kan vara lagar eller krav från intressenter. Om dessa nödmotiv inte följs 

kan det skada företaget mycket i form av negativ uppmärksamhet i media eller ett förstört 

varumärke (Bergström et al, 2002). 

 

Bergström et al (2002) menar att det är svårt att placera företag i endast en av rutorna i 

modellen, det blir gärna en blandning av alla fyra motiven. Motivens funktion är att 

spegla det motiv som företaget anser vara viktigast att presentera. 

3.2 Varumärken 
 

 

Varumärken kan definieras på flera sätt, och kan enligt American marketing association, 

AMA, vara ”ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller annat särdrag som på ett 

tydligt sätt särskiljer en säljares produkt eller tjänst från andra säljares” (Grönroos, 2008). 

Varumärken kan fylla olika funktioner och har därmed olika funktion för företag och 

kunder. För ett företag kan ett varumärke ge ekonomisk vinning om det sköts på rätt sätt 

medan det för konsumenter snarare handlar om att enklare kunna ta olika beslut (Lange 

och Dahlén, 2009).  

 

3.2.1 Varumärkets image och identitet  

 

Ett varumärkes identitet visar hur företaget vill uppfattas men det kan också förekomma 

inferens. Inferens uppstår när konsumenterna själva adderar saker som påverkar sin 

uppfattning om varumärket, utan att företaget själva har uttryckt det (Lange och Dahlén, 

2009). Enligt Aaker och Joachimshaler i Grönroos (2008) är varumärkesidentitet något 

som kan användas som en beskrivning av imagen som marknadsföraren vill ge 

varumärket. Dock har imagen med konsumenternas perception att göra, det som de minns 

av varumärket (Lange och Dahlén, 2009). För att imagen ska stärkas ska konsumenten 

göra starka, fördelaktiga och unika associationer till varumärket. Imagen byggs upp 

genom associationer såsom attribut, nyttor och attityder. Med attribut menas de 

associationer som är förankrat i själva produkten och i marknadskommunikationen, 
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nyttor kopplas till vad konsumenten får ut av att använda varumärket och attityder 

sammanfattar vad de tycker om varumärket (Lange & Dahlén, 2009).  

 

Företaget som sådant kan också ha en image och den image som ett företag eller 

organisation har representerar deras värderingar som kunder eller andra grupper 

associerar till företaget (Grönroos, 2008). Denna image kan variera beroende på vem som 

tillfrågas, dock finns det oftast någon allmän uppfattning om organisationen som kan vara 

tydlig för vissa grupper och mindre tydlig för andra. En positiv och välkänd image av 

företaget är en tillgång då det förmodligen påverkar konsumenternas uppfattning och 

upplevelse av företagets kommunikation och verksamhet (Grönroos, 2008). Lange och 

Dahlén (2009) menar att en dålig företagsimage kan göra det svårt att få stark 

varumärkesimage på produktnivå, däremot kan man inte säga att en bra företagsimage 

garanterar att imagen på produktnivå blir starkt. Det nämns ändå att satsningar på 

företagsimagen ger potential för produktvarumärken och att denna effekt är starkare för 

högengagemangsprodukter (Lange och Dahlén, 2009).  

 

3.2.2 Varumärkeskommunikation 

 

Varumärkessignalen är det som binder samman marknadsåtgärderna från företaget och 

konsumenternas uppfattning av varumärket. Genom kommunikation skickas information 

av vad varumärket står för till konsumenterna. Signalen påminner också om attributen 

och nyttorna (Lange och Dahlén, 2009). Författarna tar också upp att marknadsföraren 

borde försöka att förmedla en tydlig och trovärdig signal. Detta uppnås genom att 

konsumenterna är medvetna om vad som ska levereras och om de anser att löftena hölls 

efter att de använt varumärket. För att säkerställa att de förväntningar och löften som ges 

externt uppfylls så måste företaget också utföra en del interna åtgärder. Detta kallas för 

intern varumärkesprocess och innebär att värderingarna som kommuniceras extern ska 

stämma överens med företagets och personalens värderingar (Grönroos, 2008).  

 

3.2.3 Varumärkesvärde 

 
Varumärkesvärde handlar om ”kundens upplevelse av hur värdefull en viss vara, tjänst 

eller lösning är för honom i förhållande till andra alternativ” (Grönroos, 2008). Lange och 

Dahlén (2009) beskriver att ett varumärkes värde bestäms i huvudet på kunderna och 

därför bestäms varumärkesvärdet utifrån marknadseffektivitet som till exempel 

kännedom och attityder. Ekonomisk vinning av varumärken är en effekt av 

varumärkesvärdet. För företagen handlar varumärken således om att de har kunder som 

finner fördelar hos dem som vinner över konkurrenterna.  

 

Kunden kommer att bli mer öppen för andra lösningar och andras kommunikation om 

varumärkesvärdet sjunker, men om det däremot stiger så kan det innebära att kundens 

lojalitet till företaget ökar (Grönroos, 2008). Ett varumärke kan därför, precis som Lange 

och Dahlén (2009) tar upp hjälpa till att skapa så kallad konkurrensimmunitet för 

företaget genom att det ger möjligheter till särskiljning. Om ett företag kan skapa starka 
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relationer mellan konsumenterna och varumärket så kan konsumenterna bli immuna mot 

konkurrenternas marknadskommunikation oavsett hur de utformar sin marknadsföring 

(Lange och Dahlén, 2009).  

 

3.2.4 Positionering 

 

Enligt Axelsson och Agndal (2005) bör företag sträva efter att uppfattas på ett attraktivt 

sätt av de målgrupper som företaget riktar sig mot. Detta kan göras för företaget som 

helhet, produkterna, delar av företaget eller individer inom företaget. Profilering är del av 

positionering och står för alla åtgärder som kan förbättra företagets position. Bra 

produkter, exempelvis hållbara, vackra, snabba och så vidare kan ge företaget en position 

på marknaden. Den här typen variabler påverkar kundernas uppfattning av företaget men 

även pris, tillgänglighet och kommunikation spelar roll (Axelsson och Agndal, 2005).  

 

Om det finns skillnader mellan hur ett företag uppfattas (positionen, imagen), vad 

företaget anser att det är (identiteten), och hur företaget vill uppfattas, så försöker 

företagen att bygga över detta med hjälp av olika positioneringskampanjer. Företag som 

exempelvis vill visa sin miljövänliga profil markerar detta med olika 

positioneringskampanjer samt genom att se över sitt produktutbud. Vidare kan olika 

intresseorganisationer, politiska aktörer, massmedia, finansiella aktörer och liknande 

påverka företagets positionering. Ett samarbete med en intresseorganisation med liknande 

profil kan komma att legitimera deras arbete (Axelsson och Agndal, 2005).  

 

Vid så kallad objektiv positionering relaterar företaget sig till konkurrenterna. De tittar då 

på olika egenskaper som kan jämföras, exempelvis storlek och pris. En annan aspekt vid 

objektiv positionering är rangordning; den första, den senaste, den snabbast växande 

(Axelsson och Agndal, 2005).   

 

Melin (1999) menar att positionering har en strategisk betydelse för varumärken och för 

att finna en bra position för sitt varumärke kan företag göra en positioneringsanalys. En 

positioneringsanalys syftar till att ta reda på konkurrenternas position med hjälp av 

marknadsundersökningar. Resultatet från undersökningarna bildar en positioneringskarta 

där vissa variabler som konkurrenterna uppfattas ha, målas upp. Exempel på sådana 

variabler kan vara pris och kvalitet. Genom att granska positioneringskartorna så kan 

företag hitta positioner som ingen annan har tagit ännu (Melin, 1999).  Även om en 

positioneringsanalys är viktig för att finna sin position på marknaden så krävs det också 

att positionen är möjlig att uppnå annars kan positioneringen ge onödigt arbete. Det kan 

därför vara en fördel att se till företagets kärnvärden som kan komma att underlätta 

arbetet med positioneringen. De varumärken som är framgångsrika har arbetat efter 

samma kärnvärde under en längre tid och använt ett kärnvärde som ger deras varumärke 

ett attraktivt mervärde. Ett sådant mervärde kan vara antingen emotionellt eller 

funktionellt (Melin, 1999).  
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4. Empiri 
Detta kapitel innehåller sammanställningar av intervjuer från de tre företag som har 

intervjuats; Göteborg Energi, SKF samt KappAhl. Intervjuerna har skett med relevanta 

företagspersoner kopplade till företagen.  

4.1 Göteborg Energi 

4.1.1 Presentation av företaget 
 

Göteborg Energi är det fjärde största energibolaget i Sverige med huvudkontor i 

Göteborg. De levererar energi till hela västra Sverige. Företagets produktområden är 

bland annat elnät, gas, och kyla men deras största produkt är fjärrvärme. Göteborg Energi 

jobbar med att skapa långsiktiga hållbara lösningar och att minska miljöpåverkan. 

