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Abstract 

The report assesses the typical questions regarding Corporate Social Responsibility 

within the automotive industry. An attempt as to whether Corporate Social 

Responsibility has an impact on growth companies is demonstrated.  Volkswagen 

Group is within the required analytical criteria, which are to be studied. Also, the fact 

that they recently launched “Strategy 2018” makes it even more interesting to immerse 

into. “Strategy 2018” is based on becoming the number one automotive company in 

regards to car sales. 

Literary studies were compiled to obtain a scientific and theoretical basis for this matter.  

Subsequently, a case study was described to connect and understand Volkswagen 

Group’s ideas from a theoretical and scientific standpoint.  

It is evident that the different automotive companies are identical in their CSR 

questions, especially in environmental issues. The case study was obtained through 

reports, Volkswagen Groups annual 2010 report, interviews and mail contacts from 

Sustainability Asset Management.  

The conclusions were that no clear evidence, about the relationship between CSR and 

growth companies in terms of economic growth, was apparent. However, indications of 

an economic growth with CSR were evident, which was determined by the contacts in 

Volkswagen Group and analyzing the reports.  

 

Sammanfattning  

Examensarbetet redogör de typiska CSR frågorna inom bilindustrin där kopplingen 

huruvida CSR har en påverkan på ett tillväxtföretag försökt att påvisats. Företagsvalet, 

Volkswagen Group, är ett praktexempel eftersom de nyligen lanserade tillväxtstrategin 

”Strategy 2018”. Strategin grundar sig i att bilkoncernen till 2018, blir nummer ett inom 

bilförsäljning. 

Litterära undersökningar sammanställdes för att få ett vetenskapligt och teoretiskt 

underlag för ämnet. Därefter gjordes en fallstudie för att ansluta företagets idéer jämte 

teoretisk bakgrund.  

Det framgår tydligt att bilindustrin är någorlunda identiska i sina CSR frågor, i 

synnerhet miljöfrågor. Fallstudien framställdes från årsredovisningar, rapporter, 

intervjuer från Volkswagen Group och mailkontakt från Sustainability Asset 

Management.  

Avslutningsvis, var slutsatsen att det ännu inte finns tydliga rapporter kring relationen 

mellan CSR och ekonomiskt tillväxt. Dessbättre, har tydliga indikationer på ett 

gynnsamt resultat framförts med stöd från teori och kontaktpersoner.  
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1 Inledning 

”The key element of our “Strategy 2018” is to position the Volkswagen Group as a 

global economic and environmental leader among automobile manufacturers. In 

2018, the Volkswagen Group aims to be the most successful and fascinating 

automaker in the world” – Volkswagen Annual Report 2009/2010 

Citatet ovan är ett utdrag från bilkoncernen, Volkswagen Groups årsredovisning 

2009/2010. Citatet kan ses som ett bevis på vikten av CSR – Corporate Social 

Responsibility, företagets samhällsansvar på svenska. Två av de tre centrala 

perspektiven inom CSR kan nämligen utläsas ur citatet, det vill säga ekonomi samt 

miljö, och uttrycks som de viktigaste delarna att bli världsledande inom. 

Anledningen till att det tredje perspektivet, det sociala, inte nämns kan bero på att olika 

företag prioriterar olika områden inom CSR (Pinkston & Carroll). Vad gäller 

bilindustrin prioriteras följaktligen miljöområdet, vilket är logiskt eftersom 

bilanvändandet har stor miljöpåverkan, exempelvis i from av föroreningar. För 

bilindustrin är detta alltså en viktig fråga, eftersom transport utgör en stor del utav vår 

vardag och i synnerhet bilar. Bilindustrin betraktas vara den tredje största industri tätt 

efter mat- och konstruktionsindustrin. Dock är bilindustrin absolut störst ur ett 

teknologiskt perspektiv. (IB Chamber, 2002) Därför blir även produktionens 

miljöpåverkan en viktig aspekt för bilindustrin att beakta. Sedermera, likt alla företag, 

har även företagen inom bilindustrin ett ekonomiskt ansvar mot sina aktieägare där 

lönsamheten i företaget främjas (Carroll A. , 1991).  

Idag räcker det således inte för företagen att endast ta hänsyn till den ekonomiska 

aspekten för att bli världsledande inom en viss sektor refererat till citatet. Konkurrens 

likt kraven ökar och därför måste företagen ”sticka ut” på ett eller annat sätt samt inom 

CSR och respektera regelverket för att bli framgångsrikt (Carroll A. , 1991). Ämnet blir 

än mer intressant gällande tillväxtföretag med ambitionen att öka den ekonomiska 

lönsamheten och samtidigt ta ytterligare samhällsansvar.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Examensarbetet syftar på att redogöra vikten av CSR i allmänhet, men 

miljöperspektivet i synnerhet, inom bilindustrin. Vidare att undersöka om CSR är ett 

hjälpmedel eller ett hinder för tillväxtföretag vad gäller att åstadkomma tillväxt och 

ekonomisk lönsamhet. Rapporten ämnar därför dessa frågor: 

 Hur prioriteras CSR inom bilkoncernen Volkswagen Group för att nå målet med 

”Strategy 2018” för att bli världens största bilförsäljarkoncern? 

 Hur kombineras CSR, i detta fall, med tillväxt? 

