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Sammanfattning 
 

Samhället, kunder, intresseorganisationer och andra intressenter efterfrågar i allt större 

utsträckning att företag tar ett absolut ansvar för samhället och dess funktioner. Det finns dock 

ekonomer som anser att företagen i praktiken bara har som ansvar att maximera vinst till sina 

ägare. Detta är något som kan motsäga tesen om ett övergripande samhälleligt företagsansvar, 

CSR. Vad som är och inte är ett ansvarstagande är något som ständigt förändras och utvecklas 

varför det nödvändigtvis inte behöver innebära att företaget avstår från vinst. 

 

Syftet med denna rapport är att analysera hur företag rationaliserar sitt CSR-arbete och om detta 

görs uti ekonomiska premisser. Tillvägagångssättet grundar sig i fallstudier på två företag för att 

bredda det empiriska materialet för att sedan kunna jämföras med en teoretisk bas i områdena 

CSR, ekonomi och rationalitet. Den primära iakttagelsen är att allt CSR-arbete är rationellt på ett 

eller annat vis, men i de allra flesta typfall som analyserats går det att se det ekonomiskt 

rationella i agerandet.  

 

Två problem identifieras som kan leda till ineffektivitet för företagen och samhället. Problemen 

är att företag på grund av begränsade resurser kan hålla sig till att vara ansvarsfulla på ett 

uppenbart lönsamt sätt vilket betyder att mindre lönsamma eller finansiellt neutrala beslut 

riskeras att inte tas. Detta kan innebära att samtliga intressenter och företaget går miste om 

potentiellt stora positiva effekter. Det här problemet grundar sig i svårigheten i att kalkylera 

området CSR, då det inte är en produkt med klassiska betingelser som kostnad, marginal och 

vinst. 

 

Ytterligare en viktig slutsats är att ett gott CSR-arbete och förutsättningen för ett hållbart 

samhälle bör grunda sig i en efterfrågan från konsumenter. 

  



Abstract 
 

CSR (Corporate Social Responsibility) and the discussion thereof is often linked to the notion 

that a company has an absolute responsibility towards society as a whole. There is however 

researchers that argue for the notion that a companys’ only responsibility is to increase its 

profits, something that could be seen as a contradiction to the claim above. CSR is an area under 

constant development and change and thus CSR does not necessarily exclude maximization of 

profit. 

 

The purpose of this report is to analyze how companies rationalize their corporate citizenship 

and if this is done in an economical way. The approach is based on case studies in two 

companies in an effort to widen the empirical material. This is then compared to a foundation of 

theory in the areas: CSR, economy and rationality. The primary observation is that all CSR 

related work is indeed rational in one way or another, and in most cases it is also possibly 

financially rational. 

 

Two general problems is identified which can lead to corporate and social inefficiency. The 

problem is that a company with its limited resources may only be responsible in a way that is 

obviously profitable, while discarding less profitable or financially neutral decisions. This can, 

perhaps, lead to the company and its stakeholders losing out on enormous potential. The problem 

is more or less caused by the difficulty to make calculations of profit in the area due to the fact 

that CSR is not a product with attributes such as cost, margin and profit. 

 

Another key observation is that the base for a companies’ citizenship and the condition for a 

sustainable society should come from consumer demand. 



Förord 
  

Vi vill passa på att tacka Karin Holmquist och Anders Pehrsson på Atlas Copco AB samt 

Rosman Jahja på Trelleborg AB utan vilkas bidragande detta arbete inte skulle gått att 

genomföra. 

 

Vidare vill vi rikta ett tack till vår handledare Charlotta Linse vid KTH för konstruktiv kritik och 

tips som varit till stor hjälp för oss. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

CSR (Corporate Social Responsibility) och diskussionen därikring handlar ofta om företagets 

absoluta ansvar gentemot samhället och dess funktioner. Det finns emellertid forskare som 

hävdar att “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” (Freidman, 1970), 

något som kan tyckas motsäga det tidigare. CSR som begrepp är något som ständigt utvecklas 

och ändras, varför ett CSR-arbete inte nödvändigtvis utesluter maximerande av vinst. 

 

För att kunna avgöra vad som är CSR och inte används i denna rapport Europakommissionens 

definition (COM(2001) 366 final, 2001) 

”…a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” 

 

Definitionen medger att skillnad görs mellan initiativ motiverade av lagar och initiativ som tas 

baserat uti andra premisser såsom lönsamhetsmål eller filantropisk vilja. Handlingar som 

motiveras av rådande lagstiftning ses alltså primärt inte som CSR i denna rapport. Notera dock 

att ett beteende motiverat utifrån kommande lagstiftning är det. 

 

Utgående från det faktum att den ekonomi vi lever i är resursbaserad och relativt fri, där tillgång 

och efterfrågan har en mycket betydande del i verksamheten, går det att argumentera för att CSR 

kan vara en kostnad respektive tillgång som alla andra resurser på ett företag. 

Ponera ett företag som har ett kapitalöverskott till förfogande och skall spendera detta. Då skulle 

företaget kunna investera i en del av samhället som inte har med dess verksamhet att göra. 

Exempelvis skulle pappersföretaget SCA kunna investera i ökenbevattning i Sahara, alternativt 

kan investeringen göras i ett område som återkopplar till företagets kärnverksamhet. Att 

återplantera skog skulle vara ett sådant i detta exempel. SCA säkrar därigenom sin massatillgång 

och gör samtidigt något för samhället; bevarar skogen. Båda dessa handlingar sker frivilligt och 

tillför något till samhället, alltså är det enligt definitionen ovan CSR. 

 

SCA investerar inte i ökenbevattning, men företaget återplanterar desto mer skog (SCA, 2012). 