Företaget har 1048 anställda. 

 

4.1.2 Intervju 1 
 

Intervjun med Göteborg Energi hölls med Thore Sahlin, vice VD på företaget. Han sitter i 

företagets ledningsgrupp och är även ordförande i branschorganisationen Svensk 

Fjärrvärme.  

 

4.1.3 Bakgrund 

Göteborg Energi har ingen självklar definition av CSR utan arbetar istället utefter deras 

vision som är ”Vi ska utveckla ett hållbart Göteborgssamhälle”. Göteborgssamhället 

innefattar inte bara Göteborg utan hela västra Sverige. Denna vision har de som ledstjärna 

som de försöker jobba utefter. Deras bidrag till ett hållbart Göteborg handlar om att göra 

det till en hållbar stad gällande miljön, ekonomin och den sociala situationen. De vill 

skapa ett samhälle som är bra att leva i. Detta är vad Göteborg Energi lägger in i 

begreppet CSR. De påverkar samhället mycket med de produkter de har och genom att de 

finns överallt i samhället, så menar Thore Sahlin att det inte är konstigt att de kan sätta 

upp en sådan vision.  

 

Visionen ska genomsyra hela företaget. Det går att likna vid amerikanernas 

månlandning då Kennedy 1962 menade att det ska stå en människa på 

månen, för att det 1969 skulle kunna göra det så krävdes det att miljontals 

människor skulle arbeta mot det målet. På samma sätt så ska hela vår 

personal arbeta mot att nå vår vision.
1
 

 

Detta arbete utgörs av många saker menar Sahlin, framförallt innehåller det ett väldigt 

ambitiöst investeringsprogram som de har jobbat med metodiskt sedan 1980. På samma 

sätt har de arbetat med att få en hållbar ekonomi för att inte skada företaget.   

                                                 
1
 Thore Sahlin Vice VD Göteborg Energi, personlig intervju den 30 april 2010. 
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Det finns olika sätt att få personalen att följa riktlinjerna, antingen med morot eller piska, 

säger Thore Sahlin skämtsamt. Företaget investerar cirka en halv miljard kronor per år på 

att bland annat förbättra deras produktionsapparat, både genom att göra det billigare men 

också genom att göra det miljövänligare. När de tar sådana beslut förstår också deras 

personal att det är klokt att ta miljökloka beslut. När beslut om att bygga en anläggning 

för exempelvis hundra miljoner kronor tas ser personalen detta, vilket i sin tur ger ökad 

motivation för miljöarbete. Göteborg Energi är certifierat enligt ISO 14001 vilket innebär 

att de i vardagen tänker på miljön. Vidare har de sedan början av 90-talet tagit in trainees 

i verksamheten, lika många tjejer som killar. Utöver dessa är det ett hundratal små och 

stora beslut som tas varje dag kring hållbar utveckling. 

 

Sahlin ser 1980 som utgångspunkten till att börja skapa det moderna företaget, vilket 

innebär att de nu har hållit på i 30 år. Dock användes inte begreppet hållbar utveckling 

1980 även om det pratades om vilka åtgärder som kunde tas. Exempelvis nämner han att 

de kom fram till att det är bättre för miljön att använda en stor skorsten med mycket 

rengöringsanläggningar, istället för många små som inte rengörs.  Samma år beslutade de 

att de skulle utveckla fjärrvärmeproduktionen med hjälp av spillvärme som de såg som 

den mest miljövänliga lösningen. Förutom detta var anledningen till starten oljekrisen 

som pågick vid samma tid som innebar att det var svårt och dyrt att få tag på olja. Ett sätt 

att möta oljeberoendet var att använda spillvärmesystemet. Vidare nämner Sahlin att det 

på lång sikt skulle bli billigare och leda till bättre miljöprestanda.  

 

4.1.4 Varumärke 

När ämnet varumärke tas upp menar Thore Sahlin att deras CSR-arbete inte har påverkat 

varumärket och varumärkesidentiteten så mycket som han skulle vilja. Det är svårt att 

marknadsföra sig och att vinna gehör när det handlar om så abstrakta produkter som 

fjärrvärme jämfört med fysiska produkter. Han märker dock att varumärket har påverkats 

när han möter arbetssökande som känner till deras arbete med hållbar utveckling och 

tycker att det är spännande.  

 

Jag önskar att Göteborg Energis varumärke en dag ska få göteborgarna att 

uppfatta att de har en av världens bästa energilösningar i sin egen stad.
2
  

 

När vi ställer frågan om hur de kommunicerar varumärket så får vi snabbt en motfråga 

om vi själva minns någonting som de nyligen har kommunicerat, varpå vi inte kunde 

komma med ett bra svar. Han verkar inte förvånad och förstår att det är svårt att komma 

igenom bruset. De har under det senaste året utformat tre olika humoristiska 

reklamkampanjer för att visa fjärrvärmeprodukten och tillvaratagandet av spillvärme 

samt visa på deras miljöval.  

 

Sahlin har funderat kring varför vissa varumärken upplevs som riktigt starka, exempelvis 

känner de flesta till vad IKEA och Volvo står för men andra stora företag får inte lika 

stort genomslag. Det är många som aldrig får riktigt starka varumärken och Göteborg 

                                                 
2
 Thore Sahlin Vice VD Göteborg Energi, personlig intervju den 30 april 2010. 
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Energi har inte fått så stor genomslagskraft som de hade velat. Han är medveten om att 

många företag idag arbetar med CSR men han menar att många företag pratar mer än vad 

de gör. Göteborg Energi gör snarare tvärtom.  

 

4.1.5 Effekter av CSR-arbete 

Effekterna av CSR-initiativ kan påverka ekonomin men Sahlin menar att det är svårt att 

säga om det är just dessa initiativ som påverkar ekonomin, han tror inte att ett starkt 

varumärke på miljö enbart påverkar ekonomin. Det är kombinationen mellan kloka 

miljöbeslut och kloka ekonomiska beslut som klarar hållbarhetskriterierna och som 

tillsammans ger Göteborg Energi en god ekonomi. Att arbeta med miljöfrågor lönar sig i 

energibranschen då det är höga skatter och avgifter på mindre miljövänliga lösningar, 

som hela tiden höjs.  

 

Varje år utvärderar Göteborg Energi sitt miljöarbete och sin affärsplan. Detta gör de för 

att se om någonting i deras verksamhet kan förbättras. Den största åtgärden på 

miljöområdet är att satsa på lösningar som ger mindre utsläpp eftersom utsläpp, oavsett 

typ, kostar i form av skatter och avgifter vilket de kommer att tjäna på i längden.  

 

Under de senaste 30 åren har företagets position ändrats på marknaden. De levererade då 

enbart el, fjärrvärme och stadsgas men har nu utökat sitt produktsortiment vilket leder till 

att de har tagit en annan position. Marknaden ser också annorlunda ut. Sahlin beskriver 

Göteborg Energi som mer kraftfullt än vad det var tidigare. De har även tagit över i stort 

sett alla kunder i Göteborg och fått dem att börja använda fjärrvärme. I flerbostadshus har 

de en marknadsandel på nästan 100 och på villor 20- 25, vilket är väldigt bra.  

 

På grund av att de är erkända för sitt miljöarbete används Göteborg Energi ofta som ett 

bra exempel och som referens av staten. Företaget har tre personer sittande som 

ordförande i olika branschorganisationer, vilket inte är vanligt och heller ingen 

tillfällighet. Företaget har ett visst anseende i branschen. Sahlin själv är ordförande i 

branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och det är inte bara en följd av att han är vice 

VD på ett energiföretag utan för att Göteborg Energi är bra på det de gör.  

 

4.1.6 Framtid 

Framtiden ser spännande ut för Göteborg Energi då de verkar inom ett antal områden som 

Thore Sahlin tror kommer ha stor betydelse, ett sådant område är biogas. De satsar 

mycket pengar på att framställa biogas genom att röta avfall och förgasa biobränsle. De 

kommer även att marknadsföra gas som fordonsbränsle istället för bensin. Detta 

tillsammans med andra åtgärder markerar att företaget ligger i framkant. 

 

På frågan om CSR ska få fortsätta att vara frivilligt svarar Sahlin att Sverige har en bra 

metod som gör att företag fattar enhetliga beslut genom att staten sätter skatter och 

avgifter. Utefter detta tar företagen själva beslut om att arbeta med det, höjningar av 

skatter leder till att energiföretag måste ta andra investeringsbeslut. Göteborg Energi 

sätter undan en och en halv miljard kronor vilket är 25 procent av deras omsättning. Det 



 

- 18 - 

är inte många företag som gör det men Göteborg Energi har gjort det de senaste åren och 

planerar att göra det de kommande också.  