1.2 Avgränsningar 
På grund av det begränsade tidsintervallet har projektets innehåll avgränsats mot 

Volkswagen Group. Vidare har CSR-konceptet koncentrerats till miljöperspektivet. 
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2 Metod 

2.1 Empirisk studie 

Två intervjuer genomfördes; dels med Marcus Thomasfalk, informationschef 

Volkswagen Group Sverige och dels med Dr. Gerhard Prätorius, CSR ansvarig 

Volkswagen Group, belägen i Wolfsburg, Tyskland. Båda intervjuerna spelades in för 

att kunna lyssna noggrant och ställa eventuella följdfrågor samt för att inte missa 

förekommande information vid anteckning.   

Som informationschef för Volkswagen Group Sverige har M. Thomasfolk främst 

kunskap om den svenska marknaden och varumärket Volkswagen. Frågorna som 

ställdes till M. Thomasfolk kan utläsas från bilaga 1.  

För att få ett internationellt perspektiv och djupare förståelse genomfördes en intervju 

med Dr. Prätorius. Detta ledde till ett större utbyte av information då svaren var mer 

utförliga och bundna till frågorna.  Frågorna som ställdes kan ses i bilaga 2. Dessutom 

mailkontaktades Johanna Köb, från Dow Jones Sustainability Indexes som samverkar 

med Sustainability Asset Management, för att få ett granskningsbaserat perspektiv.  

Vidare analyserades Dow Jones Sustainability Indexes samt Volkswagens Groups 

årsrapporter för den empiriska studien, för att undersöka och förstå om eventuell tillväxt 

skett inom koncernen och hur dess CSR-arbete ses utifrån.  

Tillsammans med forskningsbaserade artiklar, ligger detta således till grund för den 

empiriska studien. 

2.2 Begränsningar 

Diskussionerna med kontaktpersonerna, som är från Volkswagen Group och 

Sustainability Asset Management, betraktas som en undersökning av rapporterns syfte 

och inte som ett vetenskapligt fundament. Eftersom studien har diskuterats ur så få 

synvinklar har detta lett till att de vetenskapliga slutsatserna även är någorlunda 

begränsade.  

Intervjuerna genomfördes relativt tidigt i arbetet vilket gjorde att kunskapen om ämnet 

var förhållandevis låg. Detta resulterade i att vissa intervjufrågor, som nu i efterhand 

känns viktiga, uteblev. Ett exempel vore kontaktpersonernas detaljerade syn på 

alternativa drivmedel som hybrid- och eldrivna bilar i förhållande till miljöfrågor. 

Vidare att de frågorna som ställdes kunde formulerats på ett annat sätt vilket hade 

medfört än bättre svar.  

3 Litteraturstudie 

3.1  Att tillämpa CSR 

Corporate Social Responsibility beskriver relationen mellan ett företag och samhället. 

Det finns ingen klar definition eftersom förklaringen varierar beroende på vilka frågor 

som diskuteras och vilket typ av företag det gäller. (Pinkston & Carroll) 

CSR-arbeten blir allt populärare bland företagen (Dahlsrud, 2008). Det beror på många 

aspekter som bland annat kan stärka varumärket, bidra till kostnadsnedskärningar 

genom exempelvis energieffektivisering eller bero på ökad press från myndigheterna. 

(CSR-Kompassen, 2012) 
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Det är dock viktigt att pointera att CSR är mycket mer än en begränsning, kostnad eller 

ideell gärning. Det kan vara en källa till möjligheter, innovation och konkurrensfördelar 

(Porter & Kramer, 2006). 

CSR-arbetet har idag, på grund av den ökade globaliseringen och det stora antalet 

organisationer vilka rankar företagens CSR-arbete, ökat betydelsen av dokumentation 

och kommunikation gällande företagets samhällsansvar. I dagens samhälle är det lätt att 

sprida sitt ord genom IT och annan teknologi, men det sätter också större press på 

företagen att hantera öppenhet i form av årsredovisningar. (Roberts, 2003; Leijon, 2006) 

Numera sammanställs rapporter över ett företags CSR-arbete vilka organisationerna i 

sin tur granskar och rankar. Detta kan resultera i positiv publicitet för företaget i fråga. 

Dessvärre erbjuder sällan dessa rapporter en enhetlig ram för företagets CSR-arbete. 

Det är oftast en sammanställning av anekdoter som säger hur mycket de minskat 

koldioxidutsläppen, avfall, energianvändning med mera för specifika divisioner eller 

regioner, men inte för företaget som helhet. (Grankvist, 2009) 

Det är också vanligt att företagens CSR-arbete beskrivs som ideellt arbete men sällan i 

termer som ”påverkan” eller ”inflytande” (Porter & Kramer, 2006). Företagen vill alltså 

uppfattas som CSR-engagerade genom att skänka pengar eller vara delaktig i ett ideellt 

uppdrag; men i själva verket inte gör några åtgärder inom verksamheten för att påverka 

samhället i stort.  

Ett alternativt sätt att behandla frågan på, istället för att skänka pengar, är att företagen 

själva bestämmer sig för vilket ansvarsområde som passar dem bäst. Det bör vara 

områden som känns naturligt att ta ansvar för och är principiellt viktiga, som till 

exempelvis miljövänlig produktion. Detta kan i sin tur stödja företaget att konkurrera 

och skapa värde för ägarna (Borglund, 2009). 