Detta tyder på att åtminstone vissa delar av CSR-arbetet syftar till att generera fördelar för 

företaget samtidigt som sociala förväntningar införlivas. Detta är något som i allra högsta grad är 

intressant, eftersom det leder till fördelar dels för samhället i stort men framförallt garanterar 

företagets fortsatta framgång att skapa värde för alla dess så kallade intressenter. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att undersöka hur företag omsätter CSR-tankar i praktiken och i hur stor 

omfattning detta leder till rationellt agerande motiverat ur ekonomiska premisser. Gör företag 

överhuvudtaget något irrationellt CSR-arbete i den mening att det kostar mer än det genererar 

och i så fall, varför? 

 

Det som ska undersökas är hur ansvarstagandet implementeras, räknar företagen på det, som vid 

en investering, vilket skulle stärka uppfattningen om att CSR är en tillgång, eller arbetar företag 

med detta frivilligt och ”pro bono” i någon mening. 

 

Den explicita frågeställningen är därför 

      

● På vilket sätt rationaliseras CSR-arbetet i företag? 

○ Hur går det att se ekonomisk rationalitet i arbetet? 



2 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Området CSR är extremt brett och vanskligt att arbeta med eftersom det inte existerar någon 

entydig definition. I kombination med att laglydighet inte kan anses vara ansvarsfullt, det är 

snarare en förutsättning för företagets existens, leder detta till att Europakommissionens 

officiella definition valts.  

 

Eftersom tid är en faktor så väljs två svenskbaserade företag: ett baserat i stockholmsområdet, 

och det andra i Skåne. Kontakten med företagen blir därmed enklare rent språkligt och logistiskt. 
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2. Metod 
 

En fallstudie görs och dess lärdomar jämförs med publicerat material inom området. Idén är att 

låta representanter från utvalda företag, med egna ord, berätta om deras CSR-arbete och hur de 

ser på området. Utifrån detta material kan sedan slutsatser dras om huruvida arbetet är rationellt 

och i sådana fall på vilket sätt. 

 

För att finna företag som är transparenta och tillgängliga tas företag noterade på 

Stockholmsbörsens Nasdaq OMX Large Cap och Corporate Knights Global 100 lista över 

världens mest hållbara företag i beaktande. Denna urvalsmetod ger förutsättningar för att finna 

företag som kan ge en bred empirisk bas ty de är stora företag med ett erkänt omfattande CSR-

arbete. 

 

Problemet med metoden är dock att ju större ett företag är, desto mer uppmärksamhet får det från 

omgivningen, vilket kan leda till att större företag satsar mer på CSR än små företag (Burke et 

al., 1986). Stora företag har dessutom ett större ekonomiskt utrymme än mindre, vilket enligt 

“slack resource theory” (Waddock & Graves, 1997) också leder till ett mer omfattande CSR-

arbete. Därför är resultaten möjligen inte tillämpbara på mindre organisationer. 

 

Resursutnyttjande företag som på något sätt tar en fysisk råvara, förädlar denna för att sedan 

sälja den med vinst som motivation, påverkar omgivningen i stor omfattning. Detta leder till att 

stora verkstadsbolag väljs, eftersom dessa troligtvis har ett mer transparent arbetssätt med dessa 

frågor än små företag.  

 

Dessa beaktanden i kombination med företagsrespons och en vilja att åtminstone vara något 

generaliserbara resulterade i att två globala svenskbaserade företag inom processindustrin kunde 

väljas som studium.  

 

Underlag för rapporten samlas in genom att utföra intervjuer med nyckelpersoner på valda 

företag samt göra en omfattande litteraturstudie inom området.  

 

 

2.1 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien syftar till att ge en djupare teoretisk förståelse kring området CSR, dess 

lönsamhet, fördelar, nackdelar och värdeskapande. Detta kompletteras med områden inom 

företagsekonomi, klassisk ekonomi och rationellt beslutsfattande. Genom detta förfaringssätt 

läggs en grund för att med relevanta termer kunna förklara och analysera rationaliteten i 

företagens ansvarstagande och agerande. 

 

Studien baseras mestadels på elektroniska publikationer med relativt stor spridning i djup, från 

tidningsartiklar till vetenskaplig facklitteratur. Detta beroende på tidsbegränsning och 

tillgänglighet samt att artiklar ofta är mer aktuella än exempelvis skrivna böcker. 

 

 

2.2 Fallstudie 
 

Syftet med fallstudien är att få inblick i hur företag i verkligheten arbetar med CSR och varför de 

gör det på just det sättet. 

 

Metoden för fallstudiens genomförande baseras på att samla empiri från två stora industriföretag. 

De företag som valdes, enligt urvalsmetoden ovan, var Atlas Copco AB och Trelleborg AB. 
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Atlas Copco AB är ett svenskt industriföretag som når ut till 170 länder med cirka 38 000 

anställda. Företaget arbetar med tekniska lösningar inom bland annat gruvindustrin, montering 

och luftbehandling. Fokus ligger på verktyg och servicen därikring (Atlas Copco AB, 2012). 

 

Trelleborg AB är en svensk industrikoncern med verksamhet i 44 länder med cirka 20 000 

anställda. Företaget arbetar med tekniska lösningar inom bland annat tätning och skydd för 

krävande industriella applikationer (Trelleborg AB, 2012). 

 

Företagen har vissa mål, finansiella som organisatoriska, dessa återfinns i bilaga 1. 

 

Empirin samlades in via intervju med huvudansvarig för CSR och även med en representant från 

den finansiella delen av Atlas Copco AB. Hos Trelleborg AB var endast CSR-ansvarig 

tillgänglig. Samtliga kontaktpersoner inom företagen har stort ansvar inom området CSR. 

Materialet jämförs sedan med företagets kommunicerade information på området för att kunna 

bedöma själva arbetet och inte den ensidiga kommunikationen kring området.  