 

Slutligen diskuterade vi de största motiven till varför företag arbetar med CSR och Sahlin 

menar att det allra största motivet är att det ligger affär i det. Han menar dock att de 

starkaste drivkrafterna kommer från individer i organisationen som kan finnas på alla 

nivåer, det är de som gör att saker och ting inträffar. Det är alltid någon person som 

driver den här typen av arbete.  

 

Det går att likna företags CSR-motiv med leken ”följa John”, alla företag 

gör samma sak eftersom samhället ställer krav på dem som måste uppfyllas 

för att de ska ses som godkända.
3
 

 

4.2 SKF 
 

4.2.1 Presentation av företaget  

 

SKF-koncernen är världsledande leverantörer inom området rullningslager, tätningar, 

mekatronik, service och smörjsystem. De tillhandahåller även tjänster i form av teknisk 

support, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning. Företaget startade 1907 

i Göteborg och har idag 41 000 anställda världen över. Koncernen är certifierad enligt 

ISO 14001 och OHSAS 18001.  

 

4.2.2 Intervju 2 

Intervjun med SKF hölls med Simtee Lam, kommunikationsansvarig på sustainability-

avdelningen.  

4.2.3 Bakgrund 

CSR är ett ganska vanligt begrepp idag men vissa väljer att kalla det bara CR, corporate 

responsibility, andra för hållbar utveckling. SKF har istället myntat ett eget begrepp för 

att underlätta för alla medarbetare världen över eftersom begreppen kan vara svåra att 

förstå. Det är viktigt att alla förstår vad som gör SKF till ett hållbart företag. Företaget 

väljer att kalla sitt arbete för SKF Care där följande grundpelare ingår; Omsorg för 

företaget, omsorg för de anställda, omsorg för miljön och omsorg för samhället. Det är 

utefter dessa fokusområden som SKF har kunnat vara hållbart sedan starten 1907 och 

som gör att de kan fortsätta på den banan. Den största anledningen till varför SKF arbetar 

aktivt med CSR är för att de anser att det är deras ansvar som företag att rapportera och 

arbeta med dessa punkter.  

 

SKF:s historia visar att CSR har grundats i företagskulturen och enligt Simtee Lam så är 

det detta som driver dem i sitt arbete. Det är svårt att säga när arbetet med CSR började 

                                                 
3
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men 1989 ses som starten, åtminstone när det handlar om miljön, eftersom de då fick sin 

första miljöpolicy, vilket kan ses som tidigt. Dock började företaget att fokusera på de 

anställdas välmående sedan starten 1907 genom att till exempel erbjuda barnpassning, 

sjukvård och järnvägsräls för transport av de anställda. På den här tiden pratades det inte 

om hållbarhet, även om företaget jobbade mycket med denna typ av frågor redan då.  

 

Eftersom SKF är ett stort företag med många anställda krävs det att 

hållbarhetsavdelningen, på fem personer, hela tiden samarbetar med olika avdelningar för 

att kunna bedriva hållbarhetsfrågor. Hur varje avdelning arbetar med CSR kan därför 

variera. För att optimera att alla följer riktlinjerna besöker de bland annat sina fabriker 

världen över regelbundet. De vill med dessa besök hjälpa dem med hur de ska arbeta med 

hållbarhet utefter den standard som SKF har. Två viktiga delar för deras standard som de 

kontrollerar under sina besök är ISO 14001 för miljö, och OHSAS 18001 för hälsa och 

säkerhet. De undersöker även om fabrikerna följer SKF:s etiska riktlinjer. Simtee Lam 

menar att de reviderar för att se om företagen följer de policys och standarder som SKF 

har valt att följa. ”Det handlar väldigt ofta om kommunikation, att få de anställda att 

förstå vad de kan göra och varför”. 
4
Utefter denna kommentar beskriver Lam att de 

därför år 2005 började de därför att utbilda all personal i hållbarhetsfrågor. Utbildningen, 

Sustainability Awerness Training, ger all personal världen över kunskap och medvetenhet 

om hållbarhet. Ledningsgruppen spelar också en stor roll i arbetet för att få personalen 

medvetna om CSR-initiativ när de besöker fabrikerna.  

 

SKF som helhet har ett ISO 14001-certifikat och ett OHSAS-certifikat som alla 97 

fabriker i de 28 länderna måste följa. Om till exempel en fabrik inte skulle följa detta så 

förlorar hela SKF sin certifiering. Av denna anledning måste hela produktionsledet följa 

den standard som företaget har.  

4.2.4 Varumärken 

 

Enligt Lam påverkar CSR definitivt varumärket, detta gäller förmodligen fler företag än 

SKF. Ett företags CSR-arbete kan påverka ett varumärke positivt men det kan också 

förstöra företagsimagen om det görs på fel sätt. Om ett företag till exempel inte bryr sig 

tillräckligt om miljön eller arbetar oetiskt, och detta syns i media så kan det påverka 

företagets image negativt. Hon tror dock att företag ofta använder CSR som ett sätt att 

stärka sitt varumärke då det ger en känsla av att företaget är ansvarsfullt. I SKF:s fall är 

inte varumärket den enda anledningen till varför de arbetar med CSR men det finns 

såklart fördelar. De har till exempel blivit uppmärksammade av många finansiella 

analytiker och intresseorganisationer. Anledningen till detta är att de ses som ledande och 

som förebilder i sitt CSR-arbete vilket har stärkt deras image mot intressenterna.  

 

Det är svårt att säga om positionen har ändrats då hållbarhet alltid varit en del av SKF:s 

anda. Företaget står för kvalitet gällande produkter och service. Kvalitet för dem 

innefattar också deras sätt att arbeta för miljön och allt där omkring. Hur företaget har 

påverkat kunderna med sitt CSR-arbete är svårt att säga, då den största anledningen för 

                                                 
4
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kunderna att använda deras produkter är att de har hög kunskap och god kvalitet. Lam 

menar att kunderna är så medvetna om att SKF tar hand om miljön att de inte oroar sig 

för den aspekten. Kunderna vet vad företaget står för men om de skulle vilja veta mer så 

kan de få reda på detta genom analytiker, företagspresentationer och på företagets 

hemsida. Företagets position på marknaden blir oförändrad då kunder alltid har funnits 

där och inte kommer enbart på grund av att de arbetar med hållbar utveckling.  

 

Lam förklarar att CSR inte är deras största säljargument till sina kunder och att de inte 

använder det som marknadsföring men att det finns information att tillgå om de önskar. 

När företaget ska kommunicera sitt CSR-arbete till sina leverantörer håller de konferens, 

där de förklarar varför det är viktigt för SKF att arbeta med denna typ av frågor, hur de 

arbetar med det och hur de vill att leverantörerna ska jobba med det. De ställer höga krav 

på sina leverantörer och kommunikationen måste därför vara väldigt stark och tydlig. 

Leverantörerna kan även få hjälp med hur de ska förbättra sitt arbete genom att delta i 

utbildningar eller ingå i olika samarbeten med SKF.  

 

4.2.5 Effekter av CSR-arbete 

 

Simtee Lam tror att ekonomin kommer att påverkas av CSR mer och mer i framtiden.  

Investeringar är en stor del av deras ekonomi som påverkas av aktieägare som vill 

investera i företaget. Konsumenter blir mer medvetna om företags CSR-arbete i och med 

reklamkampanjer och mediefokus, de kan därför göra mer medvetna val.  

 

En viktig del av CSR-arbete är utvärdering, då de annars inte vet hur långt de har kommit 

i sitt arbete och hur långt det är kvar tills de kan nå sina mål. De samlar in olika data från 

fabrikerna för att exempelvis se om de är på god väg mot sitt CO2-mål eller om de lyckas 

att eliminera skador på arbetsplatsen. Detta utvärderas för att förstå orsaker till eventuella 

misstag och hur de kan förebyggas.  

 

Vi för en dialog med intressenter, studenter och intresseorganisationer för få 

deras åsikter kring vårt CSR-arbete och vad som kan utvecklas. Vi vill veta 

vad vi kan göra bättre i framtiden trots att vi kan anses ha en ledande 

position. 
5
 

 

Simtee Lam tror att kunder i framtiden kommer att bli mer selektiva i val av företag i och 

med det rådande klimathotet. Hon tror att fokus kommer att hamna mer på miljö- och 

teknologiska lösningar, varpå SKF har en konkurrensfördel. SKF:s kunder har i sin tur 

krav från sina egna kunder angående sina leverantörer. Då SKF ses som ett säkert och 

hållbart företag kan de bli ett naturligt val som leverantör, vilket kan innebära 

konkurrensfördelar för företaget. Vidare menar hon att företag i framtiden kan vara 

tvungna att ta ett socialt och miljömässigt ansvar då de annars riskerar att bli bojkottade 

och försvinna från marknaden.  

