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Sammanfattning 

Företags engagemang i CSR-frågor blir av allt större angelägenhet för kunder och 

intressenter. Kraven på att företagen tar ansvar för sina handlingar och att de lägger vikt 

i frågor kring hållbarhet i sina beslut har på senare år ökat kraftigt och att förbise detta 

kan leda till drastiska följder. En frågeställning som uppkommer i samband med detta är 

om ett företag kan använda detta till sin fördel i hänsyn till att anförskaffa sig 

konkurrensfördelar på marknaden. 

I följande rapport behandlas just denna frågeställning; hur företag ser på CSR som ett 

konkurrensinstrument och hur prioriteringen och beslutsprocessen av detta behandlas. I 

rapporten berörs även en jämförelse i hur utvecklingsländer förhåller sig till CSR 

jämfört Norden och vilka faktorer som kan anses som värdeskapande i ett etablerat 

CSR-arbete. En fallstudie har genomförts för att återkoppla den teoretiska bakgrunden 

med hur företag i praktiken arbetar med dessa frågor.  

Studien mynnar ut i en analys och slutsats där det visas att potentialen i ett väletablerat 

CSR-arbete kan leda till ökad konkurrenskraftighet förutsatt att det finns en efterfrågan. 

Det påvisas dock även att det finns en del svårigheter i att effektivt implementera CSR i 

verksamheten p.g.a. svåra prestationsmätningar då det inte alltid finns uppenbara 

fördelar.  



 

 

Abstract 

Corporate engagement in CSR related issues are of a growing concern for customers 

and stakeholders.  The demand on companies to take responsibility for their actions as 

well as the importance they attach to issues of sustainability has dramatically increased 

in recent years, and ignoring these matters might lead to drastic consequences. A 

question that arises in this context is whether a company can use this to their advantage 

to obtain an increased competitive advantage. 

The following report addresses this very issue; how companies look at CSR as a 

competitive instrument as well as how prioritization and decision making of such 

matters are enforced. The report also brings up a comparison of how developing 

countries relates to CSR compared to the Nordic countries, as well as the factors of CSR 

that can be considered to increase the value of an organization. A case study has been 

performed to reconnect the theory with how companies actually work with these 

matters. 

The study culminates in an analysis and a conclusion where it is shown that the 

potential of a well-established CSR-engagement can lead to increased competitiveness, 

provided that there is a demand. It is also, however, demonstrated that there are some 

difficulties in effectively implementing CSR due to the lack of performance 

measurement tools since it is difficult to predict the financial benefits.  

  



 

 

Förord 

Vi vill tacka Niklas Nillroth på Volve CE samt Mala Chakraborti på Atlas Copco för att 

ha medverkat i vår fallstudie. 

Vidare vill vi även tacka vår handledare Monica Lindgren som bistått oss med stöd och 

råd under arbetets gång. 

 

Stockholm 2013, Carl Vejde & Hugo Sjökvist 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ........................................................................................................................ 1 

1.3 Avgränsningar ........................................................................................................ 2 

2. Metod ............................................................................................................................ 3 

2.1 Teoristudie .............................................................................................................. 3 

2.2 Fallstudie ................................................................................................................ 3 

3. Teoristudie .................................................................................................................... 5 

3.1 Konkurrens ............................................................................................................. 5 

3.2 Värdeskapande CSR ............................................................................................... 5 

3.3 CSR i världen ......................................................................................................... 7 

4. Fallstudie ...................................................................................................................... 9 

4.1 Processen för CSR-beslut ....................................................................................... 9 

4.2 Värdet i CSR ........................................................................................................... 9 

4.3 Hur CSR implementeras i verksamheten ............................................................. 10 

5. Analys ......................................................................................................................... 11 

6. Slutsats ........................................................................................................................ 13 

7. Referenser ................................................................................................................... 14 

Bilaga 1 ........................................................................................................................... 16 

 

 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en värld som blir allt mer globaliserad, där kultur och tradition skiljer sig enormt 

länder emellan, läggs ett ökat fokus på frågor om CSR och hållbar utveckling. Globala 

företag betalar stora summor pengar varje år för att försöka upprätthålla en god profil 

inom både det miljömässiga och humanitära området. 

En fråga man kan ställa sig är huruvida ett väletablerat CSR-arbete inte enbart bidrar till 

ett hållbarare samhälle, utan om det även kan ge en ökad vinst och konkurrenskraft för 

företaget i fråga. 