  

Personerna som intervjuades inom respektive företag var: 

 

Atlas Copco AB 

● Karin Holmquist, Vice President Corporate Responsibilty 

○ Huvudansvarig och enda anställda inom området CSR. Nära samarbete med höga 

chefer som till exempel finans- och verkställande direktör. Holmquist ansvarar för 

Atlas Copco ABs CSR-rapportering. 

● Anders Pehrsson, Vice President Group Controller 

○ Ansvarar för företagets ekonomiska rapportering på gruppnivå. 

Trelleborg AB 

● Rosman Jahja, Communications Manager, Corporate Responsibility Communications & 

Internal Communications 

○ Arbetar med intern och extern kommunikation inom hållbarhetsfrågor. 

Upprätthåller dialog med Trelleborgs intressenter. 

 

Att intervjua fler personer, individuellt, med olika ansvarsområden leder till att bilden av 

företagets CSR-arbete blir mer nyanserad. Detta då CSR- och finansavdelningen kan ha olika 

syn på området. 

  

Problemet med detta är att olika företag arbetar på olika sätt och har olika värderingar. Det finns 

inget entydigt svar på vad som är bäst eller mest CSR. Intervjuerna är därför allmänna och lika 

för alla för att få tre olika bilder av samma sak. Sedan analyseras detta och en helhetsbedömning 

kan göras. 

 

Områdets något känsliga karaktär skulle kunna leda till att riktighetshalten i svaren på vissa 

frågor kan ifrågasättas. Detta då området till stor del är image-baserat, där saker som ordval och 

motiv kan få ett till synes gott initiativ att skada företaget istället. Detta kan vålla problem då den 

intervjuades svar kan avvika från verkligheten på grund av tryck ovanifrån. 

 

Den personbetingade empirin kompletteras och jämförs med företagens kommunicerade 

information, för att se om det råder någon skillnad däremellan, speciellt intressant då båda 

företagen har en rigorös uppförandekodex (Trelleborg AB, Atlas Copco AB, 2012) vilket skulle 

kunna betyda att ingen skillnad finns. Den kommunicerade informationen i sig är dock inte 

särskilt användbar då den bara talar om vad företaget gör. Denna rapport handlar dock mer om 

hur och framförallt varför företaget gör vissa saker istället för andra. Det måste föreligga orsaker 

till varför företag engagerar sig i vissa fall, men i andra inte, något som borde kunna motiveras 
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på ett rationellt sätt. Dessa orsaker är extremt viktiga för att kunna avgöra hur arbetet 

rationaliseras. 
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3. Litteraturstudie 
 
Upplägget i detta kapitel baserar sig i behovet av relevanta verktyg för att kunna beskriva och 

analysera ett rationellt företags arbetssätt i CSR-frågor. Det antas att företag består av individer 

och det är dessa som bygger upp verksamheten, dess kultur, affärsmodell och agerande. 

Arbetsgången följer därför den som illustreras i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1 – Arbetsgång och upplägg av kapitel 

 

Den övre raden i figuren bör betraktas som en kedja av relevanta kunskaper för att kunna 

betrakta CSR ur ett rationellt perspektiv, detta ger en förutsättning för att kunna analysera 

området på ett adekvat sätt. 

 

3.1 Corporate Social Responsibility 
 

CSR i praktiken 

 

För att ett företag ska kunna bedriva en ansvarsfull och uthållig verksamhet krävs en metod med 

vilken ansvarstagandet implementeras och följs upp. Områdena som för företagen är intressanta 

att följa upp är kostnads och riskreducering, konkurrensfördelar, rykte och 

legitimitetsförbättringar samt synergibaserat värdeskapande (McWilliams et. al, 2008)  

 

Ett sätt att åstadkomma detta presenteras i Global Business Review och syftar till att beskriva det 

arbetssätt som har visat sig ge bra resultat. I tabell 1 nedan sammanställs denna angreppsmetod, 

som framgångsrika företag applicerar i sitt CSR-arbete. 

 

Tabell 1 – Applikationsmall CSR (Das Gupta, 2008) fritt översatt 

Nyckelintressenter Ansvarsklassifikation Policies Strategi Uppföljning 

Identifiera 

nyckelintressenter 

och deras primära 

behov/betänkligheter 

1. Ekonomiskt 

ansvar och styrning 

(produkter, kunder 

och etiska 

standarder) 

2. Mänskliga 

rättigheter och 

arbetsrättsliga 

standarder 

3. Miljöansvar 

Vad är företagets 

policys och mål i 

ansvarsområdena 

1. Uppskatta 

konsekvenser 

2. 

Förbättringsmöjligheter 

3. Handlingsplan 

1. Resultat 

2. Nyckeltal 

3. Framsteg 

4. Extern 

revision 

5. 

Återkoppling 
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CSR ur ett ekonomiskt perspektiv 

 

På senare tid har förståelsen för CSR förändrats. Företag fokuserar nuförtiden mer på att se CSR 

som ett sätt att skapa värde för företaget, istället för att se det som ett sätt att endast minimera 

risker på (Ballantine, 2009). Vad detta värde ligger i är dock inte entydigt definierat. Ett sätt att 

se på det är att betrakta investeringar i CSR som en försäkring mot framtida negativa händelser, 

som exempelvis mediaskandaler (Klefbom, 2012). Andra hävdar att värdet ligger i 

effektiviseringar (Tsoutsoura, 2004) som fås vid satsningar på till exempel miljövänlig teknik 

eftersom att det blivit dyrare att skada miljön. 

 

CSR som värdeskapare 

 

Likt området i sig är litteraturen spretig och ibland motsägelsefull. Gemensamt är att inga direkta 

belägg finns för att CSR går att koppla till finansiell prestation (Tsoutsoura, 2004). Fördelarna 

med arbetet utgörs istället av en mängd synergieffekter som att en satsning på personalvård utgör 

en kostnad utan direkt inkomst, däremot leder det till minskad personalomsättning och högre 

produktivitet (Turban & Greening, 1997), vilket i sin tur genererar indirekt finansiell fördel. 