                                                 
5
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4.2.6 Framtid 

 

När Lam pratar om företagens eget ansvar så anser hon att det bör vara en kombination 

av lagstyrning och flexibilitet. Företag måste själva få välja de CSR-perspektiv som är 

relevanta för dem att arbeta med. Full flexibilitet bör dock undvikas då det kan leda till 

att det tar längre tid för dem att börja ta sitt ansvar. Företagen måste själva förstå hur de 

påverkar de problem som finns i samhället och hur de ska hantera dem på det mest 

effektiva sättet. Om det däremot skulle vara helt lagstyrt så skulle det bli för stelt och 

därför är en kombination att önska. Staten kan sätta skatter och avgifter som gör det 

lättare för företagen att ta sitt ansvar för samhället.  

 

Lam menar att företag genom att arbeta med CSR kan få vissa fördelar. Hon illustrerar 

det med en trestegstrappa där det första steget innebär att företag arbetar med det för att 

förebygga risker. Företagen gör på det här steget endast det som krävs av dem och kan 

inte nå konkurrensfördelar. Det är visserligen ett viktigt steg då företag som inte har en 

bra process för miljö- och sociala frågor riskerar att bli utblottade, få böter eller bli av 

med sin licens. Vidare kan företag ta det ett steg längre och införa CSR för att minska 

sina kostnader. De kan exempelvis välja att satsa mer på sina anställdas trygghet, det 

kostar mer att hantera en olycka än arbeta med säkerhet för att förebygga den. De kan 

även välja att gå ytterligare ett steg i trappan för att vinna konkurrensfördelar och bli 

ledande på marknaden. Det krävs då att de försöker titta på vad de kan göra mer för 

samhället. SKF har tagit sitt CSR-arbete hela vägen och satsar exempelvis på forskning 

och innovation.  

 

I framtiden önskar Lam att CSR-avdelningen på SKF inte kommer att behövas utan att 

alla anställda är införstådda i att det ligger i var och ens ansvar att ta hand om miljön och 

sina arbetskamrater. Alla anställda ska ha tio fingrar kvar när de går hem för dagen, säger 

Simtee Lam med ett leende. Detta är ett långsiktigt mål som de redan har börjat arbeta 

mot genom att bland annat ha utbildningar för personalen. Det är viktigt att alla, oavsett 

kultur, verkligen förstår att det är viktigt att jobba med denna typ av frågor och hur de ska 

göra det, inte att företagsledningen pekar på vad som är rätt och fel.  

 

Simtee Lam hoppas att fler företag ska förstå fördelarna med CSR för att kunna vinna 

konkurrensfördelar och inte bara se det som en risk. Många konsumentföretag har 

anammat detta väldigt fort, möjligen för att de vet att varumärkesimagen spelar en kritisk 

roll.  

 

Slutligen oroar hon sig för att företag arbetar med CSR för att det är modernt just nu, i 

och med hur det framställs i media. Hon hoppas att fler ska förstå att det inte bara handlar 

om image utan att det faktiskt kan ge företaget fler fördelar. Det går alltid att göra 

förbättringar och trots att SKF är ledande så vet de att det alla gånger inte blir perfekt.  

CSR handlar inte om fraser och slogans utan det handlar om att hela tiden arbeta hårt för 

att bli bättre och förhindra att något går snett.  
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4.3 KappAhl 

4.3.1 Presentation av företaget  

KappAhl är en modekedja med huvudkontor i Göteborg. Företaget startade år 1953 och 

sålde då enbart kappor till lågt pris med hög kvalitet. Företaget är idag beläget i de 

nordiska länderna samt i Polen och har 4300 anställda. KappAhl arbetar mycket med 

CSR och har bland annat blivit utsedd till Sveriges bästa arbetsplats av Veckans Affärer.  

4.3.2 Intervju 3  

Intervjun med KappAhl hölls med Eva Kindgren som arbetar som CSR Quality Manager. 

4.3.3 Bakgrund 

Eva Kindgren menar att CSR är ett stort begrepp, som omfattar mycket. På KappAhl har 

de ett uppdelat CSR-arbete, de är två stycken personer som ansvarar för detta arbete. Hon 

arbetar med BSCI, business social compliance initiative, ett internationellt 

företagssamarbete som handlar om att få leverantörer att följa uppförandekoder. Hon 

arbetar även med miljö- och etiska frågor. Hennes kollega arbetar med miljöfrågor inne 

på KappAhl och ser till att företaget är ISO 14001-certifierat och att leveranser till butik 

sker med tåg så mycket som möjligt. KappAhl arbetar också med CSR genom att sponsra 

ett vindkraftverk i Indien för att kompensera för de tjänsteresor de gör. De försöker även 

minska på transportutsläpp genom så kallad green shipping med båt.  

 

KappAhl försöker få hela företaget att följa de riktlinjer som finns gällande CSR. Eva 

Kindgren menar att de vet hur de ska arbeta trots att indelningen kan försvåra det. Hela 

företaget följer riktlinjerna ända från ledningen till medarbetarna, CSR är en viktig fråga 

för KappAhl och har därför implementerats i hela företaget. De försöker även att arbeta 

med CSR i hela produktionsledet. Exempelvis gör de detta i sina miljöfrågor, med 

vattenrening hos sina leverantörer. De har även grön el i alla sina butiker.  

 

Eva Kindgren var själv inte med vid avstampet för företagets CSR-arbete 1997 men tror 

att anledningen till varför de började var på grund av påtryckningar från olika 

intressenter. De började med en diskussion kring huruvida de hade kontroll på sina 

enheter. De arbetar med CSR av flera olika anledningar som skulle kunna förklaras 

utifrån åtta lika viktiga delar. Först nämner Kindgren media som en viktig aktör då de 

ständigt bevakar företag. Det är också viktigt att aktieägarna uppfattar att företaget har 

attraktiva aktier, många av dem är intresserade av KappAhls CSR-frågor. Den tredje 

delen är regeringen i Sverige och de länderna där KappAhl har produktion som delvis har 

lagt det här ansvaret på dem. De är medlem i intresseföreningen BSCI vilka ställer krav 

på dem för att de ska få fortsätta att vara det. KappAhls anställda är också en anledning 

och det är viktigt att de vet om att företaget tar ett bra ansvar. Vidare är non goverment 

organizations, NGO, intresserade av KappAhls arbete för att se att de följer de regler som 

de bör göra. Fackföreningar i Sverige och produktionsländerna kontrollerar också att 

KappAhl gör ett bra arbete kring de olika frågorna. Sist men inte minst är kunderna en 

stor anledning då de direkt när de besöker en butik ska veta att KappAhl har gjort det som 

ligger i deras ansvar, att deras produkter är tillverkade på ett så bra sätt som möjligt. Det 
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är därför många faktorer som påverkar deras val av att arbeta med CSR, så att de ska ses 

som ett gott företag.  

4.3.4 Varumärke 

Kindgren tror personligen att kunderna tar för givet att KappAhl ska göra ett bra CSR-

arbete, något som hon tycker att de ska göra då det är företagets ansvar gentemot 

kunderna att leva upp till. Hon tror att det är viktigt för KappAhl som varumärke att de 

gör ett gott arbete.  

 

På frågan hur de kommunicerar CSR-arbetet till kunderna svarar hon att de hade kunnat 

göra det mycket bättre. Anledningen till att de har varit dåliga på att berätta det utåt 

menar hon beror på att det är svårt att avgöra vad som är värt att kommunicera. Ett 

exempel är att de inte vet om det de har gjort är värt att kommunicera. Det är även svårt 

att kommunicera hur bra de arbetar när de har 220 leverantörer världen över då det är 

svårt veta vad som kan hända. De inspektioner de gör fryser verkligheten just för det 

tillfället och det är svårt att veta om någon exempelvis ställer ett föremål framför en 

branddörr. Kindgren menar att detta kan göra att de känner sig hämmade till att berätta 

allt som de faktiskt gör. Hon hoppas att de kommer att göra det ännu mer i framtiden, då 

de faktiskt gör väldigt mycket som kan vara värt att berätta.  

 

Eva Kindgren tror att KappAhls varumärkesidentitet delvis har förändrats på grund av att 

de arbetar med CSR. Dock poängterar hon att alla varumärkens identitet i branschen har 

förändrats över tiden, inte bara deras.  

