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Sammanfattning 

Behovet av ett gemensamt arbete för ett hållbart samhälle är idag mer påtagligt än 

någonsin. Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) förekommer ofta i 

diskussioner om vilken roll företag har i denna process. Då de flesta definitioner av 

CSR är mycket generella och ger bristande vägledning i utförandet av CSR-arbete finns 

det ett intresse i att undersöka hur ett företag som säger sig arbeta med CSR har valt att 

angripa begreppet. 

Syftet med rapporten var att undersöka hur företaget Saab har valt att tolka begreppet 

CSR och att närmare beskriva ett av de projekt som Saab tar upp i CSR-sammanhang 

för att undersöka hur detta passar in i den uttolkning Saab har gjort.  

En teoretisk grund byggdes genom en studie av tidigare publikationer som behandlar 

ämnet CSR. I den empiriska studien samlades material från företagets hemsida, 

årsredovisningar samt ett flertal intervjuer med representanter från Saab. 

Resultaten visade att det huvudsakliga motivet för Saabs CSR-arbete verkar vara att 

uppfylla förväntningar från omvärlden och på så sätt bygga ett förtroende hos sina 

intressenter. Företaget har identifierat fyra områden inom vilka man arbetar och utgår 

ifrån när det gäller ansvarstagande och samhällsnytta; affärsetik, samhälle, medarbetare 

och miljö. Målet är att ansvarstagande inom dessa områden ska vara fullständigt 

implementerat i verksamhetens affärsstrategi. Representanterna från Saab anser att för 

att lyckas med detta måste CSR-arbete behandlas på ett affärsmässigt sätt och ge 

mätbara resultat för både samhälle såväl som företag. De betonar vikten av att kunna 

följa upp effekten av insatser och inte nöja sig med att skänka pengar.  

GreenTech-projektet är ett projekt inom Saab där man tar till vara på Saabs befintliga 

teknik och kompetens för att finna produkter som platsar inom marknaden för hållbar 

utveckling. Projektet tycks stämma mycket bra överrens med den syn på CSR-arbete 

som Saabs representanter har beskrivit. Trots detta är det ingen av de intervjuade 

personerna på Saab som svarar definitivt ”ja” på frågan om GreenTech-projektet kan 

kallas CSR.  

Undersökningen visade att man kan ana en outtalad komponent i definitionen av CSR. 

Enligt denna komponent passar inte GreenTech-projektet in i CSR på grund av att 

motiven bakom projektet inte var oegennyttiga. Det tycks inte vara effekten på 

samhället som har störst betydelse, även om Saabs representanter tycker att det borde 

vara så. Denna motsägelse visar att det finns ett problem i hur man värderar projekt i 

relation till CSR. Det tycks finnas normerande aspekter som handlar om att det måste 

finnas motiv om att göra gott bakom insatser för att få kallas CSR. Om dessa 

normerande känslorna skulle tonas ned i tillämpningen av CSR-begreppet skulle man 

kunna bygga värderingarna på vad som faktiskt åstadkoms. 



 

Abstract 

The need of a joint effort towards a sustainable society is more obvious today than ever. 

The concept CSR (Corporate Social Responsibility) often appear in discussions about 

which role companies have in this process. Since most definitions of CSR are general 

and offer poor guidance in practicing CSR it is interesting to investigate how a company 

who claims to be working with CSR has chosen to approach the concept. 

The purpose of this essay was to investigate how the company Saab has chosen to 

interpret the concept CSR and more thoroughly describe one of the projects that Saab 

brings up in the context of CSR to see how it fits in Saabs interpretation of CSR. 

A theoretical ground was built by studying previous publications about the subject of 

CSR. In the empirical study material was gathered from the company’s website, annual 

report and interviews with representatives from Saab. 

The results showed that the main motive for Saabs CSR-efforts appears to be to fulfill 

the expectations from the surrounding world and by doing so build a trust among their 

stakeholders. The company has identified four areas in which they work and use as a 

starting position when it comes to responsibility and public welfare: business ethics, 

society, employees and environment. The goal is to have responsibility within these 

areas fully implemented in the company’s business strategy. The representatives from 

Saab believe that, for this goal to be reached, working with CSR must be handled in a 

commercial way that gives measurable results to both the society and to the company. 

They emphasize the importance of following up on results and not settle for just 

donating money. 

The GreenTech-project is a project within Saab where the company’s existing 

technology and competence is gathered to find products that suit the market of a 

sustainable society.  The project appears to correspond well to the view of CSR-work 

that was given by the representatives from Saab. However, none of the ones who were 

interviewed at Saab could give a definitive “yes” when asked if the GreenTech-project 

was CSR. 

The investigation showed that an unspoken component can be sensed within the 

definition of CSR. According to this component the GreenTech-project does not qualify 

to be called CSR because the motive behind it was not disinterested.  It seems that the 

effect on society is not the most important factor, even though Saabs representatives 

want it to be so. This contradiction shows that there is a problem in how to evaluate 

projects in relation to CSR. It appears there are normative aspects saying that it needs to 

be a will of doing good behind efforts in order for them to be called CSR. If these 

normative feelings would fade in the application of CSR there would be an opportunity 

to build the evaluation on what actually was achieved. 

  



 

Förord 

Denna rapport skrevs under vårterminen 2012 vid civilingenjörsprogrammet Design och 

Produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  Rapporten är ett 

examensarbete på grundnivå inom Industriell produktion där givet ämnesområde för 

arbetet var CSR (Corporate Social Responsibility). 