Att som företag identifiera vilka områden att ta ansvar för är inte alltid självklart. Porter 

och Kramer (2006) introducerar i artikeln Society and Strategy ett ramverk som 

enskilda företag kan använda för att identifiera på vilket sätt företaget påverkar 

samhället, konstatera vilka frågor de ska behandla och hur det genomförs på effektivaste 

sätt. 

För att integrera CSR strategiskt bör företagen förstå vissa frågor till fullo för att kunna 

utnyttja CSR inom verksamheten. Dessa frågor är social komplexitet, 

organisationsutveckling och kommunikation. Social komplexitet kan vara hälsa, djurs 

rättigheter, global uppvärmning eller lön att leva på vilken kan skilja sig länder emellan. 

Vad gäller organisationsutveckling handlar det om frågor som betraktar CSR som en 

grund för verksamheten jämfört med att betrakta det som ett extra värde för 

positionering. Kommunikation är hur företaget uttrycker sin ställning externt. Vissa 

företag uttrycker CSR som en aktivitet medan andra ser det som en eftertanke. Alltså 

bör kommunikationen vara konsekvent och budskapet måste levereras så att det inte 

uppstår oklarheter och delade meningar om vad företaget står för. (Polonsky & Jevons, 

2009)  

3.2 CSR och tillväxtföretag 

Tillväxt inom ett företag sker normalt på två sätt, antingen organisk eller genom uppköp 

av andra företag (Karlöf, 2007). 
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Begreppet organisk tillväxt innebär expansion utifrån en befintlig verksamhet, alltså den 

tillväxt företaget själv åstadkommer genom till exempel ökad försäljning. Organisk 

tillväxt är något positivt då det betecknar ett styrkebesked, ett kvitto på 

affärsutvecklingskraft. Detta i sin tur visar på konkurrensduglighet då konsumenterna 

valt företagets tjänster eller produkter före konkurrenternas. (Karlöf, 2007) 

Ofta är organisk tillväxt ett allt för långsamt tillväxtalternativ, som exempelvis att 

etablera nya marknader, och därför väljer ofta företaget tillväxt genom förvärv av andra 

företag. Dock är förvärv riskabelt då det är lätt att misslyckas om företaget inte har en 

egen tillväxt inom den egna verksamheten. Där av är det främst större företag och 

koncerner som växer genom denna metod. (Karlöf, 2007) 

Kopplingen mellan CSR och ekonomisk tillväxt är inte uppenbar, framförallt vad gäller 

tillväxt och miljön. När det gäller ekonomisk tillväxt tycks mänskligheten ha svårt att 

inse sitt beroende av naturtillgångar, alltså ekosystemets tjänster. I decennier har 

användandet av icke förnyelsebara resurser som fossila bränslen legat bakom den 

ekonomiska tillväxten. Detta har bland annat lett till övergödning och ökade 

koldioxidutsläpp. Företagen har svårt att integrera egenvärden som ekosystemets 

tjänster i deras nuvarande ekonomiska systems redovisningar, och likaså sätta ett värde 

på den mänskliga populationen som också ligger till grund för tillväxt. (Hindmarch, 

Harris, & Morris, 2006) 

Teorier som sammanlänkar ekosystemet och ekonomisk lönsamhet har ökat under de 

senaste tio åren, vilket möjligtvis har att göra med ökad förståelse och integrering av 

CSR inom företagen (Costanza, o.a., 1997). CSR är inte längre bara något regelrätt eller 

kosmetiskt utan istället en investering som ger ekonomisk tillväxt. Idag ser redan många 

företag CSR som en plattform för tillväxt. Det som ligger till grund för detta är att 

företagen ser CSR som en möjlighet att komma in på nya marknader och placerar i 

många fall företaget på en hög position vad gäller talang. Detta är en typ av 

differentiering
1
 vilket är konkurrenskraftigt. Genom strategisk filantropi åstadkommer 

företaget ingen direkt tillväxt utan det handlar mer om goodwill
2
, och ur ett finansiellt 

perspektiv är det indirekta intäkter. För att få en bestående inverkan på samhället och 

verksamheten måste företaget förändra CSR-arbete från filantropi till verksamhetens 

kärnstrategi. Det gäller alltså allt från ledarskap till anställd, affärspartners och kunder. 

(Pole & Hittner, 2008) 

3.3 CSR inom bilindustrin  

Carroll (1991) beskriver CSR i fyra olika delar, vilka är; ekonomi, lagenlighet, etik och 

filantropi. Företag värdesätter idag respekt och trovärdighet högt, vilket är en följd av 

att vara lagenlig. Lagenligheten innebär att företagen följer normer och lagar, något som 

avspeglas stort inom bilindustrin. (Carroll A. , 2003) De europeiska normerna relateras i 

en stor utsträckning till miljöfrågor, som anses vara betydande i fråga om CSR inom 

bilindustrin (Zorpas & Inglezakis, 2011). 