För att kunna fördjupa sig i denna fråga bör först en definition av det mångfacetterade 

begreppet CSR fastställas. Enligt EU-kommissionen, vars definition är den som 

uppmärksammas i denna rapport, beskrivs Corporate Social Responsibility som 

“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 hänvisar CSR till de handlingar som ett företag investerar i sociala och 

miljömässiga frågor på en volontär basis. Det avser alltså inte enligt denna definition 

den insats som företag enligt befintliga lagar är tvungna att uppfylla. Förhållandet till 

och sättet man valt att arbeta med CSR skiljer sig därmed stort mellan olika 

verksamheter. En del företag har implementerat dessa frågor i sin kärnverksamhet 

medan andra arbetar med CSR i form av fristående projekt.  

I studien som följer analyseras begreppet CSR utifrån olika synvinklar för att kunna 

kartlägga de faktorer som kan vara bidragande till en ökad konkurrenskraftighet på 

marknaden. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida globala företag kan erhålla en 

konkurrensfördel genom att upprätthålla och praktisera CSR. Undersökningen beskriver 

aspekterna kring att investera i en hållbar utveckling. 

Den grundläggande frågeställningen för analysen lyder: 

 Kan ett företag på global nivå använda Corporate Social Responsibility (CSR) 

som ett konkurrensinstrument? 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom CSR är ett begrepp med skilda definitioner har man i rapporten valt att 

avgränsa sig till EU-kommissionens definition. Detta leder till att arbetet är riktat efter 

just det synsättet. 

En annan avgränsning är fallstudiens bredd som begränsats till två stora nordiska 

industriföretag, vilket ger ett något nischat underlag till studien.  
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2. Metod 

Idén med arbetet är att genomföra en teoristudie och en fallstudie för att sedan kunna 

jämföra och analysera hur teorin praktiseras i näringslivet. Grunden för fallstudien 

baseras på den information som erhålls vid litteraturstudien för att kunna dra slutsatser 

huruvida CSR kan betraktas som en konkurrensfördel på marknaden. 

De två tillverkande företag som tagits med i fallstudien har valts utifrån deras globala 

verksamhet och deras notering på stockholmsbörsen. Företag från OMXS30 valdes då 

de är de största företagen som är noterade på OMXS. Dessutom är de allmänt kända och 

har ett etablerat CSR-arbete. 

2.1 Teoristudie 

Syftet med teoristudien var att ge en bredare bild av vad begreppet CSR innebär och hur 

ett företag kan använda detta som en konkurrensfördel på marknaden. En studie har 

även gjorts i hur företag i olika globala regioner arbetar med CSR och varför 

skillnaderna ser ut som de gör. Till detta tillkommer en introduktion till vad konkurrens 

innebär och vilka faktorer som påverkar.   

Informationen som ligger till grund för studien är hämtad från tidigare utförda studier 

liksom aktuella tidningsartiklar och publikationer som behandlar ämnet. 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie genomfördes med målet att undersöka hur konkurrensfördelaktigt CSR-

arbete praktiskt tillämpas ute i näringslivet. Genom att intervjua personer som arbetar 

med detta gjordes en empirisk undersökning hur företag jobbar med dessa typer av 

frågor. 

Fallstudien baseras på insamlad data från intervjuer med två globala industriföretag. De 

företag som intervjuats är Volvo CE samt Atlas Copco AB. 

Volvo CE är en tillverkare av anläggningsmaskiner och ingår i den globala Volvo-

koncernen. Företaget grundades 1832 i Eskilstuna, där deras nuvarande huvudkontor 

även är lokaliserat. I verksamheten arbetar för närvarande drygt 4500 anställda världen 

över. 

Atlas Copco AB är en global leverantör av utrustning till kunder som arbetar inom 

industri och gruvdrift. Verksamheten är indelad i affärsområdena: kompressorteknik, 

industriteknik samt gruv- och anläggningsteknik. Huvudkontoret ligger i Nacka och 

företaget har i dagsläget drygt 35000 anställda. 
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De intervjuade personerna i företagen valdes utifrån deras nyckelroller inom respektive 

verksamhets globalt aktiva CSR-arbete. 

 Niklas Nillroth  

- CSR-ansvarig på Volvo CE med en bakgrund som civilingenjör inom 

industriell ekonomi. Har jobbat på Volvo sedan 1998 och arbetar för 

nuvarande vid kontoret i Växjö. 

 

 Mala Chakraborti 

- Hållbarhetssamordnare på Atlas Copcos huvudkontor i Sickla. Studerat 

management vid Handelshögskolan i Stockholm samt vid Dartmouth 

College. Anställd av Atlas Copco sedan 2011. 

Anledningen till att två företag togs med i fallstudien var att få ett perspektiv på 

insamlad data och därmed kunna göra en jämförelse och se hur olika företag förhåller 

sig och arbetar med CSR. 