Vi vill tacka Saabs representanter Anders Blom, Carl-Johan Koivisto, Kenth Algotsson, 

och Jenny Gustafsson för deras engagemang och bidrag med värdefull information till 

den empiriska studien. Tack till Evalena Persson på Saab förmedlade de kontakter vi 

behövde på företaget. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Mats Bejhem för råd och stöd i rollen som 

handledare.  

Sist men minst vill vi tacka familj och vänner som har bidragit med synpunkter och stöd 

under rapportskrivandet. 

 

Stockholm, maj 2012 

Jenny Sävenstedt och Maija Bigestans 
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1. Inledning 

Fattigdom, hungersnöd och miljöförstöring är några av de problem som existerar 

världen över. Behovet av ett gemensamt arbete för ett hållbart samhälle är mer påtagligt 

än någonsin.
1
 Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) förekommer ofta i de 

allt mer frekventa diskussionerna kring vilken roll företag har i detta gemensamma 

arbete.
2
 

Trots att användningen av begreppet CSR är utbredd råder en viss förvirring kring dess 

innebörd. De flesta försök att definiera CSR har resulterat i mycket generella 

definitioner.
3
 Bekymret med en generell formulering är att den skapar en sådan 

abstraktionsnivå att den inte svarar på frågor om hur CSR ska realiseras i en specifik 

kontext.
4
 Detta innebär att det inte finns en klar väg för företag att gå om de vill arbeta 

med CSR. Trots denna brist i vägledning är det många företag som idag hävdar att de 

bedriver ett CSR-arbete och därigenom tar sitt ansvar i samhället. Som utomstående är 

det svårt att tolka vad företag menar när de uttrycker att de är engagerade i arbete av 

detta slag.
5
 Därmed finns det ett intresse i att undersöka hur ett företag som säger sig 

arbeta med CSR har valt att angripa begreppet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att undersöka hur man på företaget Saab har valt att tolka 

begreppet CSR. Rapporten ska även närmare beskriva ett av de projekt som Saab tar 

upp i CSR-sammanhang och undersöka hur detta passar in i den uttolkning Saab har 

gjort av begreppet.  

För att syftet ska uppnås besvaras frågeställningarna: 

 Hur presenteras och definieras CSR på Saab? 

 Vilka motiv ser man på Saab till att arbeta med CSR? 

 Hur anser man på Saab att detta arbete ska se ut? 

 GreenTech-projektet – är detta ett exempel på CSR för Saab?  

1.2 Avgränsningar 

I beskrivningen om hur Saabs CSR-arbete ska se ut så beskrivs endast de huvudsakliga 

riktlinjer som ska gälla för allt CSR-arbete. Rapporten går inte in på specifika 

processbeskrivningar, handlingsplaner eller liknande. 

I resultat och slutsats presenteras information som framkommit genom intervjuer av 

representanter för Saab. Informationen anses här representativ för företaget på grund av 

intervjupersonernas positioner: varumärkeschef, miljöchef, projektledare för 

GreenTech-projektet och Investment Manager.  

                                                 
1
 Regeringskansliet. Rio+20 FN:s konferens om hållbar utveckling. 2012. 

2
 Lantos, The boundaries of strategic corporate social responsibility  

3
 Sabadoz, Between Profit-Seeking and Prosociality: Corporate Social. Responsibility as Derridean   

   Supplement 
4
 Ibid 

5
 Porter och Kramer, Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social  

   Responsibility 
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Undersökningen angående den praktiska tillämpningen av den tolkning Saab har gjort 

av begreppet CSR har i rapporten avgränsats till exemplet GreenTech-projektet och 

omfattar därför inte Saabs totala CSR-verksamhet. Detta innebär att rapporten fokuserar 

på CSR ur en miljöaspekt och lämnar andra aspekter av CSR åt sidan. 

1.3 Metod  

För att föra en diskussion kring begreppet CSR krävs en teoretisk grund baserad på 

tidigare publikationer som behandlar ämnet. För att bygga denna grund och knyta den 

till Saabs angreppssätt av CSR söktes olika perspektiv på de frågor som rapporten 

berör:  

 Definitionen av CSR 

 Motiven för CSR-arbete 

 Utformningen av CSR-arbete 

Då företagens roll i arbetet för ett hållbart samhälle är en central del i diskussionen 

kring CSR valdes GreenTech-projektet för närmre undersökning. Projektet har som 

uttalat mål att utveckla och lyfta fram produkter som bidrar till ett hållbart samhälle.  

För att få en bild av hur Saab presenterar CSR utåt studerades både hemsidan och 

offentliga dokument. Då besvarandet av rapportens frågeställningar krävde en djupare 

inblick än endast den som ges av sådana källor så valdes intervjuer av 

företagsrepresentanter som ytterligare en källa. Intervjupersonerna valdes med 

utgångspunkt i att kunna sägas företräda företaget Saabs syn på CSR och/eller 

intervjupersonernas inblandning i GreenTech-projektet. Varumärkeschefen är genom 

sin position involverad i frågor om CSR på Saab och kunde ge värdefulla insikter i 

företagets syn på ämnet. Miljöchefen har kunskap om miljöaspekten inom Saabs arbete 

för ett hållbart samhälle och är även en av projektmedlemmarna i GreenTech-projektet. 