 

4.3.5 Effekter av CSR-arbete 

KappAhls ekonomi har inte påverkats negativt av att arbeta med CSR, om det har 

påverkats så är det positivt. De utvärderar dock inte CSR-aktiviteterna sett till ekonomin 

då det är svårt att mäta det i exakta siffror. De utvärderar däremot om de uppnår redan 

uppsatta mål.”CSR är en bra grundstomme att stå på, jag tror inte att företag kan klara sig 

utan detta idag.” 
6
 

 

Om företaget har vunnit konkurrensfördelar tror Eva Kindgren beror på hur väl insatta 

kunderna är i CSR-frågor. KappAhl har många kunder som är kunniga och intresserar sig 

för detta. För dessa kunder tror hon att de har blivit mer konkurrenskraftiga. Även om 

KappAhl inte är ett stort företag globalt sett så har de större möjligheter att jobba med 

CSR än vad ett mindre företag har. Hon menar att de har en fördel genom att de har 

kontor i alla sina produktionsländer med egen personal. Företag har ett moraliskt ansvar 

gentemot samhället, varpå KappAhl ser det som en drivkraft till att fortsätta arbeta med 

det. Om de kan göra vinst så känner de att det är deras moraliska ansvar att ge något 

tillbaka till de länder som arbetar med produktionen.  

 

Eva Kindgren tror att många människor uppfattar KappAhl som ett gott företag. De har 

exempelvis blivit godkända av olika investerarfonder som bara riktar in sig på etisk 

                                                 
6
 Eva Kindgren CSR Quality Mangager KappAhl, telefonsamtal den 7 maj 2010. 
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handel vilket de ser som ett bra betyg. De är även certifierade enligt ISO 14001. Hon 

menar även att det kan ge företaget ett gott rykte att arbeta med den här typen av frågor. 

De kan exempelvis skapa samarbete med bra leverantörer då de tycker att KappAhl är ett 

ansvarsfullt företag. På samma sätt det kan det ge bra medarbetare. KappAhls position 

kan ha ändrats något, om människor uppfattar företaget som mer miljö- och CSR-

medvetet än andra företag.   

 

4.3.6 Framtid 

Kindgren tror inte att CSR är en fluga utan att alla kommer att vara tvungna att ta sitt 

ansvar i framtiden, oavsett om det är ett stort eller litet företag. Hon tror även att det då 

kan komma att kallas för PSR, personal social responsibility, istället för CSR. Alltså att 

varje enskild person ska bidra till ett bättre samhälle. En enskild människa kan inte 

förändra världen men alla bör inse att om varje person gör en liten del så kan de 

tillsammans bli starka.  

 

Det finns många lagar och bestämmelser som företag måste följa och det tillkommer nya 

hela tiden. Exempelvis har det kommit en ny kemikalielag som reglerar vad företag får 

sälja. Dock kan företag göra mer än det som krävs av samhället och detta ansvarstagande 

är frivilligt för dem att ta. Det är bra att det är en mix av orsaker till varför företag jobbar 

med hållbar utveckling. KappAhl har tagit sitt frivilliga ansvar genom att bland annat 

hjälpa Bangladesh med att bygga skolor och träningsläger för flickor. I Sverige stödjer de 

bland annat BRIS och Majblomman.  

 

Förändringar som är planerade för KappAhl är att fokusera mer på miljö och vatten inom 

ramen för CSR. De har hittills mest lagt fokus på det sociala ansvaret gentemot 

leverantörer, där de vill påverka deras arbetsvillkor till det bättre.  

 

Slutligen nämner Kindgren ytterligare två motiv till att arbeta med CSR. Först berättar 

hon om deras medlemskap i organisationen Better Cotton Initiative där de stödjer 

bomullsodlare.  Drivkraften blir att se till att det fortsätter finnas resurser för att kunna 

arbeta med bomull, utan företags hjälp så kommer det inte finnas någon bomull kvar om 

25 år.  

Det andra motivet hon nämner är att hjälpa till. Vinstdrivande företag måste förstå att de 

kan bidra med väldigt mycket till välgörande ändamål med små medel.  
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer de tre intervjuerna att analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen.  
 

 

5.1 Analys av Göteborg Energi 
 

5.1.1 CSR 

Göteborg Energi använder inte begreppet CSR så som vår teori beskriver, men genom att 

se på deras vision, som är deras definition av CSR, så är betydelsen densamma. 

Företagets definition av CSR är att skapa ett samhälle som är bra att leva och verka i. 

Deras bidrag till ett hållbart Göteborg handlar om att göra det till en hållbar stad gällande 

miljön, ekonomin och den sociala situationen. Göteborg Energis definition kan snarare 

liknas vid den begreppsförklaring som Hultén och Wijkström (2008) menar användes på 

1600-talet i Sverige – samhällsansvar.   

 

När Cerne (2009) pratar om de olika perspektiven inom CSR menar hon att företag 

genom att arbeta med något av de fyra perspektiven; miljö, socialt, ekonomiskt eller 

etiskt, tar sitt samhällsansvar. Göteborg Energi har tagit över en stor del av marknaden 

genom att ha en marknadsandel på nästan 100 i flerbostadshus och 20-25 på villor. De 

påverkar därmed samhället så pass mycket med sina produkter och känner därför att de 

har ett ansvar gentemot samhället. Göteborg Energi arbetar med tre av de fyra 

perspektiven; miljö, ekonomi och socialt, dock med störst fokus på miljö, då de påverkar 

den mest.  

 

Öhrlings (2008) menar att CSR bör vara frivilligt vilket Göteborg Energi håller med om. 

De menar att den metod som används i Sverige är en bra lösning. Staten sätter skatter och 

avgifter vilket medför att CSR-arbetet inte är helt frivilligt. Om företag vill göra mer än 

vad som krävs av dem så ska de ta egna beslut om hur de vill bidra mer till samhället 

genom CSR. Göteborg Energi har valt att göra mer än vad som krävs genom att bland 

annat arbeta med olika investeringsprogram. 

 

Vidare är en del av CSR de påtryckningar som finns från organisationer, ett exempel är 

ISO- 14001 som är ett regelverk för företagens miljösituation (Bergström et al, 2002). 

Göteborg Energi har i och med sitt arbete med CSR blivit ISO-certifierade då de följer de 

riktlinjer som krävs samt att de även vid oförutsedda kontroller följer det. Genom att vara 

ett ISO-certifierat företag har Göteborg Energi fått god publicitet, de används ofta som ett 

gott exempel av staten. Enligt Bergström et al (2002) är detta en fördel som ISO-

certifiering kan ge företag.    

 

Göteborg Energi är förespråkare till CSR och menar att det är något som stora företag ska 

arbeta med. Freidman i Öhrlings (2008) menar att företag tar CSR-initiativ för att 
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maximera sina intäkter, andra i debatten menar att CSR kan skapa goodwill. Som svar på 

detta menar Göteborg Energi att det är svårt att visa om det är just CSR som påverkar 

deras ekonomi men håller med om att det kan skapa goodwill.   

 

För att se hur långt Göteborg Energi har tagit sig i Carrolls (2006) pyramid of social 

responsibility måste vi se till deras CSR-arbete. De har tagit ett ekonomiskt ansvar genom 

att ständigt försöka ta kloka ekonomiska beslut, vilket är grunden i pyramiden. Detta gör 

att de kan nå nästa nivå som är det legala ansvaret. De tar detta ansvar genom att följa de 

lagar och normer som finns, exempelvis genom att betala skatter och följa riktlinjerna för 

ISO 14001. Det tredje steget som nås är det etiska ansvaret som samhället kräver av dem 

(Carroll och Buchholtz, 2006). Göteborg Energi är ett så pass stort företag att det krävs 

av dem att stödja organisationer i samhället, exempelvis genom att stödja BRIS.  Vi är 

osäkra på om Göteborg Energi kommer upp till det fjärde och högsta steget, det 

filantropiska ansvaret, då de frivilligt tar initiativ som de kanske inte hade tagit om 

samhället inte ställt krav på det.  

 

Beckmans 4N-typologi ska svara på frågan ”varför vi gör som vi gör” och företag passar 

gärna in i flera av de N som modellen utgör (Bergström et al, 2002). Göteborg Energi blir 

en blandning av alla fyra då de arbetar efter alla fyra motiv. De gör utvärderingar varje år 

och företaget är väldigt angelägna om att hjälpa samhället, vilket gör att de passar in på 

nöjesmotivet. De passar även in på nyttomotivet då Göteborg Energi menar att driva 

företag handlar om att tjäna pengar. Det tredje N:et är normmotivet och det drivs av att 

göra något som en själklarhet eller vana, att bli en hjälte (Bergström et al, 2002). 