Intervjuerna lades upp på sådant sätt att de intervjuade först fick besvara ett antal 

generella frågor om sig själva och hur de relaterar till CSR. Frågorna gick sedan över till 

att behandla de specifika företagens förhållande till CSR och hur de arbetar med dessa 

typer av frågor. Se Bilaga 1.  
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3. Teoristudie 

3.1 Konkurrens 

Konkurrens är när flera oberoende aktörer tävlar om andelar på en specifik marknad. 

Flera faktorer påverkar en kund vid köp av en vara. En välkänd modell som ofta 

används för att förenkla detta är utvecklad av Jerome McCarthy och kallas 4P. Med 

detta menas produkt, pris, plats och påverkan (Needham, D et al).  

 Produkt - kundlösning. Vilket behov ska produkten tillfredsställa, hur är den 

utformad och vilka kringtjänster igår. 

 Pris - Kundens kostnad för produkten.  

 Plats - Tillgänglighet. Var och hur försäljningen sker. Hur enkelt är det att 

konsumera produkten.  

 Påverkan - Aktiviteter för att nå kundens plånbok. Masskommunikation, direkt 

kommunikation och varumärkeshantering etc.  

Det man får när man lägger ihop allt detta kallas marknadnadsföringsmixen och är tänkt 

att representera hur en produkt är strategiskt placerad på en marknad. Det gäller alltså 

för ett företag att placera sig så att man får en bra marknadsföringsmix samtidigt som 

man erhåller bra lönsamhet för att effektivt kunna konkurrera om andelar av marknaden. 

Den optimala mixen ser självklart olika ut beroende på vilken marknad som man 

försöker konkurrera,  där t.ex. priset väger mer på en utvecklingsmarknad.  

3.2 Värdeskapande CSR 

Under de senaste åren har förståelsen för hur CSR berör en verksamhet förändrats. 

Företag har börjat inse att det kan finnas stora potentialer till ett ökat värde om man är 

villig att investera och driva ett aktivt CSR-arbete. Då ordet värde i sammanhanget är ett 

tvetydigt begrepp är det svårt att ge en generell förklaring av vad det i praktiken 

innebär. För att vidare kunna analysera innebörden måste begreppet angripas från olika 

perspektiv. 

Varumärkesperspektiv 

Varumärket är en av de absolut viktigaste tillgångarna för ett företag. Hur kunder och 

andra bolag ser på företaget kan vara högst avgörande för hur man bemöts på 

marknaden. Det är därför i de flesta organisationer enormt viktigt att bibehålla en god 

image för att kunna upprätthålla sin kundkrets och sina samarbetspartners intresse. 

På senare tid har konsumenter blivit allt mer medvetna om vad som ligger till grund för 

de varor eller tjänster som de köper. Frågor så som ursprung, miljöpåverkan och etik 

blir allt mer uppmärksammade vid val av produkt. Det samma gäller på en företagsnivå, 

där CSR-frågor har fått en betydande inverkan på företags samarbete sinsemellan då 

man inte vill riskera att associeras med en omoralisk verksamhet. 

CSR öppnar en port för ett företags ledning och överordnade att kunna visa sitt intresse i 

att bidra till välfärd i samhället (A. Bredenberg), vilket i sin tur gynnar företagets 
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varumärke som ett ansvarstagande företag. Det kan även ses som en slags försäkring om 

bolaget skulle hamna i offentligt blåsväder, att kunna peka på sitt positiva CSR-arbete 

som försvar (Svenskt näringsliv). 

Ekonomiska perspektiv 

Oavsett vilken approach ett företag marknadsför sig under är näst intill uteslutande det 

primära målet med en kommersiell verksamhet att gå i vinst, att tjäna pengar. Samma 

anledning ligger också ofta i beslutsgrunden till om en handling skall genomföras eller 

inte. 

Tidigare har CSR av många betraktats som något ”politiskt korrekt” som ligger i 

företagens ansvar men som egentligen inte bringar något mervärde för verksamheten i 

sig (A. Bredenberg). Denna syn har dock i och med ny forskning och större kunskap 

inom området kommit att förändras. Det moderna synsättet på implementering av 

hållbara åtgärder innebär enligt CSR-guiden 

”… för många företag inte längre än kostnad, utan snarare kostnadsbesparingar genom 

att nyttja befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt” 