Dessa synergier uppkommer ofta ur relativt billiga satsningar, exempelvis en personalpolitik som 

sträcker sig förbi lagkraven (Waddock & Graves, 1997) kan potentiellt skapa massor av 

mervärde för företaget i form av ökad produktivitet och kvalité.  

 

Marknadsföring och företagets varumärke är också viktiga aspekter att beakta då väldigt många, 

men inte alla, konsumenter hellre bedriver handel med företag som åtminstone verkar ta ett 

socialt ansvar (McWilliams & Siegel, 2000). 

 

Ytterligare ett existerande värde för CSR är att företagets marknadsvärde tenderar att svänga 

betydligt mindre för företag som betraktas som och/eller är socialt ansvarstagande (Klefbom, 

2012). Förklaringen till det är att omgivningen betraktar snedsteg tagna av upplevt ansvarsfulla 

företag som engångshändelser, medan dito för icke ansvarsfulla ses som strukturella problem. 

Detta leder till idel konkurrensfördelar, genom att kapitalstrukturen för företaget stärks. En 

annan konsekvens av detta är att institutionella investerare hellre investerar i ansvarsfulla och 

hållbara företag (Waddock & Graves, 1997), ceteris paribus. 

 

 

Olika intressenters syn på CSR 
 

Med hänsyn tagen till det faktum att belägg för att CSR är lönsamt eller icke lönsamt för företag 

saknas (Tsoutsoura, 2004), så är det ytterst få av de som arbetar med CSR som tror att det bidrar 

negativt till verksamheten. I en enkät gjord 2009 svarade merparten att de inte vet om det är 

positivt för företagsvärdet, eller så tror de att det har en positiv inverkan (Bonini et. al, 2009). 

Studeras figur 2 nedan skulle det teoretiska marknadsvärdet för CSR-arbetet kunna räknas fram, 

det intressanta är dock att en övervägande majoritet totalt sett ser arbetet som värdeskapande för 

företagets ägare. 
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Figur 2 - Upplevt värde i CSR (Bonini et. al, 2009) 

 

Hur personer i högt uppsatta positioner inom företag ser på själva CSR arbetet och vad det är 

som motiverar arbetet illustreras av figur 3(Economist Intelligence Unit, 2008). 

 

 
Figur 3 – Huvudmotivet till CSR-arbetet (Economist Intelligence Unit, 2008) 

 

Läggs områden som bidrar till ekonomiskt värdeskapande (intäktsökning, vinstökning och 

kostnadsbesparingar) ihop anser 45 % av de tillfrågade att den primära motivationen till CSR är 

just pengar. Många av de andra anledningarna kan tolkas som en väg eller förutsättning till att 

tjäna pengar, till exempel ”public relations” och ”Brand enhancement”. 

 

3.2 Ekonomi 
 

Ekonomi betyder “lärandet om hushållandet med begränsade resurser” där resursen 

nödvändigtvis inte måste vara pengar. I denna rapport behandlas ett system bestående av ett 

företag och dess intressenter. Den knappa resursen anses vara pengar, vilket medgör att området 

CSR kan analyseras ur ett finansiellt perspektiv och därigenom kunna värdera saker utifrån en 
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gemensam plattform. Detta är en förutsättning för att kunna se den ekonomiska rationaliteten i 

arbetet. 

Företagsekonomi 

 

Stringent med ovan innebär företagsekonomi “läran om ett företags hushållande med (knappa) 

resurser” (Skärvad et. al 2011), även här kan resursen vara vad som helst (personal, lageryta, 

osv.). Ett företag definieras häri som en “organisation som samordnar arbetskraft, realkapital, 

teknik, information och kunskap för att producera varor och tjänster” (Hedborg, 2011). I detta 

fall antas pengar vara den begränsade resursen, och anskaffningen därav därför vara det primära 

målet. 

  

Företag som sysslar med investeringar i olika projekt använder sig av olika investeringsmetoder 

t.ex. “Återbetalningsmetoden” (Skärvad et. al, 2011). Detta är en metod där en investerings 

sedermera företagsekonomiska relevans bedöms givet vissa premisser. En sådan premiss är en, 

av företagsledningen, förutbestämd så kallad “återbetalningstid”, dvs. den tid det tar för 

investeringen att återbetala sig.(Skärvad et. al, 2011) 

 

För att ett företag skall vara värdeskapande krävs att det är effektivt, innovativt och legitimt 

(Hedborg, 2011). Detta illustreras i figur 4. 

 
Figur 4 - Modell för ett värdeskapande företag (fritt efter Hedborg) 

 

Beteendeekonomi 

 

Neoklassisk ekonomi är en modell baserad på tre fundamentala antaganden om mänskligt 

beteende; Obunden rationalitet, obunden vilja och obundet egenintresse. Detta är dock tre 

karaktärsdrag som anses vara felaktiga, baserat på empiriska undersökningar gjorda inom 

psykologi och spelteori (Thaler et. al, 2008). 

Inom beteendeekonomin anses att för att beskriva marknaders funktion krävs att hänsyn tas till 

mänskliga begränsningar. Människor har exempelvis aldrig all information och även om så var 

fallet saknas förmåga att använda denna information. Vidare är egenintresset ofta inte 

existerande, människor gör frekvent saker som förbättrar andras välmående utan hänsyn till sitt 

eget (Mullainathan et. al, 2000). 

3.3 Rationellt beslutsfattande 
 

Rationalitet innebär att ett agerande är ändamålsenligt, i detta fall rör det sig alltså om ett 

beteende som gagnar företagets utsatta mål. Ett beteende som inte gör det är därför irrationellt. 
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Detta synsätt på rationalitet är baserat på ordets innebörd i svenska språket (Svenska akademien, 

2011), det finns emellertid andra rationalitetsmodeller vid beslutsfattande. Exempelvis anser 

Brunsson (1982) att för att ett beslut skall vara rationellt krävs bland annat att alla relevanta 

alternativ tas i beaktande. 