Idag prioriterar bilföretagen alltjämt med att utveckla fordon med så liten miljöpåverkan 

som möjligt. Det har till och med visat sig att miljöfrågorna främjas framför prestanda, 

                                                        
1 När ett företag skiljer sig på något vis från konkurrenten (Schnoor, 2006) 
2 Goodwill visar värdet av företagets rykte. När en verksamhet har ett varumärke med ett positivt 
rykte och en viss status på marknaden, kan det innebära att verksamheteten värderas till ett högre 
värde. (e-conomic, 2012) 
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varav vikten av miljöfrågor och normer således blir ett faktum. (Prof. Dr. Bratzel & 

Dipl.-Kfm. Tellerman, 2011) 

För att koncentrera kommande analys avgränsas påföljande teori till två olika aspekter; 

användandet och produktion av transportmedlen gällande miljöpåverkandet. Dessutom, 

intas även innebörden av att följa normer och vara lagenlig som enligt Carrolls (1991) 

CSR-pyramid leder till att bli etisk korrekt och en godartad ”Corporate Citizen”.  

 
Figur 1. The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll A. , 1991). 

Normer 
Den främsta anledningen till att de ledande bilföretagen valt att för varje år minimera 

miljöpåverkan är på grund av de nya, successivt ökade kraven som Euronormen 

tillämpar. Den aktuella Euronormen innefattar Euro 5, Miljöklass El och Miljöklass 

Hybrid. En nödvändighet för att en bilförsäljnings skall ske krävs det att Euro 5 

avklaras. En kommande norm, Euro 6, är aktuell från och med den 1:a september år 

2015. Den nya normen är mer krävande, specifikt för dieselbilar. (Europa.eu, 2012)  

Betydelsen av EU-normerna är fundamental eftersom Europa står för den största delen 

av biltillverkningen idag. Uppskattningsvis står bilindustrin, i Europa, för 360 miljarder 

euros per år i endast skatter. Lägg därtill att en tredjedel av totalt 50 miljoner bilar 

tillverkas i Europa. Detta har medfört att de ledande europeiska bilföretagen har haft en 

stor roll i nutidens europeiska sociala modell, vilket innebär att den europeiska- 

ekonomin och samhället är beroende av bilindustrin. Därför växer kraven successivt och 
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där av utmaningarna, vilket exemplifieras i huruvida man förbättrar bilföretagens 

tillstånd till miljöarbetet. (Bellmann & Khare, 2000)  

Bilanvändandet år 2005, stod för cirka 10 miljoner ton material som krävt 

efterbehandlingar. I samband med de nya EU-normerna år 2015, beräknas antalet 

material som kräver efterbehandlingar att utökas till 14 miljoner ton. Detta är ett 

praktexempel på en av flera, mer krävande utmaningar som bilföretagen måste ta itu 

med då användandet och produktion av transportmedlen ökar med tiden. (Nourreddine, 

2007; Funazaki, Taneda, Tahara, & Inaba, 2003)  

Användandet av fordon 

I en studie har fyra olika bilar drivna utav bensin, diesel, el och hybrid jämförts i fråga 

om energi och föroreningar. Mätningarna har tagit hänsyn till fyra olika miljöområden; 

försurningen som bland annat orsakas i sjöar på grund av föroreningar, växthuseffekten, 

smog och övergödning i mark och vatten. Eldrivna bilar visade sig mest gynnsamma för 

miljön. Alltså är det ingen tillfällighet att introduktionen av hybrid- respektive eldrivna 

bilar ökat i popularitet. (Nicolay, 2000)  

Noterbart är dock att, kostnaden vid inköp av en hybrid- eller eldriven bil är högre än en 

diesel- respektive bensinbil. (konsumentverket.se, 2011).  

Produktion 
Inom produktion har merparten av nutida studier visat att modularitet är, i relation till 

tekniska och organisatoriska termer, en väsentlig process inom bilindustrin (Ulrich K. , 

1995; Hoek & Weken, 1998; Duray, Ward, Milligan, & Berry, 2000). Modularitet kan 

delas in i tre olika dimensioner; design, användandet och produktion (Pandremenos, 

Paralikas, Salonitis, & Chryssolouris, 2009).  Eftersom ledande tillväxtföretag 

eftersträvar modeller med en kombination av hög- respektive lågvolymsproduktion, är 

flexibilitet och tillverkningsanpassning viktiga variabler att ta hänsyn till. (Tu, 

Vonderembse, Ragu-Nathan, & Ragu-Nathan, 2004)  Resultatet av ovan nämnda 

variabler ger företaget fördelar som exempelvis låga kostnader och snabba leveranser 

som är en följd av högvolymsproduktion. De lågvolymsproducerade personbilarna är 

oftast exklusiva, dyra och kräver separata behandlingskoncept. Om 

produktionsanpassningen och flexibilitet är tillräckligt god, gynnas emellertid en del av 

de lågvolymsproducerade bilarna. (Pandremenos, Paralikas, Salonitis, & Chryssolouris, 

2009).  
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Figur 2 "The Platform Concept of Modularity", 3 dimensioner. Ursprunglig referens Howard, M., 2000, Production 

and Process Technology: The Impact of Vehicle Design on Rapid Build to Order, 3 Day Car Programme, University 

of Bath, School of Management. 