Eftersom CSR-arbete är investeringar som kan ses som en slags försäkring för framtida 

risker, är det svårt att hitta en direkt koppling till lönsamheten för företaget 

(E.Klefbom). Det finns dock ny forskning, gjord av Dylan. B. Minor, som analyserar 

marknadsvärdet i en jämförelse mellan företag som aktivt ägnar sig åt CSR och företag 

som inte gör mer än vad lagen kräver. Undersökningen visar att marknadsvärdet för ett 

företag som ägnar sig åt CSR har en tendens att svänga betydligt mindre än för företag 

som inte gör det. Resultatet av undersökningen visade att marknadsvärdet för de 

oansvariga företagen sjönk med i genomsnitt 3% mer än de ansvariga. Teorin till detta 

är att marknaden tenderar att anförtro ett ansvarsfullt företag mer och ser en eventuellt 

negativ händelse som en engångsföreteelse jämfört med de oansvarigare företagen där 

liknande händelser oftare ses som en signal på något mer allvarligt underliggande fel. 

Internsociala perspektiv 

I en allt mer globaliserad värld med en bredare konkurrensmarknad ökar trycket på 

företagen att upprätthålla ett välfungerande socialt arbete. 

Världshälsoorganisationen uppskattar att om sju år så kommer den vanligaste 

arbetsskadan vara depression orsakad av ohållbara arbetsförhållanden. Vidare 

konstaterar “The European Association of Service Providers for Persons with 

disabilities” att kostnaden för bortfallet av personer som drabbas av depression kostar 

2,3 gånger mer än vad det skulle kosta att förebygga dessa problem. Detta pekar tydligt 

på att det i allra högsta grad ligger i företagens intresse att aktivt investera i dessa frågor 

(CSR Europe). 

Ett företag som tydligt positionerar sig som en verksamhet som arbetar för en hälsosam 

och trivsam arbetsplats visar att de bryr sig om sina anställda och har på så sätt en 

enorm konkurrensfördel jämfört företag som inte lägger lika stor vikt på detta. 
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Dragkraften för ett sådant företag är betydligt högre där troligheten att väcka intresset 

hos folk att vilja arbeta just där ökar markant. 

Ny forskning har även visat intressanta resultat kring relationen mellan ett företags 

CSR-arbete och de anställdas engagemang i verksamheten. Ett företag som inser 

betydelsen i CSR tenderar att ha nöjdare anställda som känner en ökad trivsel på 

arbetsplatsen jämfört anställda på företag som inte värdesätter CSR i samma grad. Det 

har även påvisats ett ökat egenintresse för hållbarhetsfrågor hos de anställda, som blir 

mer hängivna att själva bidra till ett mer ansvarstagande företagsklimat. Även ett ökat 

förtroende för ledningen har konstaterats (B. Amble). 

3.3 CSR i världen 

Socialt 

Företag i utvecklade ekonomier är de högst rankade inom CSR medan 

utvecklingsländer hamnar på efterkälken (Shah, A). Det finns också tecken på att 

efterfrågan på hållbart arbete med CSR blir en allt större fråga i utvecklingsländer. 

Forbes skriver att det håller på att ske ett skifte från att man enbart ser Kina som en 

billig produktionskälla till en stabil försäljningsmarknad (Epstein-Reeves), samtidigt 

som allt fler kineser börjat kräva att multinationella företag ska ta ansvar för sina 

utsläpp i landet.  

Internsocialt 

I Norden råder det brist på kvalificerad arbetskraft och företagen är väldigt måna om att 

behålla och attrahera duktiga medarbetare. Det beror bl.a. på att arbetssättet i speciellt 

Norden är mer format som så att alla anställda jobbar mer som ett team där individuella 

egenskaper utnyttjas i större utsträckning, medan företag i utvecklingsländer jobbar mer 

hierarkiskt och ingen hänsyn tas till de anställdas förmågor så länge de kan utföra deras 

arbetsuppgift (Gorrill, J). Det är också lättare att mäta anställdas effektivitet i 

masstillverkning av den skala som finns i t.ex. Kina vilket bidrar till den hierarkiska 

strukturen.  

Utveckling 

Det som har attraherat företag till utvecklingsmarknader är den stora tillgängliga 

arbetskraften som ofta är villig att acceptera dåliga villkor och löner. Ifall denna typ av 

arbetskraft inte längre skulle vara tillgänglig så skulle förmodligen en stor del av denna 

typ av företag se sig om efter billigare alternativ. Enligt Forbes så börjar en del av 

produktionen försvinna från Kina, detta enbart på grund av att lagar som reglerar arbete 

har skärpts (Wadhwa, V). Detta påvisar att det inte finns rum för CSR-arbete i denna 

typ av företag som enbart har lågt pris att konkurrera med. Det är just att 

konkurrenskraftigheten sjunker som hindrar företag i u-länder från att ta CSR-initiativ 