 

Anledningen till att rationaliteten i beslut kan bli lidande är enligt Brunsson att absolut 

rationalitet är extremt resurskrävande ifråga om tid och förmåga att analysera alla relevanta 

alternativ, besluten blir förhastade utifrån Brunssons modell. 

 

Ekonomisk rationalitet 

 

Ekonomisk rationalitet är, enligt ovan, att investeringar genererar mer pengar än vad de kostar. 

För att säkerställa rationalitet använder sig företag av olika investeringsmodeller vid sitt 

beslutsfattande i olika investeringsfrågor (Skärvad et. al, 2011). 

 

Metoderna grundar sig i att viss information används, exempelvis internränta, för att på så vis 

säkerställa lönsamheten i beslutet. Denna information är ofta inte exakt, utan baseras på statistik 

eller prognoser, gemensamt är dock att underlaget för moduleringen inte bestäms godtyckligt – 

utan det är delar av en rationell process baserat på objektiv data. 

 

Ett rationellt beslut i en företagskontext grundar sig i denna rapport i den ekonomiska premissen, 

dvs. agerande som genererar mer eller lika mycket kapital som det kostar är ekonomiskt 

rationellt. 
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4. Fallstudiebeskrivning 
 

Nedan följer en sammanfattning av de fallstudier som genomfördes. Informationen som 

hämtades delas in i underkategorier, som svarar på frågorna hur, vad och varför. Då företag är 

värdeskapande entiteter, dvs. värdeskapandet (inte nödvändigtvis ekonomiskt) är företagets mål, 

innebär rationalitet i rapportens kontext att företaget åtminstone skapar värde med sitt agerande. 

Alltså är det viktigt att studera vilka värden företag ser i CSR-arbetet och hur dessa värden 

extraheras på ett ekonomiskt rationellt sätt. Ser inte företagen något värde i arbetet är det 

irrationellt att arbeta med det, eller omvänt; det vore rationellt att inte arbeta med det. 

 

4.1 Värdet i CSR-arbetet 
 

De ekonomiska värden som företagen ser i CSR-arbetet kan delas in i två huvudsakliga 

kategorier; internt värde och externt värde. Det interna värdet avser t.ex. effektiviseringar och 

riskhantering som arbetet medför. Effektiviseringar är det område där ett ekonomiskt värde är 

mest synligt genom exempelvis minskat resursutnyttjande och ökad återvinning, medan 

riskhanteringsbiten är mer abstrakt. Denna syftar till att vara proaktiv och förhindra kostsamma 

incidenter och dålig publicitet. 

 

Det externa värdet innefattar bland annat utökade kundkontakter, genom att kunna ta kunder som 

annars inte fåtts. Stärkt varumärke via positiv association samt konkurrensfördelar som fås då 

företag arbetar med CSR är värden som också togs upp. 

 

Enligt respondenterna finns även ett värde i visst arbete av filantropisk karaktär, exempelvis 

Trelleborg ABs samarbete med Rädda Barnen och Atlas Copco ABs agerande i Haitikatastrofen. 

Atlas Copco AB hjälpte här till med mankraft, hårdvara och kunnande, utan krav på finansiell 

ersättning för att ”företaget” enligt Pehrsson ville hjälpa till. 

 

4.2 Hur CSR implementeras 
  

Genomgående försöker företagen arbeta med CSR preventivt, det vill säga försöka förutse 

framtida behov och i förväg tillgodose dessa, eftersom att det är organisatoriskt mer effektivt då 

arbetet ofta lönar sig på längre sikt. Holmquist säger att det är svårt att räkna på lönsamheten i 

CSR, men Atlas Copco AB följer många standarder som underlättar arbetet. 

 

Det finns oftast ingen budget för CSR, det uttrycker sig allt som oftast i visioner, mål och 

uppförandekoder. Detta appliceras i verkligheten genom att i varje unik situation göra ett avvägt 

beslut. Dessa beslut styrs till betydande del av kundkrav och affärsmöjligheter. Själva 

implementationen av det interna arbetet exemplifierades av Holmquist som att det från 

företagsledningen stakades ut ett eller flera mål, sedan är det upp till den berörda fabriken eller 

verkstaden att uppnå målen. Anledningen till detta var att innovationsförmågan och viljan att 

göra något bra därmed ökade. 

 

Då Atlas Copco AB skall utöka sin verksamhet till nya platser eller länder etablerar de sig, enligt 

Pehrsson, i politiskt stabila områden där reglerna stämmer överrens med företagets 

uppförandekod. De etablerar sig inte i områden som tillåter exempelvis dumpning av avfall i 

naturen. 

 

Atlas Copco AB har en inställning på miljöområdet där de inte lägger mycket vikt i 

klimatdebatten utan fokuserar istället på att vara energieffektiva vilket i praktiken innebär bättre 

lönsamhet och större klimatneutralitet. Detta eftersom att företaget anser sig vara bättre på att 

spara energi än att debattera klimatet. 
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4.3 Varför arbeta med CSR? 
 

Ett företag är beroende av omgivningen för sin överlevnad och omgivningen, i form av 

intressenter, efterfrågar ett ansvar. Störst påtryckning upplevs, enligt Jahja, från kunder då deras 

krav måste uppfyllas för att det överhuvudtaget ska kunna bedrivas verksamhet. Dessa krav 

kommer i form av produktfunktionalitet, produktionsmetod eller miljövänlighet. 

 

Pehrsson menar att ett bra CSR-arbete idag är en förutsättning för företags långsiktiga 

överlevnad och det innebar då bland annat att företaget inte drog ned på sina CSR-åtaganden 

under den finansiella krisen 2008. 

