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Sammanfattning 

I ett växande samhälle med ökad befolkning och tekniska landvinningar ställs det allt 

högre krav på det sociala- och miljömässiga ansvaret hos företag. En ökad efterfrågan 

från både konsumenter, samhället och organisationer har skapat påtryckningar på 

företag att driva engagemanget kring CSR – Corporate Social Responsibility. En del 

ekonomer anser emellertid att detta skapar motsättningar då företagets yttersta ansvar är 

gentemot aktieägarna och att få verksamheten lönsam. 

Syftet med denna rapport är att utreda om det finns ett samband mellan CSR-satsningar 

och ekonomisk lönsamhet, hur företag resonerar kring detta, samt undersöka om det 

finns strategier för att skapa ett positivt samband. Tillvägagångssättet för detta baseras 

på empiri insamlad från intervjuer med tre företag som sammanställts och analyserats i 

förhållande till tidigare studier och undersökningar som publicerats i vetenskapliga 

artiklar. Observationerna som gjorts är att majoriteten av de intervjuade företagen tror 

på en långsiktig ekonomisk välfärd som följd av CSR-arbete, detta är dock något som 

inte kunnat verifieras i deras resultat. Detta finner även stöd i flera vetenskapliga artiklar 

som med omfattande undersökningar kunnat visa på samband mellan CSR och 

långsiktig ekonomisk vinst. Viktigt att tillägga är att det även finns en del artiklar som 

visar på att detta samband inte finns eller till och med skulle vara negativt. 

Problematiken med att kunna dra en konkret slutsats i denna studie grundar sig i 

mätbarhetssvårigheter. Att på lång sikt kunna koppla ett företags ekonomiska resultat 

till CSR är nästintill omöjligt eftersom det är så många faktorer som spelar in. Detta 

problem orsakar även osäkerhet i de undersökningar som gjorts inom ämnet, vilket 

skulle kunna förklara de olika utfallen. 

Slutsatsen som kan dras i denna rapport är att CSR oftast förväntas generera en 

ekonomisk vinst på lång sikt som en följd av ett stärkt varumärke och ökad trovärdighet 

hos företags intressenter.  



Abstract 

In a growing society, with an increasing population and technological achievements, the 

demands on companies to take more social and environmental responsibility has 

amplified. Increased requests from consumers, society and organizations have created 

pressure on businesses to augment their engagement in CSR - Corporate Social 

Responsibility. Some economists however believe that this creates contradictions, since 

a company's ultimate responsibility is towards the shareholders and to ensure that the 

business is profitable. 

The purpose of this report is to investigate if there is a relationship between CSR 

initiatives and economic profitability, how companies reason about this and also review 

if there are strategies to create a positive relationship. The procedure for doing this is 

based on empirical data collected from interviews with three companies, compiled and 

analyzed relative to previous studies and research published in scientific articles. The 

observation made, is that the majority of the companies interviewed believe in the long-

term economic welfare as a result of CSR, though this belief is something that could not 

be verified in the companies’ results. This connection is also supported by several 

scientific articles containing extensive studies that demonstrate the link between CSR 

and long-term economic gain. It is important to add that there are also some articles 

which show that this relationship does not exist or could even be negative. 

The problem to draw a concrete conclusion in this study is based on measurability 

difficulties.  To, in the long term, be able to connect a company's financial performance 

to CSR is almost impossible because there are so many contributing factors to consider. 

This problem also causes uncertainty in the other studies performed within this subject, 

which could explain the different outcomes. 

The conclusion to be drawn in this report is that CSR is usually expected to generate an 

economic profit in the long term as a result of a stronger brand and a greater credibility 

with business stakeholders. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt redogörs rapportens syfte, vad som undersökts, vad som ligger till 

bakgrund för studiens genomförande samt dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Allt fler företag börjar engagera sig i frågor som rör samhällsansvar. Begreppet CSR 

(Corporate Social Responsibility) är inte nytt, men det är under de senaste åren som det 

utvecklats till något som den stora majoriteten av företag har med på sin agenda. 

Begreppet åsyftar det ansvar som företag har gentemot samhället och definieras enligt 

Europakommisionen (COM(2011) 681 final, 2011)  

”… the responsibility of enterprises for their impacts on society” 

Det finns dock forskning om huruvida det är företagens vilja att ta samhällsansvar och 

verka för en bättre miljö som är motiven till CSR-arbete eller inte. Denna eventuella 

motsättning diskuteras bland annat i den vetenskapliga artikeln ”The Social 

Responsibility of Business is to Increase its Profits” (Friedman, 1970). 