(Gugler, P et al). Det som kommer driva förbättrandet i avseende på bättre villkor på 

arbetsplatsen och bättre miljöstandarder är u-länders lagverk som kommer utvecklas allt 

eftersom, och inte CSR-initiativ av enskilda företag vilket även Svenskt Näringsliv 

skriver där Kina har skärpt anställningsskyddet för arbetare (Svensk Näringsliv). Det 

finns dock vissa tecken på att allt eftersom utvecklingsländers ekonomier växer och 

http://www.forbes.com/sites/csr/
http://www.forbes.com/sites/singularity/
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löner långsamt börjar stiga så kräver allt fler arbetare bättre villkor, detta gör att fler 

företag försöker hitta andra sätt att vara konkurrenskraftiga där hållbarhet och 

ansvarsfullt företagande kan vara en väg att gå (Shah, A).  

Det finns också en etablering av stora multinationella företag som vill vara med i landet 

och sälja sina produkter. Dessa företag letar främst inte efter låga produktionskostnader, 

utan vill vara tidiga på marknaden och säkerställa sin position gentemot konkurrenter 

(Vaverka, C). 
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4. Fallstudie 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna som genomfördes hos företagen. Det 

är för analysen viktigt att få företagens perspektiv på CSR och hur de arbetar med det.  

4.1 Processen för CSR-beslut 

Beslutsfattningsprocessen av CSR-relaterade aspekter sker enligt båda företagen till 

största del på en decentraliserad nivå. En del mer omfattande initiativ fattas enligt 

Nillroth av koncernledningen. På samma sätt har Atlas Copco en högsta instans som de 

kallar “SHE-council” (SHE = safety, health, environmental), bestående av 

styrelsemedlemmar och representanter från olika affärsområden som står för den 

yttersta beslutsfattningen inom CSR-frågor. 

För att på ett effektivt sätt kunna implementera beslut mot en hållbar och värdeskapande 

utveckling har Atlas Copco upprättat en beslutsmodell som definierar mål på 

koncernnivå. Det ligger därefter i varje enskilt affärsområdes ansvar att se till så att 

dessa mål följs upp genom att upprätta roller som integrerar detta i den egna 

verksamheten och ser till så att ett hållbart arbete upprättas inom samtliga nivåer.  

Genomgående menar de att det är av högsta angelägenhet att alla involverade funktioner 

inför ett beslut får uttrycka sina åsikter och på vilket sätt de påverkas av en eventuell 

förändring. Många beslut och implementeringar sker enligt Nillroth av liknande 

anledning därför direkt på lokal nivå, där man är nära kunden och marknaden. 

Det finns ofta heller inte någon officiell kostnadsbegränsning för hur mycket CSR 

årligen får kosta. Chakraborti menar på att de har en budget, men en “obegränsad” 

sådan. De estimerar hur mycket de kommer behöva investera under året och skickar 

siffrorna för att granskas av styrelsen.  

Mer avgörande för CSR-planeringen är att utreda de mål och visioner som sätts upp vid 

ett visst beslut. Niklas påpekar att se till att deras “Code of conduct” följs är högt 

prioriterat och ligger till grund för samtliga verksamhetsbeslut. 

4.2 Värdet i CSR 

Båda företagen anser att det finns stora värden i att aktivt jobba med CSR. Något som 

båda framhäver är möjligheterna att jobba långsiktigt och bygga upp framtida värden. 

Det betonas att vara tidiga på en utvecklingsmarknad och att ta initiativ inom 

miljövänlighet och socialt ansvar bidrar till att bygga ett starkt varumärke som alltid 

kommer att ligga i framkant allt eftersom marknaden utvecklas. De menar också på att 

det finns stora värden i att ha resurssnåla tillverkningsprocesser och produkter som 

konkurrensfördel gentemot deras konkurrenter. 

Ingen av dem ser några direkta nackdelar med CSR, men båda är överrens om att 

beräkna värdet av CSR-arbete är väldigt svårt. Problemet ligger i att man inte kan 

jämföra publicitet, varumärke och långsiktig avkastning med pengar i nuläget, vilket är 

det klassiska sättet att mäta prestation. Nillroth antyder också att CSR fortfarande är ett 
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relativt omoget begrepp, vilket medför att många äldre inte är särskilt insatta i 

problemen och möjligheterna vilket ger en viss tröghet i beslut och projekt. Han nämner 

även att det ibland kan ställas i konflikt med kortsiktig lönsamhet. 