Projektledaren för GreenTech-projektet bidrog med sin expertis och erfarenhet inom 

projektet. För att få exempel på specifika projekt som omfattas av GreenTech-projektet 

intervjuades även en av Saabs Investment Mangagers som varit inblandad i ett flertal av 

dessa projekt. Vid intervjuerna följdes intervjuguider med utrymme för följdfrågor och 

sidospår (se Bilaga 1-4). 
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2. Begreppet CSR  

Att konkret beskriva vad begreppet CSR innebär är inte enkelt. Vissa hävdar att det inte 

går att definiera.
6
 Trots detta kan man hitta en uppsjö av definitioner. I stort beskriver 

de alla vilket ansvar ett företag har gentemot sin omgivning men åsikterna går isär kring 

hur långt det ansvaret sträcker sig och vilka områden som innefattas. 

2.1 Beskrivningar och definitioner av CSR 

Begreppet CSR kan beskrivas i generella principer som berör alla delar av samhället 

och genom att dela upp företagens ansvar i olika komponenter. 

CSR-pyramiden 

En välkänd modell som beskriver CSR är ”CSR-pyramiden” utvecklad av Archie B 

Carroll (se Figur 1).
7
 I den är företags ansvarstagande uppdelat i fyra komponenter: 

ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt. De olika komponenterna bygger på 

varandra och sammantaget bildar de vad Carroll kallar CSR. 

 

Carroll poängterar dock att även om pyramiden ser ut på detta sätt så bör man se på det 

lagliga och det ekonomiska ansvaret som att de samexisterar då de båda är 

grundläggande villkor för ett företags existens.  

CSR som frivilligt ansvar 

Idag hittar man många definitioner som till skillnad från Carroll utesluter det lagliga 

ansvaret med motivet att det är ett tvunget villkor för alla företag och att CSR istället 

                                                 
6
 Lantos, The boundaries of strategic corporate social responsibility 

7
 Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of     

  Organizational Stakeholders 

Figur 1. "CSR-pyramiden" utvecklad av Carroll. 
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endast innefattar det frivilligt tagna ansvaret. Ett exempel på detta är den väletablerade 

definitionen av CSR som kommer från EU-kommissionen:  

”… ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver 

vad lagen föreskriver.”
8
 

I likhet med EU-kommissionen menar Per Grankvist i sin bok ”CSR i praktiken” att 

CSR i grund och botten är företagens frivilliga samhällsansvar.
9
 Detta samhällsansvar 

har han i sin tolkning i likhet med EU-kommissionen delat upp i områdena miljömässigt 

och socialt ansvar men har även som Carroll också angivit ett område kring ekonomiskt 

ansvar. Något som är viktigt att notera här är att även om flera definitioner innehåller 

benämningen ”ekonomiskt ansvar” så kan innebörderna vara olika. När Carroll hävdar 

att ekonomiskt ansvar är grundläggande för ett företag så syftar han på att företag måste 

hantera sina resurser på ett sådant sätt att företaget överlever.
10

 I de definitioner där man 

innefattar ekonomiskt ansvar i det frivilliga ansvarstagandet har man utelämnat företags 

grundläggande ekonomiska behov. Man beskriver istället det ekonomiska 

ansvarstagandet som hur resurserna används efter att företagets överlevnad säkerställts. 

Grankvist beskriver det som att organisationer kan ha som mål att optimera vinsten med 

hänsyn tagen till omvärlden och att det frivilliga ligger i hur mycket hänsyn man ska ta.
 

11
 

Hållbar utveckling 

En vanlig syn på CSR är att likställa begreppet med att arbeta för en hållbar utveckling. 

Tre författare som delar denna syn är Mark Kramer och Michael Porter samt tidigare 

nämnda Grankvist. Samtliga refererar till begreppet hållbar utveckling som det 

definierats av norska premiärministern Gro Harlem Brundtland: 

 ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
12

 

Endast lagstadgade insatser 

Milton Friedmans syn på ett företags ansvar innefattar, till skillnad från tidigare 

beskrivningar, ingen frivillig aspekt.
13

 Han menar att företagens enda ansvar i samhället 

är att använda sina resurser och ägna sig åt aktiviteter för att maximera vinsten för 

aktieägarna inom ramarna för vad lagar och regler tillåter. Det finns ingen frivillig 

aspekt då företag är skyldiga att förvalta resurserna på det sätt som maximerar vinsten. 

Finns det krav från samhället som måste uppfyllas så borde de innefattas i lagar och 

regler anser Friedman.  

                                                 
8
 EU-kommissionen. EU-kommissionens vitbok. 2002. 

9
 Grankvist, CSR i praktiken - hur företaget jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar, 17. 

10
 Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of     

     Organizational Stakeholders 
11

 Grankvist, CSR i praktiken - hur företaget jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar, 36. 
12

 Porter och Kramer, Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate     

     Social Responsibility, Grankvist, CSR i praktiken - hur företaget jobbar med hållbarhet för att tjäna    

     pengar, 18. 
13

 Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits 
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2.2 Motiven bakom CSR-arbete 

Utöver, eller kanske på grund av, skiljaktigheter i definitionerna går även åsikterna isär 

om varför företag ska jobba med CSR och hur det bör motiveras inom företaget.  