Göteborg Energi gör ett medvetet val att hjälpa samhället, de kan nästan ses som en hjälte 

i och med deras ständiga arbete kring miljöförbättringar. Det sista motivet är nödmotivet, 

vilket de också passar in på. Det är sådant som krävs av företagen, från intressenter och 

lagar (Bergström et al, 2002). Göteborg Energi måste följa många miljölagar och sin 

ISO-certifiering men det ställs även krav från intressenterna som de försöker tillmötesgå 

genom sina olika investeringar i samhället.  

5.1.2 Varumärken  

Göteborg Energis positionering har under deras 30 år av CSR-arbete ändrats, genom att 

de har blivit ett mer kraftfullt företag. Genom att använda sig av olika 

positioneringskampanjer, som visar på deras nya miljövänligare produkter, försöker de 

möta den eventuella barriären mellan deras image och deras identitet. Axelsson och 

Agndal (2005) menar att om denna barriär finns så är det viktigt att bygga över detta, ett 

exempel är genom kampanjer samt att se över sitt produktutbud. Detta är just vad 

Göteborg Energi gör och har utökat sitt produktutbud med bland annat Internet och 

biogas. Göteborg Energi används ofta som praktexempel av staten då de är erkända för 

sitt miljöarbete. Med detta skulle de kunna rangordnas enligt vad Axelsson och Agndal 

(2005) benämner som den objektiva positioneringen. De kan ses som det ledande 

företaget eller som det bästa företaget i branschen. Ett av Göteborg Energis kärnvärden är 

miljöfokus, som de har arbetat med under många år. Detta kan ha stärkt deras position 

genom att det har blivit en del av deras profil. Melin (1999) styrker detta genom att 

förklara att varumärken som är framgångsrika är det för att de har arbetat med samma 

kärnvärden under en längre tid samt att de valt ett kärnvärde som gör dem attraktiva på 
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marknaden. Genom den ständiga miljödebatten har Göteborg Energi sannerligen valt ett 

kärnvärde som gör dem attraktiva i dessa dagar.  

 

5.2 SKF 
 

5.2.1 CSR 

SKF väljer att inte kalla sitt arbete för CSR utan benämner det istället SKF Care då de 

anser att begreppet kan vara svårt för alla intressenter världen över att förstå. I SKF Care 

ingår dock fyra grundpelare; omsorg för företaget, omsorg för de anställda, omsorg för 

miljön samt omsorg för samhället. Detta går att likna vid Cernes (2009) definition som 

pekar ut ekonomi, miljö, etik och socialt som de stora perspektiven inom CSR.  

 

För att vinna konkurrensfördelar ska ett företag göra mer än genomsnittsföretaget, alltså 

inte bara följa lagar och regler (Öhrlings, 2008). I linje med detta menar SKF att företag 

genom att arbeta med CSR kan få vissa fördelar. Det går att likna vid vad SKF kallar 

trestegstrappan där det första steget innebär att företag arbetar med CSR för att förebygga 

risker. Sådana företag kan inte vinna konkurrensfördelar då de endast gör vad som krävs 

av dem. Det andra steget innebär att företaget genom CSR kan minska sina kostnader. 

Genom att ta det sista steget kan företaget vinna konkurrensfördelar och bli ledande på 

sin marknad. Det krävs då att se ser mer till vad de kan göra mer för samhället, ett steg 

som SKF har valt att ta genom att satsa på exempelvis forskning och innovation.  

 

Det finns delar av CSR som är styrt av lagstiftningen, exempelvis gällande arbetsvillkor 

men att den största tillväxten ändå återfinns utanför lagstiftningen (Hultén och 

Wijkström, 2008). Öhrlings (2008) menar att CSR, för att kunna bli en del av en 

långsiktig strategi, bör vara ett frivilligt ansvar. Sett till SKF så menar de att det bör vara 

en kombination av lagstyrning och flexibilitet. Det är viktigt att de själva får vara med 

och påverka vilka CSR-initiativ som är relevanta för dem att arbeta med. Dock bör full 

flexibilitet undvikas då detta kan göra att det tar längre tid för företagen att börja arbeta 

med det. De måste själva bli medvetna om hur de påverkar samhället för att på ett 

effektivt sätt kunna hantera det. En kombination av flexibilitet och att staten sätter skatter 

och avgifter gör det lättare för företagen att ta sitt ansvar vilket hade varit det bästa. 

 

Vi kan se hur långt SKF har tagit sitt arbete med CSR genom att titta på Carrolls (2006) 

pyramid of social responsibility. De har tagit det grundläggande steget, det ekonomiska 

ansvaret, genom att visa omsorg för företaget, som är en del av SKF Care. Nästa steg i 

pyramiden som de uppfyller är det legala ansvaret vilket de gör genom att följa de lagar 

och normer som finns. Detta gör de exempelvis genom att följa riktlinjer för ISO och 

övriga miljöpolicys. De når även det tredje steget som är det etiska ansvaret genom att 

följa riktlinjer för OHSAS 18001, som gäller för hälsa och säkerhet. Det är svårt att med 

säkerhet säga om SKF uppfyller det sista kravet, det filantropiska ansvaret, idag. Sett till 

deras historia, när de erbjöd sina anställda barnpassning och transportmöjlighet till 

arbetsplatsen anser vi att de gjort det. 
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För att förstå varför företag gör som de gör så kan man applicera dem på Beckmans 4N-

typologi, och de kan passa in på flera utav dem (Bergström et al, 2002). SKF kan passa in 

på normmotivet som handlar om att företag gör något av en självklarhet eller vana. Detta 

då SKF angett att den största anledningen till varför de arbetar med CSR är för att de 

anser att det är deras ansvar som företag att arbeta med dessa punkter. De passar även in 

på nöjesmotivet då de hela tiden försöker att förmedla till sina anställda vad de kan göra 

och varför. Vidare kan SKF tänkas arbeta utefter nyttomotivet genom att de är ett 

vinstdrivande företag och riktar in sig på forskning och innovationer för att bli ännu 

bättre i framtiden. Självklart följer också SKF de krav som ställs från intressenter och 

lagar, då företaget annars kan skadas negativt, vilket gör att de även kan passa in på 

nödmotivet.  

 

 

5.2.2 Varumärken 

SKF menar att CSR kan påverka varumärket positivt. Det kan dock förstöra 

företagsimagen om det görs på fel sätt, exempelvis genom att arbeta oetiskt eller inte 

tänka på miljön. Om detta syns i media så kan företagets image skadas. Detta stämmer 

överens med Lange och Dahlén (2009) som menar att image har med kunders perception 

att göra. För att imagen ska stärkas så ska kunden göra starka, unika och fördelaktiga 

associationer till varumärket vilket byggs upp genom attribut, nyttor och attityder (Lange 

och Dahlén, 2009).  

 

Företaget som sådant kan också ha en image som representerar deras värderingar som 

kunder och övriga intressenter associerar till företaget (Grönroos, 2008). Denna image 

kan variera beroende på betraktaren men det finns oftast en allmän uppfattning om 

organisationen. Grönroos (2008) menar att en välkänd och positiv företagsimage är en 

god tillgång då det kan påverka uppfattningen och upplevelsen från kundens sida kring 

företagets verksamhet. Sett till SKF så anger de att varumärket inte är den enda 

anledningen till varför de har börjat arbeta med CSR men att det såklart finns fördelar. 

Exempelvis har många finansiella analytiker och intresseorganisationer gett dem 

uppmärksamhet. Detta kan bero på att de ses som ledande och förebilder i sitt arbete med 

CSR som har lett till att deras image mot intressenterna har stärkts.  

 

Axelsson och Agndal (2005) menar att bra produkter som till exempel är hållbara, 

snabba, vackra kan ge ett företag en position på marknaden. Den största anledningen till 

att SKF:s kunder använder deras produkter är för att de har god kunskap och hög kvalitet 

på produkterna. Det är därför svårt att säga hur företaget har påverkat kunderna med sitt 

CSR-arbete. Det är också svårt att säga om positionen har ändrats till följd av deras CSR-

arbete då det alltid har varit en aktiv del i företagets anda. Företagets kunder är redan så 

medvetna om att SKF arbetar för en bättre miljö att detta inte påverkar. Positionen kan 

ses som oförändrad då kunderna alltid har funnits där och inte enbart kommer för att de 

arbetar med CSR.  

 

Grönroos (2008) talar om intern varumärkesprocess som innebär att ett företag 

säkerställer de externa löften som de har gjort genom att göra en del interna åtgärder. Det 
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innebär att värderingarna som företaget kommunicerar externt måste stämma överens 

med företags och personalens värderingar. SKF ser det som en viktig fråga att få de 

anställda att förstå vad de kan göra inom området för CSR och hur. De började därför år 

2005 att utbilda all personal, världen över, i hållbarhetsfrågor för att ge dem ökad 

medvetenhet och kunskap om hållbarhet vilket kan leda till att det blir en del av deras 

egna värderingar.  