 

Ytterligare ett värde som kommunicerades var arbetets inverkan på förmågan att rekrytera och 

behålla kompetent personal, detta då ett visst ansvarstagande efterfrågas av dessa intressenter. 

 

4.4 Rationalitet 
 

Överlag beräknas inte den ekonomiska nyttan i ett CSR-beslut, utan det anses löna sig ändå. 

Detta beror på att det är extremt svårt att beräkna den ekonomiska vinsten i ett CSR-beslut. 

Genomgående är dock att CSR inte får ha en orimligt hög prislapp; 

 

“...det måste kännas rationellt” - Rosman Jahja 

 

ett förhållningssätt som var genomgående i fallstudierna. Arbetet handlar mycket om tron på 

positiva effekter med arbetet, dessa effekter värdesätts i pengar om så är möjligt. Ett exempel på 

detta är Trelleborg AB:s sponsring av Trelleborg FF, som Jahja tror motiveras med andra motiv 

än strikt ekonomiska, vilket han exemplifierade med: 

 

”... övertygad om att Volvo inte hade sponsrat ridsport om inte Gyllenhammars familj var 

involverad i sporten.” – Rosman Jahja 

 

Det Jahja kommunicerade var att ett företags beslut kan grunda sig i viljor hos enskilda individer 

och deras personliga koppling till verksamheten, vilket kan leda till förehavanden som ”inte 

alltid är rationella”. 

 

Mängden pengar som läggs på dylika områden måste dock kunna motiveras under aktieägarnas 

krav på vinst. Jahja är dock övertygad om att i just fallet Trelleborg FF går det att räkna hem 

investeringen om det jämförs med till exempel Tv-reklam.  

 

Vid större investeringar tillåts, i båda företagen, en längre återbetalningstid på projekt som till 

exempel är hållbara. Exakta siffror på hur mycket längre finns inte, utan det rör sig om en 

avvägning från fall till fall. Holmquist anser att Atlas Copco AB 

 

“... tjänar i princip alltid i slutet på hållbara val.” – Karin Holmquist (egen kursivering) 

Vilket då motiverar att förlänga återbetalningstiderna för hållbara investeringar. 
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5. Analys 
 

Här presenteras en jämförande analys av litteraturstudien och de fallstudier som genomfördes. 

Som en påminnelse är det den ekonomiska rationaliteten i företags CSR-arbete som skall 

analyseras. Detta är inte helt oproblematiskt då rationalitet inte är något objektivt. Definitionen 

som används här är: 

Ett beteende som är ändamålsenligt, är rationellt. 

Företag arbetar med olika sorters mål, där avkastning till ägare är ett mål, det är dock inte det 

enda målet. Trelleborg AB och Atlas Copco ABs mål illustreras uti bilaga 1. I fallet Atlas Copco 

AB är ett urval av målen: 

 First in Mind – First in choice® – Vara förstahandsvalet hos kunder och 

arbetstagare 

 Bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital 

 

Trelleborg AB har även liknande mål, där hela verksamheten vilar på en grund av etiska 

värderingar. 

Tas detta i beaktande är det lättare att förstå rationaliteten i till synes irrationella förehavanden, 

exempelvis beskrivs CSR-arbetet som värdeskapande både i teorin och i de studerade företagen. 

Varför och vilket värde som avses är dock oklart, men ses till företagets målbild går det absolut 

att se det rationella i att exempelvis erbjuda katastrofhjälp utan krav på betalning. I detta fall 

förutsätts att företaget kommunicerar åtagandet genom hemsidan eller annan media för att nå ut 

till sina intressenter, för att på så vis komma ett steg närmare ” First in Mind – First in choice®” 

målet. Atlas Copco AB väljer vilken del av efterfrågan som skall bemötas utan krav på betalning 

och inte, företaget ringer inte privatpersoner och erbjuder gratis borrning för bergvärme, trots att 

privatpersonen behöver detta. Valet av hjälpinsats baseras alltså förmodligen på 

uppmärksamheten i världen och förmodligen också på hur pass allvarlig den humanitära 

situationen är. Företagets beslut att stödja räddningsarbetet i Haiti är alltså inte ett exempel på 

katastrofexplotation, det handlar helt enkelt om ekonomiskt rationell CSR, eftersom handlingen 

tar företaget närmare sina mål, som antas vara rationellt uppsatta samtidigt som samhället blir 

behjälpt. 

Om vi istället betraktar agerande som de facto är ekonomiskt lönsamt, men som fortfarande är 

CSR enligt definitionen går det att se hur företag på ett snillrikt sätt rationaliserar även detta. 

Atlas Copco AB:s val att fokusera på energianvändning istället för utsläpp är ett ypperligt sätt 

att, för företaget, rationalisera beslutet på. Energi kostar, varför minskad energianvändning 

sparar företaget pengar, vilket är rationellt på samma sätt som när ett företag flyttar produktion 

till ett land med lägre lönekostnader. Således rationaliseras viljan att skydda miljön på ett smart, 

ekonomiskt, sätt. Alternativet hade varit att ha ”en bättre miljö” som mål, något som av 

uppenbara anledningar är väldigt mycket svårare att se den ekonomiska rationaliteten i. Företaget 

väljer dock att kommunicera ett reducerat koldioxidutsläpp som mål (Se bilaga 1), istället för en 

minskad energianvändning, ett faktum som illustrerar hur ett företag kan arbeta rationellt även 

med abstrakta CSR-frågor. Betraktas figur 4 i teoriavsnittet är detta ett exempel på hur ett 
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värdeskapande företag skapar effektivitet, där beslutet att spara energi är inre effektivitet (göra 

saker rätt) och det kommunicerade koldioxidmålet är ett sätt öka den yttre effektiviteten (göra 

rätt saker). 