Angående utvecklingen av CSR-arbete på utvecklingsmarknader så ser båda en positiv 

utveckling. Chakraborti menar på att “In any country where CSR might be a struggle is 

because they don’t see the actual potential”, vilket hon även betonar att hon märkt av 

genom större visat intresse från främst kinesiska företagsledare. Nillroth anser att de 

främsta anledningarna till att de hamnar på efterkälken är de ekonomiska aspekerna. 

Han säger också att befolkningen i utvecklingsländer inte anser det lika viktigt med 

CSR, då de viktigaste för dem är att ha mat på bordet och att överleva.   

En annan faktor som är intressant för företagen enligt Nillroth är att kvalificera sig till 

olika rankingindex, så som “Dow Jones Sustainability Index” vilket allt fler investerare 

efterfrågar.  

4.3 Hur CSR implementeras i verksamheten 

Både Atlas Copco och Volvo CE är väldigt stolta över sina CSR-projekt och framhäver 

dem ofta. Gemensamt för dem är att de följer sina respektive “Code of conduct” som är 

skapade för att definiera moraliska riktlinjer för hela företagens verksamhet. Eftersom 

båda företagen producerar maskiner som använder sig av fossilt bränsle så arbetar de 

mycket med att reducera bränsleåtgången av produkterna, vilket är bra både ur 

konkurrenssynpunkt och för miljön.  

Volvo CE har även ett projekt som kallas “Operator Idol” som är en tävling de anordnar 

i Kina som går ut på att maskinoperatörer skall tävla i att framföra sitt fordon på ett 

bränslesnålare sätt. Detta menar dem stärker Volvo CEs varumärke som miljövänligt 

samtidigt som operatörer lär sig att spara bränsle.  

Ett projekt som Atlas Copco arbetar med är deras HIV-AIDS program vilket går ut på 

att hjälpa HIV-sjuka anställda i Sydafrika. Detta program startades för att de hade 

problem att behålla arbetskraft pga HIV. Det har på senare år även expanderats till att 

erbjuda hjälp för de anställdas familjer.  
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5. Analys 

I följande analys presenteras en jämförelse mellan teoriunderlag och den fallstudie som 

genomförts hos de studerade företagen huruvida CSR-arbete kan bidra till ökad 

konkurrenskraft. För att analysera det insamlade materialet återkopplas begreppet 

konkurrens till definitionen som beskrivs i 3.1, där den s.k. marknadsföringsmixen 

skildrar hur ett företag bör förhålla sig till marknaden för att på ett effektivt sätt kunna 

erhålla konkurrenskraft. 

Inledningsvis kan två olika aspekter för hur ett företag arbetar med CSR urskiljas ur 

företagens strategier. Det första tillvägagångssättet innebär att man försöker bygga upp 

långsiktiga värden genom att kombinera CSR med kärnverksamheten medan det andra 

syftar mer på filantropiska gärningar som inte på samma sätt går att återkoppla till 

företagets affärsidé. Dock bör ej förringas att det till synes filantropiskt inriktade arbetet 

även bidrar till företagets image som ett ansvarstagande företag och kan, som beskrivs i 

3.2, användas som en typ av försvar mot eventuell negativ publicitet. 

Ett bra exempel på ett projekt som kan kopplas direkt till kärnverksamheten är Volvo 

CE’s “Operator Idol” som Nillroth diskuterade. Projektet bidrar till att reducera 

bränsleåtgången och därmed koldioxidutsläpp, samtidigt som det stärker företagets 

position på marknaden som ett miljömedvetet samt energieffektivt alternativ. Projektet 

ligger även i tiden, som nämns i 3.3, där efterfrågan på CSR arbete ökar i 

utvecklingsländer, då framförallt Kina.  

För att skildra ett projekt som kan anses vara mer av ett filantropiskt menat arbete kan 

Atlas Copcos ekonomiska biståndsarbete tillsammans med Röda Korset till 

Haitikatastrofen nämnas. Här arbetade företaget utanför ramarna för sin verksamhet för 

att visa att man tar ansvar och därmed stärker varumärket som ett moraliskt och 

samhällsmedvetet bolag. Det bör dock nämnas att det i projekt som dessa är viktigt att 

kommunicera arbetet genom media för att nå ut till samhället och intressenter.  

En viktig aspekt inom ett företags CSR-arbete är beslutsfattningsprocessen och hur pass 

implementerat i den övergripande verksamheten det är. Som beskrivet i 3.2 , visar 

forskning på att involvera sina anställda i hållbara frågor bidrar till ett ökat engagemang 

vilket gynnar företagets CSR-arbete i sin helhet. Chakraborti beskriver hur Atlas Copco 

grundat projektet “Water For All”, där volontärer inom företaget arbetar med att bistå 

länder där brist på dricksvatten är ett omfattande problem.  