Förväntningar från omvärlden 

Enligt Kramer och Porter börjar många företag arbeta med CSR på grund av 

påtryckningar utifrån. Staten, media och allmänheten förväntar sig att företag ska ta 

samhällsansvar och detta tvingar företagen att prioritera CSR-arbete.
14

 Även Grankvist 

beskriver en ökad medvetenhet hos företagens kunder och att CSR därför blivit en 

nödvändig aspekt att innefatta när man talar om företagsprofil och att bygga upp ett 

varumärke.
15

 

Nya möjligheter för företag  

Författarna David Grayson och Adrian Hodge vill motivera företag till CSR-arbete 

genom att beskriva det som en möjlighet att nå nya marknader och som en källa till 

innovationer.
16

 De påstår att CSR kan vara en affärsmöjlighet om det hanteras på rätt 

sätt och menar att åtagandet att bedriva en ansvarsfull verksamhet och en hållbar 

utveckling skapar mer press att hitta nya lösningar. Då lösningarna måste vara både 

kommersiellt livskraftiga samt hållbara ur ett miljö- och samhällsperspektiv tvingas 

produktutvecklare att vara innovativa och ”tänka utanför ramarna”. Även tidigare 

nämnda Kramer och Porter anser att CSR bör ses som en affärsmöjlighet snarare än det 

tvång många företag ser det som idag.
17

 De hävdar att för att skapa hållbarhet måste 

man hitta de skärningspunkter där det finns möjlighet att skapa ett gemensamt värde för 

samhälle och företag. Enligt dem finns det idag en tendens att företag gör små 

filantropiska insatser och sedan blåser upp dem som meningsfullt CSR-arbete i sina 

redovisningar. Företag bör istället satsa på att integrera CSR i affärsstrategin och se de 

affärsmässiga möjligheterna. På så sätt når man det bästa och mest långsiktigt hållbara 

resultatet för alla parter menar Kramer och Porter. Även Grankvist förespråkar detta 

angreppssätt och säger att det bästa sättet att arbeta med CSR är att göra det lönsamt för 

samhället såväl som för plånboken.
18

  

Förutsättning för företagens existens 

I likhet med andra använder sig Grankvist av argumentet att lönsamhet och hållbarhet 

inte bara kan samexistera utan är en förutsättning för varandra.
19

 Detta innebär att ett 

hållbart samhälle är en förutsättning för ett lönsamt företag. Mot bakgrund av denna 

insikt bör företag bidra till samhällets hållbarhet för att där igenom säkra sin egen 

långsiktiga lönsamhet. 

                                                 
14

 Porter och Kramer, Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate  

     Social Responsibility 
15

 Grankvist, CSR i praktiken - hur företaget jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar, 39. 
16

 Grayson och Hodge, Taking ethical risks to Market 
17

 Porter och Kramer, Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate  

     Social Responsibility, Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral  

     Management of Organizational Stakeholders  
18

 Grankvist, CSR i praktiken - hur företaget jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar, 11. 
19

 Ibid, 12.   
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Moralisk skyldighet 

Kramer och Porter tar upp argument för CSR som bygger på att företag har en moralisk 

skyldighet att ta ansvar i samhället.
20

 Till skillnad från föregående argumentation, där 

motivet är att gynna företaget, säger detta argument att företag bör arbeta mot ett bättre 

samhälle för att det är ”det enda rätta”, utan att ha egen vinning i åtanke. 

Om motivet har betydelse eller inte är en diskussion för sig. Grankvist har kommenterat 

företags insatser för att minska energiförbrukning med orden: ”Rent krasst spelar det 

ingen roll vilket skäl man har för att försöka minska förbrukningen, om det är 

ekonomiska eller ekologiska drivkrafter som styr, effekten blir densamma.”
21

 Även 

Kramer och Porter anser att man inte bör lägga vikt på vilket skäl företag har till sina 

CSR-insatser. De menar att om man ska mäta resultatet av CSR-arbete så bör man inte 

se på uppfattningen hos företagets intressenter utan man borde mäta vilken effekt 

insatserna har haft på samhället.
22

 

 

3. CSR och Saab 

”Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och 

civil säkerhet. Vi utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta 

kundernas föränderliga behov. Vi finns representerade i cirka 30 länder och våra 

lösningar, produkter och tjänster säljs till mer än 100 länder. Våra viktigaste 

marknader är Europa, Sydafrika, Asien, Australien och Nordamerika. Vi har omkring 

13 000 medarbetare, och de årliga försäljningsintäkterna uppgår till cirka SEK 23 

miljarder, varav cirka 22 procent är relaterat till forskning och utveckling.”
23

 

3.1 Ansvarstagande enligt Saab 

När man läser om ansvarstagande hos Saab framstår det som om företaget har en 

ambition att ta ett större ansvar än att endast maximera vinsten. På hemsidan står det att 

ett ansvarsfullt sätt att förvalta sin verksamhet innebär att se till att arbetet för en hållbar 

utveckling är inkluderad i alla beslut och handlingar inom företaget.
24

 Saab har 

identifierat fyra områden inom vilka man arbetar och utgår ifrån när det gäller 

ansvarstagande och samhällsnytta; 

1. Affärsetik – det ska vara en självklarhet för Saab att agera etiskt i sin 

verksamhet.   

2. Samhälle – Saabs verksamhet ska bidra till samhällen i stort, liksom specifikt till 

det lokala samhälle där Saab finns. 

3. Medarbetare – Saab ska ta ansvar för sina medarbetare och deras möjligheter att 

utvecklas och trivas i organisationen. 

                                                 
20

 Porter och Kramer, Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate  

     Social Responsibility 
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4. Miljö – Saab ska minimera verksamhetens miljöpåverkan och bidra till 

miljöfrämjande utveckling. 