Inom produktion som är en dimension av modularitet talas det ofta om komponenter 

som är förbehandlade i moduler för att processas i enkla linor. Detta bidrar till tids- och 

energieffektivisering som leder till kostnadsnedskärningar. (Sako & Murray, 1999) 

På senare tid har de ledande bilföretagen, i synnerhet i Europa och USA, valt att satsa 

mer på en lokalbaserad produktion där antalet underleverantörer från andra kontinenter 

minskat. Detta ger två väsentliga fördelar; för det första minskar mängden CO2-utsläpp 

från transportsektorn, som båtar och lastbilar. För det andra effektiviseras modulariteten 

eftersom bilföretagen blir mindre beroende av olika underleverantörer samt att det 

inbringar större kontroll. (Pandremenos, Paralikas, Salonitis, & Chryssolouris, 2009)  

4 Volkswagen Group 

Volkswagen Group är en av världens största biltillverkare med huvudsäte i Wolfsburg, 

Tyskland. År 2011 sålde de 12,3 procent av världens bilar vilket i siffror är 8,265 

miljoner bilar. 

Koncernen består av tio varumärken; Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, 

Bugatti, Lamborghini, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania och MAN. Varje 

varumärke opererar enskilt och har sin egen karaktär, allt från snåla småbilar till lyx- 

och sportbilar.  

Koncernen jobbar med en strategi som kallas ”Strategy 2018”. Målet med denna strategi 

är ta Volkswagen Group till första platsen vad gäller bilförsäljning bland världens 

biltillverkare år 2018 (Volkswagen Group, Strategy 2018, 2011). Fokus ligger främst på 

att göra koncernen till den mest attraktiva arbetsplatsen, tillverka bilar med högsta 
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kvalitet samtidigt som Volkswagen Group skall ta ytterligare ansvarstagande och jobba 

med hållbar utveckling (Thomasfolk, 2012). Målet är också att sälja mer än tio miljoner 

bilar per år. För att nå detta avses etablissemang på de stora tillväxtmarknaderna, Asien 

och Sydamerika. Koncernen planerar även att öka avkastningen per såld enhet med 

minst åtta procent före skatt för att säkerställa koncernens ekonomiska ställning och 

kunna fortsätta operera även under lågkonjunkturer. (Volkswagen Group, Strategy, 

2011) 

Volkswagen Group arbetar också i hög grad med CSR, integrerat i ”Strategy 2018”. Det 

innebär att koncernen ständigt måste erbjuda attraktiva modeller, hitta nya 

fordonssegment samt utveckla innovativ miljöteknik. Ett exempel är utvecklingen av 

koncernens ”1-litersbil” strategi. Det är en typ av plug-in hybrid-system som idag är 

världens effektivaste fordon och endast släpper ut 24 g CO2 per kilometer. Detta är 

enligt Volkswagen Group en grund för att kunna bygga vidare på en stark tradition och 

företagskultur som handlar om förmågan till social- och miljöförändring utifrån 

bilanvändandet. För bilkoncernen går socialt ansvar och miljö hand i hand med 

kommersiell framgång. Koncernens grundläggande värderingar innebär att agera 

ansvarsfullt gentemot aktieägarna, anställda, kunder och samhället. (Volkswagen 

Group, Strategy 2018, 2011) 

5 Analys av Volkswagen Groups CSR- och tillväxtarbete  

I följande avsnitt kommer insamlat material sammanställas med koppling till rapportens 

frågeställning och teori. Volkswagen Groups CSR-arbete och tillväxt kommer att 

analyseras och således ligga till grund för fortsatt diskussion och resultat. Avsnittet 5.1 

kommer att struktureras enligt Carrolls (1991) CSR-pyramid, vilken avhandlar 

ekonomi, lagenlighet, etik samt filantropi. 

5.1 CSR 

The key challenge faced by automotive companies is the need to define and 

implement a clear market positioning strategy in an environment characterized 

by overcapacities, cut-throat competition and cost pressure (through 

higher R&D and raw material costs). Given increasingly tight regulations on 

greenhouse gas emissions and air pollutants, as well as the sector’s reliance on 

oil, carmakers need to improve fuel efficiency and lower the carbon intensity 

of their product portfolio by introducing alternative propulsion systems 

(such as electric motors). In this respect, talented, skilled and motivated employees are 

directly responsible for bringing companies forward in terms of innovative products, 

higher efficiencies and production quality. This makes it indispensable for companies to 

employ progressive human resources policies that include talent attraction and 

retention, human capital development, occupational health & safety and group-wide 

ethical principles.   

Sustainable asset Management Group, The Sustainability Yearbook 2012 

(SAM, 2012) 

 

SAM (2012) är en organisation som i samarbete med Dow Jones Sustainibility Indexes 

noggrant granskar de ledande företagen inom olika industrisektorer. SAM kan således 

ses som en av organisationerna som fått företagen att öka kommunikationen och 

dokumentation (Roberts, 2003; Leijon, 2006).  
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Citatet ovan är ett bevis på att bilindustrins CSR-arbete styrs av det miljömässiga 

perspektivet. Enligt SAM:s (2012) redovisning gynnas bilföretagen av att vara ledande 

inom miljöperspektivet då det är en följd av kompetenta och skickliga medarbetare som 

varit innovativa i sitt arbete. Detta i sin tur har en indirekt koppling till att de sociala 

frågorna inom bilföretagen genomförs, det vill säga att de anställda arbetar i en säker, 

god och ambitiös omgivning. Vidare ses de olika CSR-områdena starkt anslutna till 

varandra (SAM, 2012) och kan därför kopplas till Carrolls (1991) CSR-pyramid. 