 

Varumärkesvärde handlar om hur värdefull en viss produkt är i förhållande till alternativ, 

för kunden. Ekonomisk vinning av varumärken är en effekt av varumärkesvärdet. För 

företagen handlar varumärken således om att de har kunder som finner fördelar hos dem 

som vinner över konkurrenterna (Grönroos, 2008). SKF tror att CSR kommer att påverka 

ekonomin mer i framtiden, bland annat genom aktieägare som väljer att investera i 

företaget. Även konsumenter blir mer medvetna om företagens CSR-arbete och mer 

selektiva i sina val.  

 

 

5.3 Analys av KappAhl 
 

5.3.1 CSR  

När ett företag väljer att arbeta med någon eller några av de dimensioner av CSR som 

finns så tar de ett samhällsansvar (Cerne, 2009). Då KappAhl arbetar med två av 

dimensionerna, etik och miljö, så tar de sitt samhällsansvar genom att bland annat arbeta 

med att minska utsläppen genom båtfrakt samt genom att bygga skolor i Bangladesh. 

KappAhl är även ISO-certifierade och genom att följa de lagar och regler som det innebär 

så får de ha kvar sin certifiering. För att kontrollera att företag följer de regler som ISO 

14001 har satt upp, utförs oförutsedda kontroller där de ser om företagen arbetar utefter 

regelverken (Bergström et al, 2002). 

 

Det bör enligt Öhrlings (2008) vara frivilligt att arbeta med CSR, även om det finns 

påtryckningar från staten. KappAhl menar att det måste finnas lagar som företag ska 

följa. Om de däremot vill göra mer för samhället så ska detta vara frivilligt. Genom både 

lagstyrning och egen drivkraft blir det en bra mix på marknaden för arbetet med hållbar 

utveckling. Själva gör KappAhl mycket mer än den lagstyrda delen, de hjälper bland 

annat Bangladesh med att bygga skolor och träningsläger för flickor. I Sverige stödjer de 

bland annat BRIS och Majblomman. 

 

För att förstå hur högt upp KappAhl kommit i The pyramid of social responsibility av 

Carroll (2006) gäller det att gå igenom varje steg för sig. KappAhl har en bra ekonomisk 

situation, vilket gör att de har en bra grund att stå på och kan därav kliva ett steg högre i 

pyramiden. Det steget är det legala ansvaret som innebär att företag måste följa de lagar 

som finns i samhället (Carroll och Buchholtz, 2006). Då KappAhl följer detta kan de ta 

sig ännu högre upp i pyramiden till det tredje steget som är det etiska ansvaret. KappAhl 

har nått även detta steg då de arbetar med etiska frågor som samhället kräver av dem 

genom att stödja olika organisationer.  
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Beckmans 4N-typologi kan förklara företags motiv till CSR-arbete. Modellen utgår från 

fyra N som alla kan passa in på ett företag (Bergström et al, 2002). KappAhl blir en mix 

av alla fyra då de har flera olika motiv till sitt arbete. De passar in i nöjesmotivet då de 

har många drivna själar i företaget som vill att företaget ska hjälpa samhället och världen. 

De passar också in på nyttomotivet då de, som de flesta företag, drivs för att tjäna pengar. 

KappAhl gör därför årliga ekonomiska utvärderingar för att se till att det går bra för 

företaget. Nästa motiv är normmotivet som bygger på att göra saker som kan ses som 

självklara (Bergström et al, 2002). Av den anledningen passar KappAhl in i normmotivet 

då de vill att deras kunder ska se det som en själklarhet att de jobbar med de typer av 

frågor som de faktiskt gör. Sista N:et, nödmotivet, är sådant som krävs av företagen, från 

intressenter eller lagar (Bergström et al, 2002). Då KappAhl har många intressenter, så 

som samhället och olika organisationer, som ställer krav på dem blir det naturligt att de är 

även är en del av det sista N:et.  

 

5.3.2 Varumärken 

KappAhls positionering har förändrats till att de har blivit ett mer CSR-medvetet företag. 

De har tagit ett medvetet val att inte använda sig av några positioneringskampanjer då de 

menar att det är svårt att avgöra vad som är värt att kommunicera och inte. Deras position 

kan komma att ändras till ett ännu starkare miljöföretag i framtiden om de kommer till att 

berätta mer om sitt arbete. KappAhl gör mycket som är värt att kommunicera till sina 

kunder. Genom att inte vara öppna med det positiva de bidrar till kan det skapas en 

barriär mellan deras image och deras identitet. Det krävs då att de börjar arbeta med 

positioneringskampanjer (Axelsson och Agndal, 2005). Om ett företag istället är öppna 

med sitt arbete så kan det påverka varumärkesvärdet. Varumärkesvärdet bestäms i 

huvudet på kunden och det görs genom kännedom och attityder mot företaget (Lange och 

Dahlén, 2009). Om KappAhl skulle börja berätta mer om sitt CSR-arbete så kan 

kundernas lojalitet öka gentemot företaget och nya kunder kan få kännedom om dem. 

Detta gör att företaget skulle kunna ändra position till en starkare. De hade även kunnat få 

vad Lange och Dahlén (2009) kallar konkurrensimmunitet vilket innebär att de blir 

immuna mot konkurrenternas marknadskommunikation.  
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6. Slutsats 
Detta kapitel kommer att svara på våra frågeställningar samt redogöra för slutsatser som 

dragits från intervjuerna. Slutligen tar kapitlet även upp förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Inledning 
 

Syftet med vår undersökning har varit att belysa de bakomliggande faktorer som ligger 

till grund till varför de tre fallföretag arbetar med CSR. Med detta arbete har vi önskat 

bidra till ökad kunskap till ett aktuellt ämne. Nedan följer våra slutsatser kring våra 

fallföretags motiv.  

 

6.2 Slutsatser  
 

Utifrån vår huvudfråga som ska svara på vilka motiven är bakom storföretags CSR-

initiativ, kommer vi först att besvara våra tre delfrågor. 

 

6.2.1 Hur påverkar CSR företagen ekonomiskt? 

 

Då ingen ekonomisk analys har gjorts så kan vi inte med säkerhet svara på hur CSR 

påverkar ekonomin, underlag för detta saknas. Dock kan vi visa en bild av våra tre 

fallföretag ser på det. 

Våra tre undersökta företag svarade alla samma sak, att det är svårt att veta om det är just 

CSR som påverkar om ekonomin går bra. De menar dock att det inte heller finns några 

nackdelar med att arbeta med CSR, rent ekonomiskt. Det är kombinationen av kloka 

ekonomiska beslut och kloka CSR-beslut som gör att företagen kan tjäna på att arbeta 

med CSR. Ett av företagen menar att ekonomin kommer att påverkas positivt i framtiden 

då kunder blir mer medvetna och selektiva i sina val och därför väljer företag med 

hållbarhetsinriktning. Aktieägare kan i framtiden också komma att vara mer noggranna 

med vilka företag de väljer att investera i. CSR är en bra grundstomme att stå på och 

företag kan inte klara sig utan ett sådant arbete idag, menar en av våra respondenter.  

 

Företag drivs främst för att tjäna pengar och det bekräftar ett av de tre företagen. Alla tre 

företag har en god ekonomisk situation och kan därför våga satsa på att arbeta med CSR 

utan att skadas allt för mycket om det skulle gå dåligt. Genom att arbeta med detta så har 

samtliga företags position ändrats vilket kan ha bidragit till nya kunder, vilket i sin tur 

påverkar ekonomin. Ett av företagen gör endast ekonomiska utvärderingar men gör inga 

utvärderingar av sitt CSR-arbete till skillnad från de andra två. Dock förstår de att det är 

svårt att säga om det ger några ekonomiska effekter. Två av företagen menar att 

kostnader kan minskas genom att arbeta med CSR, exempelvis är det högre skatter och 

avgifter på mindre miljövänliga lösningar. Av den anledningen lönar det sig att välja ett 

mer miljövänligt alternativ. På samma sätt menar de att det är mer kostnadseffektivt att 
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arbeta med arbetssäkerhet då en olycka kan kosta mer än vad det förebyggande arbetet 

gör. Alla tre företagen är överens om att CSR kan vara värt att investera pengar i och att 

vinstdrivande företag ska ta sitt ansvar gentemot samhället. Exempel på detta kan vara 

forskning, stöd för bomullsodlare och att hitta nya miljövänligare lösningar.  