I Saabs årsredovisning från 2010 står det:  

”Vi är övertygade om att omvärldens förtroende för oss och vår verksamhet bygger på 

att vi agerar ansvarsfullt inom ramen för dessa områden. Utan detta förtroende är det 

svårt för oss att fortsätta utveckla spjutspetsteknologi i samma takt som idag.”
25

 

Förtroende beskrivs som grundläggande för verksamheten och CSR verkar ses som ett 

viktigt verktyg i att skapa denna företroendegrund. Det framstår som om det 

huvudsakliga motivet för Saab att arbeta med CSR är på grund av att uppfylla 

förväntningar från omvärlden. 

Enligt Anders Blom, varumärkeschef på Saab, handlar Saabs ansvarstagande om en 

förutsättning för att bli framgångsrika men också om en skyldighet att ge tillbaka till det 

samhälle som har gett företaget möjlighet att existera. Om ett företag vill ställa krav på 

samhället, som bra arbetsvillkor och korrekta affärsmöjligheter, så måste det också vara 

berett att ge något tillbaka.  

Även om Blom anser att alla företag ska arbeta med CSR så tycker han inte att man kan 

eller bör kräva att alla ska göra det på samma sätt. Företag bör istället utforma sin egen 

definition av CSR anpassat till sitt arbetssätt och sina unika förutsättningar. Enligt Blom 

strävar Saab mot att CSR-arbete inom de fyra områdena ska vara fullständigt 

implementerat i verksamhetens affärsstrategi. CSR ska inte vara en separat agenda utan 

vara något som genomsyrar alla handlingar och beslut inom företaget. 

3.2 CSR och lönsamhet 

Blom menar också att för att uppnå målet att CSR ska vara fullständigt implementerat i 

verksamhetens affärsstrategi så måste CSR-arbetet gå hand i hand med lönsamhet. Här 

får Blom medhåll från Kenth Algotsson, miljöchef på Saab, som säger att någon annan 

syn på CSR inte är hållbar då lönsamhet är det som i grund och botten driver företag 

framåt. Han säger också att han har stött på kritik för detta synsätt i sammanhang där 

man glorifierar filantropi och ser ned på CSR-arbete drivet av lönsamhet.  

Blom påpekar att företag givetvis bör bidra med hjälp vid katastrofer och liknande utan 

krav på lönsamhet, men då ska det helst vara på ett sätt som har koppling till företagets 

kärnverksamhet. På detta vis bidrar man med det som företaget kan bäst och ser till att 

insatsen ger effekt istället för att bara skänka pengar och förvänta sig att någon annan 

tar ansvar för hur resurserna används. Även om filantropiska insatser som sponsring och 

liknande är en del av Saabs CSR-arbete så är det inte där de gör störst skillnad enligt 

Blom. Även på denna punkt är Blom och Algotsson överrens; CSR-insatser som är 

kopplade till kärnverksamheten och behandlade på ett affärsmässigt sätt ger bäst 

resultat, både för företag såväl som samhälle. Algotsson säger att världens problem inte 

kan lösas med skänkta pengar då ingen insats för samhällspåverkan kan växa sig stor 

om den inte behandlas på ett affärsmässigt sätt. Därför måste alla projekt behandlas som 

affärsprojekt även om de går under definitionen CSR-projekt.  

                                                 
25

 Saab. Årsredovisning 2010, 44.  



8 

 

Blom betonar även att det som företaget benämner som CSR måste vara genuint och 

inte något som man gör för att köpa sig anseende. En avgörande del i detta är att kunna 

visa vilka effekter insatserna har gett; stora ambitioner är inte värda någonting om man 

inte kan mäta eller följa upp dess resultat. 

 

4. GreenTech-projektet 

GreenTech-projektet är ett projekt inom Saab vars mål är att ta tillvara på företagets 

befintliga teknik och kompetens i utvecklingen av produkter som bidrar till ett mer 

hållbart samhälle. Carl-Johan Koivisto är projektledare i GreenTech-projektet och har 

varit med från projektets start. Under ett möte med Koivisto berättade han om 

GreenTech-projektet med en PowerPoint-presentation som hjälpmedel. Nedan följer en 

sammanfattning av Koivistos presentation av initiativet, starten och arbetet idag.  

4.1 Initiativ, start och bakomliggande tankegångar 

Initiativet till GreenTech-projektet kom ur en insikt om en ny global marknad som växte 

sig större runt om i världen, berättar Koivisto. Miljöproblemen uppmärksammades mer 

än någonsin och ett behov av ett mer hållbart samhälle var påtagligt. På Saab insåg man 

att företaget hade kompetens och teknik som gav förutsättningar att bli en stark aktör 

inom marknaden för hållbar utveckling. 

Utgångspunkten för projektet var att kunna bygga på existerande teknik och genom 

detta kunna nå en ny kundbas. Ett grundläggande krav var att verksamheten inom en 

viss tid skulle nå en bestämd omsättning. GreenTech-projektet startades alltså inte upp 

som ett CSR-projekt utan som ett affärsmässigt projekt där man såg en möjlighet för 

Saab att bredda sin marknad och nå en ny kundbas. 

Projektet gick till en början ut på att inom företaget söka efter produkter och idéer som 

skulle kunna ha en positiv miljöpåverkan på något sätt. Samtidigt såg man sig om efter 

behov som fanns i omvärlden. Under denna marknadsundersökning växte idén om ”den 

attraktiva staden” fram. Städerna sågs som det viktigaste och mest kritiska 

utvecklingsområdet för att säkerställa en positiv miljömässig utveckling och därmed var 

det också i städerna de största affärsmöjligheterna för GreenTech-projektet fanns. Man 

föreställde sig ”den attraktiva staden” som effektiv, säker och med reducerad 

miljöpåverkan. Fokus lades på att göra städer mer anpassade för en hållbar utveckling 

och en gemensam nämnare för de projekt som omfattas av GreenTech-projektet var att 

de skulle passa in i bilden av ”den attraktiva staden”.  