Ekonomi 
Grunden för ett företag är det ekonomiska ansvaret vilket är nyckeln till ekonomisk 

tillväxt. Ett företag måste styras på ett lämpligt sätt för att vara lönsamma, planera för 

framtiden och ta hänsyn till aktieägarna genom tillräcklig och attraktiv avkastning. 

(Carroll A. , 1991) 

Volkswagen Groups ekonomiska frågorna förhåller sig främst till risk management, 

men också bolagsstyrning. Detta bidrar till att resurser utnyttjas så effektivt och lite som 

möjligt, det vill säga för att tids-, resurs- och investeringseffektivisera och samtidigt 

erhålla ansvaret mot aktieägarna. (Volkswagen Group, Annual Report 2011, 2012) 

Lagenlighet 
Den ekonomiska lönsamheten bör följa lagen som är samhällets kodifiering av vad som 

är rätt eller fel (Carroll A. , 1991). Vad gäller Volkswagen Group anses arbetet med 

miljöfrågorna ge sken av ett kontinuerligt och regelrätt arbete mot en minskad 

miljöpåverkan. 

Alla varumärken inom koncernen har en gemensam relation till CSR; det ses som en 

plikt mot samhället, och mot lagar, föreskrifter samt normer. Lagarna och normerna, 

tillexempel gällande en fabriks CO2-utsläpp, blir successivt mer krävande och genererar 

i sin tur utveckling och effektivisering av Volkswagen Groups verksamhet vad gäller 

produktion. (Thomasfolk, 2012) 

Koncernen arbetar bland annat med olika former av modularitet som strategi för en mer 

synergisk effekt på bilproduktionen (Sako & Murray, 1999). Modulstrategierna 

utvecklas progressivt eftersom det utgör en stor del av bilföretagens effektivisering i 

fråga om produktion. Volkswagen Group som är ledande inom plattformsstrategi har 

uppnått en högre effektivisering genom att olika varumärken som SEAT, Skoda, Audi, 

Volkswagen utnyttjar gemensamma komponenter och bildelar upp till 65 % (Howard, 

2000;  Pandremenos, Paralikas, Salonitis, & Chryssolouris, 2009). Detta har lett till att 

bilföretag med olika varumärken, kvalitéer, priser och modeller kan täcka de nämnda 

marknadssegmenten som utnyttjats tack vare en intern enhetlighet inom bilkoncernen. 

(Pandremenos, Paralikas, Salonitis, & Chryssolouris, 2009) Ett exempel är den nya 

plattform MQB
3
 som har utvecklats för att standardisera biltillverkning av tvärställda 

motorer. Det leder till större utrymme för elektronik eller alternativa drivmedel i fler 

bilar utan att utveckla separata koncept (Thomasfolk, 2012). Även komponenter kan 

förbehandlas i moduler för att kunna processas i enkla linor, vilket innebär 

effektivisering då flertalet mellansteg kan försummas (Sako & Murray, 1999).  

I fråga om lågvolymsproducerande företaget, läs Lamborghini S.p.A., har koncernen 

valt att investera i den lokala produktionen (Volkswagen Group, Themes, 2010). 

Lamborghinis nya produktionslina genererar mindre CO2-utsläpp och har medfört 

                                                        
3  “Modular Transverse Matrix” (MQB Eng) (Volkswagen Group, 2012) 
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effektivare förbränning och start-stop system i bilarna (Volkswagen Group, Themes, 

2010; Nieuwenhuis, Beresford, & Ki-Young Choi, 2010). Detta stärker i sin tur 

Lamborghinis CSR-arbete gentemot miljön, som anses vara ett kontroversiellt 

varumärke inom miljöperspektivet.  

Etik 
Ett företag kan, utan att följa rättsliga krav, påverka sin bild av att vara etisk korrekt 

genom att ta ytterligare ansvarstaganden utöver lagenligheten (Carroll A. , 1991).  

Atmosfären inom Volkswagen Group attraherar skickliga medarbetare med hjälp av 

strategin ”Human Capital Development”, som går ut på att utveckla och utnyttja de 

andaställdas färdigheter till fullo (SAM, 2012). Sedermera berör mänskligt kapital även 

ansvar gentemot de anställdas hälsa och ytterligare kompetens i form av utbildning 

(Carroll A. , 1991). Volkswagen Group anser att avdelningen Human Resources bör 

fordra mer utrymme i strategiska frågor så att de anställda indirekt, också får mer 

utrymme och resurser inom företaget (Volkswagen Group, Annual Report 2011, 2012). 

Koncernen är en global aktör med 500,000 anställda och har därför ett socialt ansvar, 

inte bara mot de anställda utan också mot samhället, som varierar beroende på 

belägenhet, kultur och människors grundvärderingar (Thomasfolk, 2012; Pinkston & 

Carroll). År 2050 väntas jordens befolkning ha ökat till nio miljarder människor. Alla 

kommer behöva mat, energi, och en plats att leva på – och alla kommer vilja förflytta 

sig. Volkswagen Group står därför inför en stor utmaning då bilanvändandet i slutändan 

påverkar människan negativ om användandet är miljöförstörande. (Volkswagen Group, 