 

6.2.2 Hur påverkas företagens varumärken av CSR? 

Våra tre företags varumärken har påverkats av CSR-arbete i olika grad. Ett av företagen 

anser sig ha fått ett kraftfullare varumärke under sina 30 år av CSR-arbete. Det har under 

åren förändrat varumärkets position och miljön har blivit en del av deras profil. Genom 

att ha ett kärnvärde som ses som attraktivt så kan positionen stärkas och ge ett 

emotionellt och funktionellt värde. Detta kan vara till följd av olika 

positioneringskampanjer och utveckling av produktutbudet. Alla tre är ledande inom sina 

branscher och har därför uppmärksammats för sitt CSR-arbete. Trots detta så nämner ett 

av företagen att varumärket inte är den främsta anledningen till varför de jobbar med 

CSR-frågor. Företagen är även medvetna om att imagen kan skadas om de hanterar CSR 

på fel sätt. Ett av företagen är oroliga för det här och vet därför inte hur de ska 

kommunicera sitt arbete utåt, ifall att de skulle göra någonting fel. Genom att istället vara 

öppna och våga kommunicera mer så kan de bli starkare på marknaden. Varumärket kan 

spela roll för medvetna kunder, arbetssökande och leverantörer då de självmant söker upp 

företag som tilltalar dem. Om CSR är en stark del av varumärket så kan det bli naturligt 

att vända sig till det företaget. Kunder blir mer lojala om företaget arbetar med något som 

påverkar dem personligt. 

 

6.2.3 Hur styr lagstiftningen företags CSR-arbete?  

 

Samtliga företag som vi har undersökt har lagar och bestämmelser som de måste följa. De 

tre företagen är ISO 14001-certifierde och ett företag är även OHSAS 18001-certifierat, 

vilket innebär att de har strikta riktlinjer att följa för att få ha kvar sin certifiering. De 

måste även följa de lagar som berör deras bransch och det tillkommer hela tiden nya. Alla 

tre företagen menar att Sverige har en bra metod i och med att det är en mix av lagar och 

eget ansvar. Två företag menar att skatter och avgifter gör att företag snabbare börjar 

arbeta med CSR och fattar enhetliga beslut. De menar att stora företag ska göra mer än 

vad som krävs av dem och att detta ansvarstagande är frivilligt. Lagar kan göra att företag 

kommer igång med sitt CSR-arbete men de måste själva få välja vilka delar som är 

relevanta för dem. De måste förstå hur de påverkar samhället och hur de ska hantera det. 

Om företag endast skulle styras av lagar och regler skulle det bli för stelt.  

 

 

6.3 Avslutande diskussion  
 

Svaren från våra tre delfrågor har gjort att vi kan se vilka motiv som dessa tre företag har 

för att arbeta med CSR, vilket var vårt syfte.  
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Det främsta motivet är, precis som vi trodde, att tjäna pengar genom att minska kostnader 

och öka intäkter. Detta är inte konstigt då företag först och främst bedrivs i vinstdrivande 

syfte. Dock är det svårt att veta om enbart CSR kan påverka ekonomin, förmodligen är 

det en kombination av flera faktorer. I framtiden kommer aktieägare och kunder att spela 

en större roll i och med att de blir mer medvetna om hållbarhetsfrågor och därför väljer 

att satsa sina pengar i företag som arbetar aktivt med frågor som intresserar dem.   

 

Kopplat till ekonomin har vi även sett att varumärket är en drivkraft. De vill få ett starkt 

varumärke så att kunderna ska uppfatta dem som ett medvetet företag. Detta försöker de 

göra genom att arbeta med kärnvärden som ska stärka deras profil. Vi kan tycka att 

företag kan arbeta ännu mer med att få ut sitt arbete, för att stärka varumärket och vinna 

konkurrensfördelar. Anledningen till detta är det stora bruset som kommer av att de flesta 

företag idag arbetar med CSR. Dock är det en fin linje mellan att skryta och 

kommunicera vad de gör, det är svårt att hitta rätt balans men det är väldigt viktigt. Vi 

kan se att intressenter uppfattar de tre varumärkena som starka då samtliga företag har 

uppmärksammats av staten, intresseorganisationer och finansiella analytiker. Ett starkt 

varumärke kan stärka företagets position på marknaden och det har det även gjort för 

dessa tre. Det är även svårt att här uttala sig om CSR som enskild aktivitet har påverkat 

positionen eller om det är marknaden som har ändrats. Vi tror inte att det har påverkat 

positionen till det sämre utan tror att det kan vara en bidragande faktor till deras starka 

positioner.  

 

Ytterligare ett motiv för deras CSR-arbete är de lagar som måste följas och som kan 

kopplas till CSR:s fyra perspektiv; miljö, ekonomi, socialt, etik. Detta gäller alla och kan 

därför ses som ett ofrivilligt motiv. Företag tvingas på detta sätt att ta ett ansvar direkt 

och kan inte skjuta upp beslut om att arbeta med CSR.  

 

Vi har till sist identifierat ett motiv som innebär att företag arbetar med CSR för att de 

vill göra gott för samhället. De vill dra sitt strå till stacken och bidra till ett bättre 

samhälle att leva och verka i. Företag som arbetar med detta vill göra mer än vad som 

krävs genom lagar och bestämmelser och gör det inte av ren ekonomisk vinning. Stora 

företag har goda möjligheter att hjälpa där det behövs och bör därför ta det ansvaret. Fler 

företag bör inse att de kan bidra med väldigt mycket med små medel. Somliga kan se 

detta som ett marknadsföringstrick men vi tror ändå att företag som har kommit så pass 

långt som dessa tre företag inte enbart gör det för att vinna nya kunder utan för att de vill 

bidra till en positiv samhällsutveckling.   

 

Efter denna slutsats kan fallföretagens motiv enkelt sammanfattas i följande punkter: 

 

 Ekonomisk vinning 

 Starkare varumärke 

 Stärkt eller ändrad position på marknaden 

 Lagar och bestämmelser  

 Viljan att göra gott genom ett frivilligt ansvar 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Efter att ha undersökt hur stora företag arbetar med CSR och varför de gör det så hade det 

varit intressant att se om det skiljer sig från mindre företags arbete. Är det några 

skillnader i motiv eller drivs de av samma faktorer? Utsätts mindre företag för samma 

påtryckningar från samhället?  

 

Det hade även varit intressant att se hur utvecklingen av CSR kommer att se ut i 

framtiden, om det är lika stort som det är nu. Kommer CSR att vara en naturlig del i 

företagen eller är det en fluga just nu? Om det kommer fler lagar eller påtryckningar, 

kommer alla då att bli mer aktiva i att stödja samhället? 

 

Slutligen är ett förslag på vidare forskning att undersöka hur påtryckningar från specifika 

intressenter ser ut, då vi endast har sett det ur företagens synvinkel. Hur ser de på 

företagens CSR-arbete? Om intressenterna har en dålig syn på företags CSR-arbete, vad 

hade de önskat att företagen gjort annorlunda? 
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1 Bilaga 1 
 

Datum: 

Företag:  

Respondent (inkl. roll):  

 

 

Bakgrund 

 

 Vad är er definition av CSR? 

 Hur arbetar ni med CSR?  

 Ser ni till att hela företaget arbetar utefter riktlinjerna, i sådana fall, hur? 

 Varför arbetar ni med CSR?  

 Vad är anledningen till att ni började? Och när började ni? 

 Försöker ni arbeta med CSR i hela produktionsledet? I sådana fall, hur?  

 

 

Varumärke 

 

 Hur tror ni att CSR påverkar ert varumärke?  

 Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete, både internt och externt? 

 Har CSR förändrat er varumärkesidentitet?  

       Image, identitet och profil 

 

Effekter  

 

 Tror ni att CSR påverkar ekonomin för företaget? I sådana fall, hur?  

 Utvärderar ni era CSR-intiativ? I sådana fall, hur? 

 Tror ni att arbeta med CSR ger er konkurrensfördelar? Har ni märkt av det på 

något sätt?  

 Varför fortsätter ni att arbeta med CSR? Har det gett fördelar för 

samhället/er/varumärke och så vidare? 

 Hur tror ni att era kunder/leverantörer/ anställda/ stat/ kommun uppfattar er? 

 Har ni märkt några reaktioner från kunder/leverantörer/anställda, stat/ kommun 

sen ni börjat med detta?  

 Har detta förändrat er position på marknaden? 

 

 

Framtid 

 

 Hur ser ni på framtiden med CSR-aktiviteter? Är det en fluga eller kommer alla 

vilja ta sitt ansvar? I sådana fall, varför tror ni detta?  

 Tycker ni att det borde fortsätta vara frivilligt för företagen att ta ett 

samhällsansvar? 

 Är det några förändringar planerade i ert CSR-arbete?  
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