4.2 Arbetet med GreenTech-projektet idag 

Projektgruppen består idag av cirka tio personer från olika delar av företaget arbetar 

med GreenTech-projektet som ett delprojekt. ”Den attraktiva staden” är fortfarande en 

utgångspunkt för arbetet. Algotsson är i egenskap av miljöchef medarbetare i 

GreenTech-projektet och beskriver arbetet som en symbios mellan dem som har 

miljökunskap och dem som har teknikkunskap. GreenTech-gruppen fungerar som en 

knutpunkt där man samlar idéer, kunskap och teknik från hela företaget för att upptäcka 

nya lösningar som passar i ”den attraktiva staden”. Det förs en ständig dialog med 
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potentiella kunder för att säkerställa att resurserna läggs på att utveckla de tjänster och 

produkter kunderna vill ha.  

Projekten som omfattas av GreenTech-projektet kan handla om att anpassa en befintlig 

produkt till ett nytt användningsområde eller använda existerande teknik på ett nytt sätt. 

Även projekt som inte startats som en följd av ett initiativ av GreenTech-projektet, men 

som passar i ”den attraktiva staden”, omfattas också av projektet. Gemensamt förs de 

fram för att visa hur Saabs teknik kan bidra till en hållbar utveckling. 

Två exempel där man har lyckats använda befintlig teknik och kompetens på Saab i en 

produkt för hållbar utveckling är tvättroboten ”C-lean Ship” och tidvattenverket ”Deep 

Green”. De beskrivs kort nedan då de är typiska exempel på produkter som innefattas i 

GreenTech-projektet. Beskrivningen bygger på intervjuer med Koivisto och Jenny 

Gustafsson, Investment Manager, som varit inblandad i båda projekten. Illustrationerna 

av Deep Green (se Figur 2) och C-lean Ship (se Figur 3) är tagna från den PowerPoint-

presentation Koivisto använde sig av vid beskrivningen av produkterna.  

Deep Green  

Idén till tekniken i Deep Green kommer från en enskild anställd på Saab. Han hade 

iakttagit hur en flygande drake rörde sig i form av en åtta i luften och insett att det blev 

en mycket hög dragkraft i linan vid vändpunkterna. Från den ursprungliga iakttagelsen 

utvecklades produkten Deep Green; ett tidvattenkraftverk som rör sig på samma sätt 

som en drake i luften utrustad med en generator som lagrar energi från vattnet (se Figur 

2).  

Idag är Deep Green en unik produkt då det är den enda som effektivt kan ta till vara på 

energin i långsamt strömmande vatten. På marknaden för förnybar energi förutspås 

Deep Green vara konkurrenskraftig då den beräknas kunna leverera energi till lägre pris 

per kWh än vindkraftverk. 

  

Figur 2. Illustration av tidvattenkraftverket Deep Green. 
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C-lean Ship 

C-lean Ship (se Figur 3) är en undervattensrobot som ska tvätta skrov på fartyg för att 

återställa prestandan som försämras då alger och dylikt växer på skrovet. Saabs bidrag 

till denna produkt är deras befintliga ROV (Remote Operated Vehicle) som i C-lean 

Ship modifierats med ett tvättaggregat.
 
 

En regelbunden rengöring av skroven beräknas kunna reducera bränsleförbrukningen 

med 10 till 15 %. Många rederier drar sig för att rengöra skroven då skeppet i många 

fall måste stå still i hela två dygn under processen. Stillaståendet leder till stora 

störningar i driften och därmed stora kostnader. Förhoppningen är att C-lean Ship ska 

kunna tvätta skrovet på den tid fartyget står i hamn under av- och pålastning. Rederiet 

Maersk är redan involverat i projektet och en lyckad produkt skulle för dem innebära 

besparingar på ca 400 miljoner kronor per år. Utöver besparingen för rederierna så 

kommer det innebära påtagligt minskade utsläpp från de stora skeppen. 

4.3 GreenTech-projektet som ett exempel på CSR-arbete 

GreenTech-projektet startades då Saab såg en marknad för produkter och tjänster inom 

marknaden för hållbar utveckling. Samhällsnytta sågs som en affärsmöjlighet istället för 

ett nödvändigt ont. Projektet tycks stämma mycket bra överrens med den syn på CSR 

som Saabs representanter har beskrivit; det är ett affärsmässigt projekt som använder sig 

av den teknik Saab har kunskap om samtidigt som det bidrar till ett hållbart samhälle. 

Det är också ett utmärkt exempel på ett arbete där man kan visa mätbara resultat för 

både samhälle såväl som företag vilket enligt Blom var det viktigaste i ett CSR-arbete. 

GreenTech-projektet tas även upp av företagets representanter i CSR-sammanhang för 

att visa hur Saabs teknik bidrar till en hållbar utveckling. Trots allt detta så är det ingen 

av de intervjuade representanterna från Saab som svarar definitivt ”ja” på frågan om 

GreenTech-projektet kan kallas för CSR. Det förefaller som om anledningen till denna 

tveksamhet är att projektet inte startades med CSR i åtanke utan som ett affärsmässigt 

projekt drivet av lönsamhetsintressen. 