Annual Report 2011, 2012). Enligt Carroll (1991) är det ett sätt att ta ytterligare 

ansvarstaganden genom att idag ta hänsyn till den ökande befolkningen och ett sätt för 

framtida befolkningen att kunna transporteras miljövänligt på 

Volkswagen Group presenterar allmänna strategier med målsättningen att tillverka 

personbilar som påverkar miljön så lite som möjligt. Dessa strategier syftar till 

alternativa drivmedlen, läs hybrid- och eldrivna bilar, och är något koncernen successivt 

satsar mer på. (Dr. Prätorius, 2012; Nicolay, 2000) 

Volkswagen Personbilar exemplifierar koncernens engagemang på mindre 

miljöpåverkande personbilar med teknologin BlueMotion. Satsningen går bland annat ut 

på förändrad utväxling och återvinning av bromskraft vilket minskar den totala 

förbränningen. (Volkswagen Group, Annual Report 2011, 2012) Modeller med 

BlueMotion-teknologin är vanliga som tjänstebilar och beställs därigenom av företag 

(Dr. Prätorius, 2012). På så vis bidrar Volkswagen Group till ytterligare miljöansvar 

eftersom andra företag köper miljövänligare bilar (Carroll A. , 1991). 
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Figure 3 Volkswagen’s Car Recycling Bins Promote the 95% Recyclable Polo. www.volkswagen.de/recycling 

Filantropi 

För att vara en ”Corporate Citizen” bör ett företag vara aktiv i samhällets välfärd, bidra 

till välgörenhet eller vara delaktiga i ideella arbeten (Carroll A. , 1991).  

Ett företag måste inse att det som uträttas har en stor påverkan gentemot samhället och 

miljön man verkar i såväl som på klimatet. Varumärket Volkswagen är delaktiga i 

samarbetsprojekt med BRIS (Barnens Rätt i Samhället) och NTF (Nordiska 

Transportarbetarefederationen). I Sverige är barnfamiljer en viktig målgrupp för 

Volkswagen och där av lämpar sig samarbetet med BRIS. Samarbetet med NTF är ett 

projekt för trafiksäkerhet. Dessutom, för att belysa och marknadsföra ett intressant 

drivmedel som har låg miljöpåverkan, har Volkswagen ett racingteam med bilar drivna 

av biogas. (Thomasfolk, 2012) Detta är en typ av filantropi och handlar om ideellt 

arbete men det påverkar inte samhället i stort (Porter & Kramer, 2006). Dock, ger det 

positiv publicitet och en bild av ökat ansvarstagande för Volkswagen (Thomasfolk, 

2012).  

5.2 Tillväxt 

Volkswagen Groups årsrapport från 2011 visar på tillväxt inom koncernen. Antalet 

sålda fordon har från 2010 till 2011 ökat från 7,28 miljoner till 8,36 miljoner fordon 

vilket är en tillväxt på ca 15 %. Vad som ligger bakom detta är blanda annat en bredare 

bilmodellsportfolio samt att de genom uppköp av handelsverksamheten för Porsche 

Holding Salzburg nått en ännu bredare målgrupp. Därtill utökade koncernen den 

kommersiella ententen genom uppköp av varumärket MAN. (Volkswagen Group, 

Annual Report 2011, 2012) Den befintliga bilmodellsporfolion har expanderats och till 

skillnad från uppköp ses det som organisk tillväxt. Alltså tillväxer Volkswagen Group 

både organiskt och genom uppköp. Anledningen till valet av de båda tillväxtalternativen 

är att organisk tillväxt är mer tidskrävande. (Karlöf, 2007)  

Beträffande uppköp anser koncernen att förvärvet av exempelvis Lamborghini inte bara 

betyder ett ökat antal sålda bilar. Det handlar också mycket om att Lamborghini är ett 
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anrikt företag som symboliserar kvalitet och det är ett varumärke som många drömmer 

om att äga, vilket koncernen är stolta över att erhålla i familjen. (Thomasfolk, 2012) 

Förutom intäkter från bilförsäljning gynnas koncernen av immateriella tillgångar i form 

av goodwill, vid ägandet av Lamborghini, som är en typ av filantropi (Pole & Hittner, 

2008).  

Volkswagen Group satsar inte bara på tillväxt genom uppköp och nya bilmodeller utan 

lägger stort värde och väldiga resurser på exempelvis miljövänlig teknik samt att 

utveckla nya och befintliga fabriker. Detta kan ses som synonymt med att ta ansvar för 

miljön, anställda och samhället. Enligt Volkswagen Group är det något som krävs för 

att en ledande biltillverkare skall växa hållbart och lönsamt, vilket även följer Strategi 

2018 (Volkswagen Group, Annual Report 2011, 2012). För att citera Prof. Dr. Martin 

Winterkorn, VD – Volkswagen Group: 

 

”our Strategy 2018 is working. Volkswagen is well on the way to taking pole position in 

the automotive industry” 

Detta uttrycks även av Dr. Prätorius (2012), som menar att CSR-arbetet inte är något 

hinder utan snarare ett hjälpmedel. Volkswagen Groups CSR-arbete är integrerat i 

kärnstrategin genom att de grundläggande ekonomiska processerna är strategiskt knutna 

till miljö- och sociala frågor (Volkswagen Group, Annual Report 2011, 2012). Detta 

betyder att koncernen kan uppnå en bestående påverkan på samhället och verksamheten 

(Pole & Hittner, 2008).  