Betraktas figur 3 i teoriavsnittet, som visar hur högt uppsatta chefer ser på CSR går det att 

tydliggöra att tilltron på finansiella fördelar är den överlägset största motivationen till arbetet. 

Detta är stringent med Jahjas syn på området där till exempel Trelleborg AB anser att de får 

tillbaka pengar som investeras i fotbollslaget Trelleborg FF. Detta räcker emellertid inte för att 

anse att agerandet är ekonomiskt rationellt. Dock har företaget ett uttalat mål att vara närvarande 

i marknader där det agerar vilket i sig gör det rationellt. Det faktum att företaget anser att det 

troligen vore dyrare att satsa på annan marknadsföring gör det även, ceteris paribus, ekonomiskt 

rationellt. 

Satsningar på ofta dyrare, miljövänlig, teknik vid till exempel investeringar i nya fabriker 

rationaliseras på ett besynnerligt sätt. Företagen förlänger sina återbetalningstider för 

investeringar som är ”hållbara”. Företaget avstår alltså teoretisk kortsiktig vinst för att göra 

investeringen hållbar. Dessa beslut motiveras genom historik, något som försvarar ekonomin i 

hela strategin att investera hållbart men inte det enskilda fallet. Företagen kommer undan detta 

genom att i varje unikt fall göra en avvägning, kostnaden får helt enkelt inte bli för stor – det 

måste med andra ord finnas en möjlighet att få igen investerat kapital, vilket gör beslutet 

rationellt. 

I såväl fallstudier som teori uppmärksammas företags syn på vissa delar av CSR-arbetet som en 

försäkring mot negativa händelser, som exempelvis dålig publicitet eller strejker. Betraktas det 

ur ett sådant perspektiv går det att se rationaliteten i beslut som syftar till detta, nämligen att 

minska risken för en negativ händelse. En analogi går att dra mellan detta agerande och en 

privatpersons investering i en hemförsäkring – som är en rationell handling. Statistiskt sett 

förlorar försäkringstagaren på en försäkring (annars hade inte försäkringsbolaget existerat), men 

den ekonomiska förlusten vid missöde är ofta betydligt större än kostnaden för skyddet, vilket 

gör agerandet ekonomiskt rationellt. 

En intressant iakttagelse är att företagens finansiella mål inte har något med CSR att göra, vilket 

kan tolkas som att dessa mål sätts först sedan beslutas om hur dessa mål skall uppnås. 

Ansvarstagandet kan, om så är fallet, anses vara en väg och/eller förutsättning till finansiell 

framgång och alltså inte något som görs bara för sakens skull. Detta skulle då kunna implicera att 

allt CSR-arbete i någon mening motiveras ur ekonomiska premisser och där därför i allra högsta 

grad ekonomiskt rationellt. 
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6. Slutsats 
 
Här dras slutsatser utifrån det som behandlats i rapporten, med fokus på samhällsnyttan och 

företagsnyttan. Själva utgångspunkten är att hållbart företagande är en nödvändighet för 

samhällets fortsatta utveckling, men detta ansvar kan omöjligt existera om det inte är ekonomiskt 

rationellt. 

CSR behandlas inte i den meningen att ett företag sätter en prislapp, en kostnad och en marginal 

på produkten “CSR”. Detta eftersom att ett sådant förfaringssätt är vanskligt för att inte säga 

omöjligt under rådande omständigheter. Problemet med detta är att företag då bara tar uppenbart 

ekonomiskt rationella beslut som exempelvis att installera bergvärme i en fabrik som skall 

byggas. Visserligen tillåts en längre återbetalningstid på sådana investeringar, men det är 

fortfarande uppenbart att den är ekonomiskt lönsam i det långa loppet: 

“... tjänar i princip alltid i slutet på hållbara val.” – Karin Holmquist (egen kursivering) 

Detta kan leda till att CSR-arbetet drabbas av en ineffektivitet i den meningen att endast väldigt 

rationella beslut tas, medan mindre rationella eller finansiellt neutrala beslut riskerar att inte tas. 

De beslut som inte beaktas skulle potentiellt kunna leda till enorma fördelar för både företag och 

samhället men på grund av svårighet att lönsamhetsbedöma situationen tas inte besluten. 

En anledning till varför företagen inte vill rationalisera sitt CSR-arbete genom omfattande 

lönsamhetsberäkningar och modeller som vid vanliga investeringar kan bero på områdets 

karaktär. Ansvarstagande genom att exempelvis stödja Rädda Barnen är något som skulle kunna 

uppfattas stötande om det lönsamhetsberäknades öppet då det förmodligen uppfattas ske 

förutsättningslöst av intressenter som ser det som positivt. Det vore alltså menligt för själva 

handlingen och företagets varumärke att lönsamhetsbedöma något som anses ska ske utan 

ekonomiska motiv. 

Ur samhällets synvinkel, vars mål måste antas vara att bli bättre bör CSR premieras via 

konsumentkrav för att därigenom fortplantas upp genom hela värdekedjan. Företag följer 

givetvis lagen, men enligt företagen själva är det kunden som lyssnas mest på. Företagen har 

inget intresse i att inte syssla med CSR, så länge det finns en marknad för det och det ryms inom 

avkastningskraven från ägarna - precis som alla andra åtaganden således. Betraktas situationen 

krasst är det möjligt att dra slutsatsen att företag kan tjäna på att försöka kringgå svensk 

lagstiftning genom att exempelvis flytta verksamhet utomlands, men det är omöjligt för ett 

företag att undvika kunders krav. Baserat på detta så kan det anses vara kunderna som avgör hur 

pass socialt ansvarsfulla rationella företag är. 
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Bilaga 1 

 

 
Figur 5 – Atlas Copco AB:s målmatris (Atlas Copco AB, 2011) 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 – Trelleborg AB:s målpyramid (Trelleborg AB, 2012) 
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Bilaga 2 - IntervjufrågorIntervjufrågor Atlas Copco AB 

Allmänt 

 Vem är du? Vad har du för utbildning? Arbetslivserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat hos Atlas Copco? 