Figur 3. Illustration av tvättroboten C-lean Ship. 
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Det finns en tydlig motsägelse här. Bilden som gavs av Saabs representanter att det är 

effekten på samhället som har störst betydelse tycks inte stämma när vi talar om ett 

specifikt exempel som GeenTech-projektet. Det tycks som om man på Saab i realiteten 

anser att motivet bakom en insats har en avgörande betydelse om någonting kan kallas 

för CSR eller inte.  
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5. Diskussion 

Saab tycks ta avstånd från Friedmans
26

 åsikt om att det enda ansvar ett företag har är att 

generera vinst. Precis som i EU-kommissionens
27

 och Grankvists
28

 definition beskrivs 

CSR på Saab som det frivilliga ansvarstagandet, utöver det självklara som att bedriva 

verksamheten på ett sätt som uppfyller de grundläggande ekonomiska behoven och 

följer lagen. På Saab förespråkar man, i likhet med de flesta tidigare refererade 

uttolkarna, att arbete med ansvarstagande och hållbar utveckling ska finnas med i alla 

delar av verksamheten. 

Motivet till Saabs arbete med CSR stärker Kramer och Porters
29

 påstående att den 

vanligaste anledningen för företag till att arbeta med CSR är att uppfylla förväntningar 

utifrån. I linje med detta beskriver Grankvist
30

 att många företag använder CSR som ett 

verktyg för att bygga upp förtroendet för sitt varumärke, vilket Saab är ett exempel på. 

Även om Blom antyder att det finns en moralisk skyldighetför företag att ge tillbaka till 

samhället, liknande den Kramer och Porter
31

 tar upp, så verkar det inte som att detta 

ensamt klarar att motivera CSR-arbete. 

Kramer och Porter
32

 råder företag att hitta det gemensamma värdet för företag och 

samhälle. Även Grankvist uppmanar företag att hitta de insatser som gynnar alla 

parter.
33

 Enligt beskrivningen given av Saabs representanter är detta synsätt mycket likt 

det Saab strävar mot i sin utformning av CSR-arbete. Blom och Algotsson anser båda 

att CSR-arbete ska gå hand i hand med lönsamhet om insatserna ska växa sig stora och 

ge betydelsefulla samhällseffekter. Liksom Kramer och Porter
34

 menar de att CSR-

arbete bör bedrivas affärsmässigt för att ge bästa resultat för alla parter. Blom och 

Algotsson håller även med Kramer och Porter
35

 i åsikten om att effekten på samhället 

borde ha störst betydelse i värderingen av ett CSR-arbete och att företag alltid borde 

redovisa vilket resultat en insats har gett. Likheterna syns igen då representanterna från 

Saab uttrycker kritik mot glorifierandet av filantropiska insatser utan att begära 

redovisning av dess effekt, vilket är precis samma ståndpunkt som Kramer och Porter 

antar.  

GreenTech-projektet kan ses som ett konkret exempel på Hodge och Graysons
36

 

påstående att CSR kan vara en affärsmöjlighet om det utnyttjas på rätt sätt. Saab såg en 

affärsmöjlighet i samhällets behov av hållbar utveckling. Tekniska innovationer och en 
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ny kundbas blev följden av denna insikt. I GreenTech-projektet har man lyckats 

identifiera många av de gemensamma värden som Kramer och Porter
37

 råder företag att 

hitta för att bringa lönsamhet både till samhället och till företaget. 

Om GreenTech-projektet skulle värderas ur ett CSR-perspektiv skulle projektet 

troligtvis få höga betyg enligt Kramer och Porter
38

 där effekten på samhället står i 

fokus. Produkter som C-lean Ship och Deep Green kommer ha en mätbar positiv effekt 

på miljön, inte bara ur ett kortsiktigt utan även ur ett långsiktigt perspektiv då de 

kommer att fortsätta ge effekt så länge de används. Om de resurser som investerats i 

utvecklingen av dessa produkter istället lagts på välgörenhet hade den långsiktiga 

samhällsnyttan varit svårare att hävda.  

Grankvist påpekar att effekten på samhället är oberoende av om det är egennyttiga 

drivkrafter eller inte som styr ett CSR-arbete.
39

 Liknande synsätt har Kramer och Porter 

då de menar att motiven inte är viktiga utan att det är effekten på samhället som har 

störst betydelse.
40

 Trots att Saabs representanter i sina beskrivningar tycks dela denna 

uppfattning visar det sig att motivet bakom ändå har en stor betydelse i värderingen av 

GreenTech-projektet som CSR-arbete. Man kan ana en outtalad komponent i 

definitionen av CSR som gör att GreenTech-projektet inte får kallas för CSR-arbete för 

att motivet bakom inte var oegennyttiga utan lönsamhetsintressen. Detta trots att 

GreenTech-projektet uttalade mål är att ta fram produkter som bidrar till ett mer hållbart 

samhälle vilket är ett av de viktigaste målen för CSR.
41

 Vikten av motiven bakom visar 

sig även i den kritik Algotsson säger sig upplevt mot CSR-arbete drivet av lönsamhet. 

Den motsägelse som konstaterades i Saabs definition av CSR och hur GreenTech-

projektet betraktades visar att det finns ett problem i hur man bedömer projekt i relation 

till CSR. Om man vill att företag ska bidra till ett mer hållbart samhälle borde det 

hållbara samhället vara målet som man gör värderingar av CSR-arbete mot. Tendensen 

att mäta hur stora resurser som investeras istället för att mäta vilka resultat insatserna 

ger riskerar att leda uppmärksamhet bort från det egentliga målet med CSR – ett 

hållbarare samhälle. Det tycks vara så att den som skänker pengar automatiskt anses ha 

gjort en god gärning även om man inte vet vilken nytta pengarna gjorde. Den som 

utvecklat en produkt som har bidragit till den hållbara utvecklingen och tjänat pengar på 

detta får däremot inte samma bekräftelse.  