Gemensamt med den studerade litteraturen och de analyserade företagen framgår att 

CSR inte ses som en icke rationell kostnad för att upprätthålla en god image, utan mer 

som en långsiktig investering. Av denna anledning budgeteras det inget fast belopp för 

CSR årligen, utan man tar till vara på möjligheter där man ser potential till framtida 

värden. Besluten sker av denna anledning därför ofta på lokal nivå, nära marknaden där 

potentialen finns. Att ta tillvara på dessa möjligheter kräver dock att personalen är 

införstådd i denna typ av frågor.  
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En sak som företagen använder sig av att få anställda involverade i det hållbara arbetet 

med CSR och miljö är deras respektive “Code of conduct”. De består av löst definierade 

riktlinjer för företaget som de anställda måste följa i sitt arbete för att upprätthålla 

företaget vision om hållbarhet och ansvarsfullt företagande. I och med att de oftast är så 

löst definierade så krävs det att alla inom koncernen följer och tolkar dem på liknande 

sätt utan att de skall bli tandlösa.  

Men även om de anställda ser möjligheterna och potentialen lokalt så finns fortfarande 

en stor osäkerhet kring hur dessa skulle kunna stärka konkurrenskraftigheten, vilket 

verkar vara ett av de största hindrena för lyckade CSR projekt. Eftersom potentiella 

konkurrensfördelar som ett etablerat CSR-arbete kan bidra till är väldiga svåra att mäta, 

så är beslutsgrunden till huruvida de skall utföras väldig osäker. Detta gör att det finns 

visst motstånd till denna typ av arbete från ledning som har lönsamhetsansvar och inte 

är vana vid sättet att driva ett kommersiellt företag, precis som Nillroth diskuterade. 

I och med det ökade kravet på ett hållbart arbete har ett flertal rankinglistor, så som 

”Dow Jones Sustainability Index”, uppkommit som listar företag utifrån deras CSR-

arbete. Denna typ av publicitet motiverar företag att aktivt se över sitt hållbarhetsarbete 

och fungerar därmed som ett incitament till att överträffa konkurrenternas prestationer. 

Högt rankade företag får därmed ett slags intyg på att de är ansvarstagande vilket leder 

till att investerare väljer att satsa pengar i verksamheten och ger därmed ett ökat 

marknadsvärde. 

Angående varför utvecklingsländer hamnar på efterkälken i sitt CSR-arbete så säger 

Chakraborti att hon märkt större intresse från företagsledare i Kina, detta stämmer väl 

överens med teorin som beskriver hur befolkning och företag börjar få en ändrad syn på 

Kina som går från produktionsland till ett utvecklat land med en stark inhemsk 

marknad.  

En anledning till att företag i utvecklingsländer inte jobbar lika mycket med CSR är att 

mycket av den produktion med låga krav på kvalificerad arbetskraft ligger i 

utvecklingsländer, där den enskilda personen inte är lika högt värderad av företaget. Det 

resulterar i att eftersom utbudet på okvalificerad arbetskraft är så stort, blir företaget 

mindre intresserat att se till att anställda får bra förmåner och bidra ytterligare till 

samhället. Detta tillsammans med att befolkningen har det så dåligt ställt rent allmänt 

och försöker skaffa drägliga liv åt sig själva så faller krav på ansvarsfullt företagande 

och CSR i skymundan.  
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6. Slutsats 

I följande avsnitt dras slutsatser utifrån den teori och de två företagsstudierna som 

presenterats i rapporten med hänseende till företags potential att arbeta med CSR som 

en konkurrensgivande fördel.  

En stor fråga inom CSR är till vilken omfattning man är villig att engagera sig i CSR-

frågor. Vissa anser att CSR-strategier endast bör utövas då det finns en direkt potential 

till avkastning för företaget i fråga (M. Friedman), medan andra bemöter denna åsikt 

med att de etiska aspekter som CSR utgör är ett strategiskt övertag i sig och i princip är 

ett måste för att långsiktigt kunna vara konkurrerande på dagens marknad. Problemet 

med att göra en investeringsbedömning när det gäller CSR är att det är väldigt svårt att 

beräkna utfallet rent resultatmässigt. En slutsats som kan dras till följd av detta är att 

mindre och till synes vinstneutrala beslut ej fattas, då företaget inte kan bedöma det 

finansiella resultatet. 