 Hur fick du positionen du har nu? Headhunt, sökte? 

 Vad innebär det att vara CSR Com. Manager? Hur ser din arbetsdag ut? 

 Vad är CSR för dig? 

 CSR har inte alltid varit en del av verksamheten för företag i allmänhet, ungefär hur 

länge har Atlas Copco arbetat med detta, aktivt? 

 Atlas Copco har funnits i över hundra år nu och får då anses vara ett mycket 

framgångsrikt företag. På sistone med ett robust CSR-arbete, vad är hemligheten för att få 

det lönsamt? 

 Vad ser du som de tre största möjligheterna med CSR? 

 Samma fast nackdelar? 

 Vad är de största faktorerna som påverkar CSR beslut? 

Specifikt 

 Hur ser beslutsprocessen ut för ett CSR-åtagande? 

 Vem/vilka är det som tar det slutgiltiga beslutet? 

 Atlas Copco har som mål att ha noll arbetsskador.  Hur mycket får det kosta? Finns det 

en budget? 

 Vid ett CSR-beslut som inte är direkt kopplat till verksamheten, var ligger fokus; är det 

varumärke, image eller ekonomi? 

 Samma fråga fast då det rör verksamheten (t.ex. arbetsförhållanden) 

 Hur resonerar Atlas Copco när man väljer att stödja Rädda barnen i tex. Haiti eller donera 

pengar till HIV-sjuka i Syd Afrika, istället för andra liknande saker som har mer med 

verksamheten att göra?  

 Hur mycket är man villig att avstå, finns det någon budget, för att uppnå sina CSR-mål? 

 Vid besparingar, har CSR-åtaganden hög prioritet? 

 Atlas Copco har fått kritik för att outsourca sin energianvändning. Hur tänker ni där? 

 Är det inte så att medias roll begränsar CSR arbetet i så fall? 
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Avslutande, generellt om tid finnes 

o Hur tror du korrelationen ser ut mellan CSR och aktiekurs? Tjänar en investerare 

på att ta ”ISR” (Investor Social Responsibillity) beslut tror du? 

o Atlas Copco köper och säljer en hel del verksamhet, som förmodligen inte har 

samma CSR-arbete som Atlas Copco själva, ingår detta faktum i 

beslutsunderlaget i förvärvet, tar man i så fall upp det som en kostnad? 

o Företag överlag tycks arbeta hårt med CSR under bra tider men sämre under 

pressade tider, är detta en åsikt du delar? 

o Vilken stakeholder är enligt dig svårast (dyrast) att tillfredställa? 
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Intervjufrågor Trelleborg AB 

 

Allmänt 

 Vem är du? Vad har du för utbildning? Arbetslivserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat hos Trelleborg? 

 Hur fick du positionen du har nu? Headhunt, sökte? 

 Vad innebär det att vara CSR Com. Manager? Hur ser din arbetsdag ut? 

 Vad är CSR för dig? 

 CSR har inte alltid varit en del av verksamheten för företag i allmänhet, ungefär hur 

länge har Trelleborg arbetat med detta, aktivt? 

 Trelleborg har funnits i över hundra år nu och får då anses vara ett mycket framgångsrikt 

företag. På sistone med ett robust CSR-arbete, vad är hemligheten för att få det lönsamt? 

 Vad ser du som de tre största möjligheterna med CSR? 

 Samma fast nackdelar? 

Specifikt 

 Hur ser beslutsprocessen ut för ett CSR-åtagande? 

 Vem/vilka är det som tar det slutgiltiga beslutet? 

 Trelleborg har som mål att reducera CO2 utsläppen med 15 % (sedan 2008), varför just 

15 %, hur bestämdes denna siffra. Följdfråga: Hur mycket får det kosta? Finns det en 

budget? 

 Vid ett CSR-beslut som inte är direkt kopplat till verksamheten, var ligger fokus; är det 

varumärke, image eller ekonomi? 

 Samma fråga fast då det rör verksamheten (t.ex. arbetsförhållanden) 

 Hur resonerar Trelleborg när man väljer att stödja Trelleborg FF & Rädda barnen istället 

för andra liknande saker som har mer med verksamheten att göra? Tex. teknikprojekt, 

racing etc. 

 Hur mycket är man villig att avstå, finns det någon budget, för att uppnå sina CSR-mål? 

 Vid besparingar, har CSR-åtaganden hög prioritet? 

 Känner du till konflikten i Sri-lanka? Det var året innan du blev anställd. 
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 Konflikten i Sri Lanka utmynnade i att Trelleborg följde sin ”code of conduct”, vilket 

tyvärr är ovanligt (se t.ex. Carema), kan du i stora drag återberätta företagets 

beslutsprocess i denna fråga? Varför tog det sådan tid innan konflikten löstes? 

 Kartellbildning ”slangkartellen”, hur resonerade man där, fanns det några synpunkter från 

HR / CR avdelningen eller är verkligheten mer komplex än medias rapportering? 

Avslutande, generellt om tid finnes 

o Hur tror du korrelationen ser ut mellan CSR och aktiekurs? Tjänar en investerare 

på att ta ”ISR” (Investor Social Responsibillity) beslut tror du? 

o Trelleborg köper och säljer en hel del verksamhet, som förmodligen inte har 

samma CSR-arbete som Trelleborg själva, ingår detta faktum i beslutsunderlaget i 

förvärvet, tar man i så fall upp det som en kostnad? 

o Företag överlag tycks arbeta hårt med CSR under bra tider men sämre under 

pressade tider, är detta en åsikt du delar? 

o Vilken stakeholder är enligt dig svårast (dyrast) att tillfredställa? 

 

 