Undersökningen visar att det i praktiken tycks finnas outtalade uppfattningar om vad 

som får kallas CSR. Således finns en risk att företag strävar efter att anpassa sig till 

denna underliggande syn på CSR istället för att utveckla verksamheter som leder till det 

hållbara samhälle som bör vara målet för CSR-arbete. Det tycks finnas normerande 

aspekter som handlar om att det måste finnas motiv om att göra gott bakom insatser.  

Om de normerande känslorna skulle kunna tonas ned i tillämpningen av CSR-begreppet 

                                                 
37
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skulle man kunna bygga värderingarna på vad som faktiskt åstadkoms. Utsirade 

historier i hållbarhetsredovisningar skulle då inte ha någon betydelse om man inte också 

kunde bevisa att det hade gett en positiv effekt. I ett sådant scenario skulle de företag 

som har lyckats göra CSR till affärsmässiga projekt vinna. Om det viktigaste är att nå 

målet om ett hållbart samhälle så borde allmänna uppfattningen om vad som värderas 

högst i ett CSR-arbete ses över.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide – Jenny Gustafsson  

Denna intervjuguide användes under intervjun av Jenny Gustafsson, Investment 

Manager på Saab. Utöver nedanstående frågor gavs utrymme för sidospår och 

följdfrågor. 

Allmänt 

 Vilken är din roll på Saab? 

Deep Green 

 Är du medlem i GreenTech-projektet? 

 Vilken är din roll i utvecklingen av tidvattenverket Deep Green? 

 Vad är Saabs roll i utvecklingen av Deep Green? 

 Hur såg initiativet ut till Deep Green? 

 Hur har utvecklingen från idé till produkt har sett ut?  

 Hur ser Saabs arbete ut med Deep Green idag? 

 Hur långt har projektet kommit? Finns det några kunder?  

 Vilka skulle kunna bli framtida kunder? 

 Kan man beräkna den framtida lönsamheten för Saab i denna produkt? 

C-lean Ship 

 Vilken är din roll i utvecklingen av tidvattenverket C-lean Ship? 

 Vad är Saabs roll i utvecklingen av C-lean Ship? 

 Hur såg initiativet ut till C-lean Ship? 

 Hur har utvecklingen från idé till produkt har sett ut?  

 Hur ser Saabs arbete ut med C-lean Ship? 

 Hur långt har projektet kommit? Finns det några kunder?  

 Vilka skulle kunna bli framtida kunder? 

 Kan man beräkna den framtida lönsamheten för Saab i denna produkt? 

Intervjuguide – Carl-Johan Koivisto 

Denna intervjuguide användes under intervjun av Carl-Johan Koivisto, projektledare för 

GreenTech-projektet på Saab. Utöver nedanstående frågor gavs utrymme för sidospår 

och följdfrågor. 

GreenTech-projektet 

 Vem på Saaab initierade GreenTech-projektet? 

 Vilket motiv fanns bakom initieringen?  

 På vilka sätt såg man GreenTech-projektet som en investering? 

 Ser ni GreenTech-projektet idag som ett CSR-arbete?  

 Vilka mål är satta för GreenTech-projektet? 
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 Hur såg inledningsfasen för GreenTech-projektet ut? 

 Hur ser arbetet med GreenTech-projektet ut idag? 

 Har något av produkterna inom GreenTech-projektet gett avkastning än?  

 Vilken samhällsnyttig effekt har produkterna? 

Intervjuguide – Anders Blom 

Denna intervjuguide användes under intervjun av Anders Blom, varumärkeschef på 

Saab. Utöver nedanstående frågor gavs utrymme för sidospår och följdfrågor. 

Saabs syn på CSR 

 Vad anser ni på Saab att CSR är?  

 Vad var det som triggade er att definiera begreppet? 

 Vilka motiv ser ni på Saab att arbeta med CSR?  

 Hur implementeras CSR i verksamheten? 

 Vilka effekter av Saabs CSR-arbete eftersträvas? 

 Tycker ni på Saab att alla företag har ett ansvar i samhällsutvecklingen? 

 Känner ni på Saab att det finns ett större krav utifrån att arbeta med på grund av 

den kontroversiella bransch företaget verkar inom? 

 Berätta om Saabs CSR-verksamhet? 

 Hur kommuniceras Saabs CSR-arbete externt? 

 Vilka reaktioner har ni mött angående Saabs CSR-verksamhet? 

 Ser ni GreenTech som ett CSR-arbete?  

 Hur ser du att GreenTech-projektet kan påverka Saab ur varumärkessynpunkt? 

Intervjuguide – Kenth Algotsson 

Denna intervjuguide användes under intervjun av Kenth Algotsson, miljöchef på Saab. 

Utöver nedanstående frågor gavs utrymme för sidospår och följdfrågor 

Miljö och CSR-arbete på Saab  

 Hur jobbar Saab med miljö idag? 

 Ser du en ökad medvetenhet om miljöproblemen hos Saab? 

 Vilken roll har du i GreenTech-projektet? 

 Hur ser arbetet ut i GreenTech-projektet? 

 Hur ser Saabs CSR-arbete ut idag? 

 Vad anser du är motivet bakom Saabs CSR-arbete är? 

 Hur anser du att Saabs CSR-verksamhet mottagits externt? 
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