Allt eftersom stora företag utvecklar sitt engagemang inom CSR så kommer initiativen 

spridas ner i leverantörskedjan, eftersom det är de stora koncernerna som måste börja 

ställa krav för att små leverantörer som inte är lika ekonomiskt starka skall bemöda sig 

arbetet. Fristående mindre företag uppnår inte heller samma nivå av publicitet som 

större bolag och upplever därför inte heller samma externa krav på sig att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Det handlar för mindre företag också mycket om vilka resurser man 

har att röra sig med för att anse att en förbättring av sitt CSR-arbete skall vara aktuellt. 

Det märks också att samhället efterfrågar allt mer hållbar företagssamhet i form av 

“moraliska” fonder som bara investerar i företag som är erkänt ansvarsfulla av 

fristående organisationer. Det är därför väldigt viktigt för företag att aktivt arbeta för att 

kunna locka investerare. 

Det som avgör om ett företag ska engagera sig i CSR är i slutändan kunderna. Ifall det 

är så att ansvarsfullt företagande väger tillräckligt stort i marknadsföringsmixen, så är 

detta en aspekt som företagen måste ta hänsyn till för att bibehålla sin konkurrenskraft. 

Som diskuterat i 3.2 är detta just fallet. Kunder och företag har visat ökat intresse i hur 

leverantörer och producenter förhåller sig till just hållbar utveckling och sätter därför 

allt högre krav på företag att aktivt engagera sig i dessa typer av frågor. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Volvo CE 

 

Generella frågor 
 

 Vem är du? Hur länge har du jobbat på Volvo CE?  
 

 Varför har du valt att jobba med just CSR? 
 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad har du för typ av uppgifter? 
 

 Vad innebär begreppet CSR för dig? 
 

 Varför tycker du det är viktigt att företag sysslar med CSR? 
 

 Vad tycker du är de största möjligheterna för företaget med att aktivt jobba 
med CSR? 

 
 Vad är de största nackdelarna? 

 
 Vilka anser du är de största anledningarna till att utvecklingsländer hamnar 

efter på CSR fronten? Hur skall man göra för att komma ikapp? 

Specifika frågor 
 

 Är villkoren olika för arbetare som jobbar i produktionen i Volvo CE i Kina 
och som jobbar i Joint venture bolaget SDLG? 
 

 Vad anser du om lagar och regulationer i u-länder jämfört med t.ex. 
Sverige? Bör de bli hårdare? 
 

 Varför har ni valt att just jobba med just WWF Climate Savers? 
 

 Hur ser beslutsprocessen ut för ett CSR beslut i Volvo CE? Vilka är de 
största faktorerna? Jobbar ni på direktiv från Volvo Group eller får ni ta 
många egna initiativ? 
 

 Hur mycket får CSR kosta årligen? Finns det några gränser eller budget? 
 

 Hur pass prioriterat är CSR egentligen jämfört med lönsamheten? 
 

 Hur arbetar Volvo med hållbarhet och CSR? Hur länge har ni haft ett aktivt 
CSR arbete? 
 

 Finns något speciellt projekt inom CSR som ni genomfört som ni är extra 
stolta över? Isåfall vad? 
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Intervjufrågor till Atlas Copco AB 

 

Generellt 
 

 Vem är du? Hur länge har du jobbat på Atlas Copco? 
 

 Varför har du valt att jobba med just CSR? 
 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad har du för typ av uppgifter? 
 

 Vad innebär begreppet CSR för dig? 
 

 Varför tycker du det är viktigt att företag sysslar med CSR? 
 

 Vad tycker du är de största möjligheterna för företaget med att aktivt jobba 
med CSR? 
 

 Vad är de största nackdelarna? 
 

 Vilka anser du är de största anledningarna till att utvecklingsländer hamnar 
efter på CSR fronten? Hur skall man göra för att komma ikapp? 

 

Specifik 
 

 Är villkoren olika för arbetare som jobbar i produktionen i någon av de 15 
fabrikerna i Kina? 
 

 Vad anser du om lagar och regulationer i u-länder jämfört med t.ex. 
Sverige? Bör de bli hårdare? 
 

 Varför har ni valt att just jobba med just “Water for all”? 
 

 Hur ser beslutsprocessen ut för ett CSR beslut i Atlas Copco? Vilka är de 
största faktorerna? 
 

 Hur mycket får CSR kosta årligen? Finns det några gränser eller budget? 
 

 Hur pass prioriterat är CSR egentligen jämfört med lönsamheten? 
 

 Hur arbetar Atlas Copco med hållbarhet och CSR? Hur länge har ni haft ett 
aktivt CSR arbete? 

 Finns något speciellt projekt inom CSR som ni genomfört som ni är extra 
stolta över? Isåfall vad? 

 

 