Beroende på förståelsen, definitionen och meningen med CSR kan det hjälpa ett 

tillväxtföretag olika mycket. Enligt DJSI betraktas CSR som ett kretslopp som oavsett 

ändamål är beroende av alla perspektiv, det vill säga ekonomi, miljö samt socialt. Det är 

därför logiskt att det ekonomiska perspektivet är starkt inblandat i paradigmet CSR. 

(Köb, 2012) 

SAM presenterar i Yearbook 2012 ett poängsystem för att ranka olika företags CSR-

arbete. BMW, Daimler AG, Volkswagen och Fiat S.P.A. rankas som ”Gold Class”-

företag, som kännetecknar förstklassigt arbete gällande företagets samhällsansvar. 

Jämfört med bank-, konstruktion-, kläd-, IT och flera andra industrier ligger dessa 

bilföretag steget före enligt SAM:s rankingsystem. 

6 Diskussion och Slutsats 

Kopplingen mellan litteratur- och analysstudien var att de flesta bilföretagen jobbar 

snarlikt varandra i fråga om miljöperspektivet inom CSR. Bilföretagen har prioriterat 

miljöfrågorna framför de två andra dimensionerna inom CSR (Prof. Dr. Bratzel & Dipl.-

Kfm. Tellerman, 2011). Vad gäller Volkswagen Group satsar de på att integrera CSR 

arbetet i kärnstrategin, vilket också nämns i ”Strategy 2018”. 

I framtiden är det möjligt och högt sannolikt att bilföretagen tar efter Volkswagen 

Groups uppköpsstrategi. Enligt oss är det en ”win-win situation” där bilföretagen med 

en exklusivare, inriktad målgrupp gynnas genom att ägas av en bilkoncern. I 

Lamborghinis fall har Volkswagen Group investerat i produktionslinan och haft en stor 

roll i den positiva utvecklingen genom förbättrad kvalité, standardisering och CSR-

arbete. Samtidigt främjas Volkswagen Group av Lamborghini genom att målgrupperna 

utökas samt att det ger ett symbolvärde då varumärket är förknippad med klass. Dock, 
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bör grundvärderingar gällande bilkoncernens samhällsansvar vara identiska och 

pålitliga. 

En av de främsta anledningarna till företagsvalet var Volkswagen Groups val av strategi 

där koncernen tillväxer genom att köpa upp andra bilföretag. Uppfattningen var till en 

början av kontradiktorisk karaktär då varumärket Volkswagen framställs som 

miljöpålitliga samtidigt som koncernen representerar Lamborghini S.p.A. som är känt 

för hög miljöpåverkan (The Environmental Transport Association, 2010).  

En jämförelse med Vattenfall, som är identiska med uppköpta företag, är relevant i den 

mån att tillväxtstrategin utgör en stor del av ökande omsättningen. Dessvärre har 

energibolaget fått kritik för att de uppköpta företagen haft olämpliga värderingar 

gällande miljöfrågor och enbart prioritera lönsamheten. Det statliga energibolaget har 

även kritiserats för dess minimala åtgärder gällande att förbättra sin inställning till en 

mer ansvarstagande position. (Braconier, Så gick sammanbrottet till, 2009; Braconier, 

Vattenfalls ansvar utan tak, 2009) 

Med hänsyn till ovanstående data och referens; diskuterades huruvida Volkswagen 

Group skiljer sig mot Vattenfall och uppfattningen gällande de kontradiktoriska 

varumärkena inom koncernen. I Volkswagen Groups fall står inte varumärkena för en 

motsägelse. Förklaringen är dels att lyx- och sportbilsvars miljöpåverkan faktiskt är låg, 

då endast körs en 10- till 20-del av vad en vanlig person- eller tjänstebil gör per år. Dels 

att råvarorna vid tillverkningen är av återanvändningsbart material. Avslutningsvis kan 

sägas att de uppköpta företagen utgör en stor del av den ekonomiska tillväxten inom 

koncernen. 

Volkswagen Groups tillväxt har enligt studien inbringats tack vare företagets 

tillväxtstrategi, där bilföretag köpts upp. Därtill bör också den organiska tillväxten 

nämnas. Varumärkena inom koncernen har expanderats tack vare utökningen av egna 

modeller. Ett exempel är Audi som nyligen lanserade A1 och Volkswagen UP! för att 

nå en bredare målgrupp. Vidare har även organisk tillväxt uppnåtts med hjälp av 

produktionsexpanderingen som exempelvis plattformen MQB. 

Det är även intressant att bilindustrin arbetar bättre med CSR-frågor än majoriteten av 

andra industrier, som exempelvis bank-, kläd- och konstruktionsindustrin, vilket är en 

följd av myndigheternas normer. Därför tycker författarna att den lagliga aspekten inte 

diskuteras i den omfattning den borde göra. Miljöfrågorna är starkt beroende av 

normerna vilket får bilföretagen att positionera sig väl inom CSR och således få 

erkännande därigenom. Därför anser vi att bilföretagens plikt och ansvar är en följd av 

myndigheternas normer och där av gynnas till skillnad från andra industrier.  

Avslutningsvis, bevisades det i SAM:s Sustainability Yearbook 2012 att Volkswagen 

Group är ledande inom CSR-frågor. Detta samtidigt som bilkoncernens bilförsäljning 

har haft en tillväxt på 15 % från 2010 till 2011. Det finns alltså en möjlighet och ett sätt 

att kombinera CSR med tillväxt. 
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