Vårt intresse för att forska i detta ämne började efter att ha läst två studier (Bartlett, 

Dessain & Sjöman, 2006a; b) av IKEA och deras arbete med att göra ansvarsfulla 

affärer. De kämpade i många år med att säkerställa och upprätthålla goda sociala 

förhållanden hos underleverantörer i Indien som de gjorde affärer med, däribland att det 

inte skulle förekomma barnarbete. Detta var som följd av att det i media uppdagats 

missförhållanden. IKEAs arbete började i att utarbeta riktlinjer som underleverantörer 

skulle följa, vilket skulle visa sig otillräckligt för att lösa problemet. Slutsatsen som 

drogs efter flera års arbete var att problemet var för djupt rotat i samhället som följd av 

fattigdom, dålig hälsa och skuldsättning. Det fanns inga snabba och enkla lösningar utan 

det krävdes ett djupare engagemang för att hantera problemet. Som följd av denna 

slutsats påbörjade IKEA ett samarbete med UNICEF och sponsrade program som skulle 

motarbeta barnarbete. 

I och med detta skapades det då en koppling mellan IKEAs vilja att maximera sin vinst, 

genom att bibehålla affärer med billiga underleverantörer, och deras arbete för bättre 

sociala förhållanden. Dessa var frivilliga handlingar som också syftade till att bidra 

positivt till samhället i Indien, varför det kan klassas som CSR-arbete. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka om det finns ett samband mellan CSR-satsningar 

och ekonomisk lönsamhet samt hur företag resonerar kring CSR och vilka faktorer som 

tas i hänseende vid beslut om en ny investering. Rapporten syftar också till att 

undersöka vad CSR-arbetet betyder för företagen; med vilka incitament investeras det i 

dessa satsningar och vad förväntar de sig att få ut av dem? Har deras incitament 

ekonomisk grund eller är deras CSR-arbete obundet till företagets vinstsyfte? 

Frågorna ovan har utarbetats till en explicit frågeställning som lyder: 

”Vad förväntar sig företag som engagerar sig i CSR-arbete att få tillbaka i ekonomisk 

vinning?” 
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1.3 Avgränsningar 

Ämnet CSR är mycket brett och det existerar ingen entydig definition som alla förhåller 

sig till. Många företag har rent utav lämnat begreppet och benämner sitt arbete för 

ansvarstagande som ”corporate sustainability”, ”corporate citizenship” eller ”corporate 

affairs”. Vi har bedömt att Europakommissionens definition av CSR täcker in dessa 

varianter av begreppet väl, och denna kommer härefter att användas. 

Då tid är en faktor har arbetet i fältstudien begränsats till undersökandet av 

svenskbaserade företag. Eftersom studien syftar till att undersöka företag som vill 

vinstmaximera och samtidigt arbeta med CSR så har det gjorts en avgränsning i att inte 

studera statliga företag. Detta för att statliga företag inte alltid har som syfte att gå med 

vinst.  
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2. Teori 

Mycket finns skrivet om ämnet CSR och om det kan bidra till ett företags ekonomiska 

tillväxt. Upplägget för detta kapitel bygger på att först beskriva bolagsformen som 

sådan, för att sedan gå in på de effekter som studerats och hur företag kan resonera för 

att ta gynnsamma CSR-beslut.  

2.1 Företagens roll i samhället 

I arbetet att besvara frågeställningen hur företag resonerar kring, och eventuellt kan 

gynnas av CSR, behövs underlag som från grunden beskriver vad syftet med företag är. 

Genom att förstå bolagsformens framväxt och dess ekonomiska fördelar kan det fås en 

djupare förståelse i hur företag kan resonera vid dessa beslut. 

Den industriella revolutionen började i Storbritannien under sena 1700-talet och innebar 

bland annat att manuellt arbete ersattes av maskiner. Det var under denna period som 

trycket på att starta bolag ökade och det ledde till att det i Storbritannien arbetades fram 

allmänna föreskrifter för bolagsregistrering. Dessa innefattade i stort att bolaget främst 

ska gagna aktieägarnas intressen, att aktieägarnas insatser är skilda från bolagets 

tillgångar, samt att det inte finns någon begränsning för hur långsiktiga ett bolags 

investeringar kan vara (Rönnegard, 2010). Det faktum att en aktie som ägandeform inte 

är knuten till en tillgång i företaget gör att aktier har stor möjlighet till överförbarhet 

mellan investerare. Detta leder till möjliggörandet av en likvid marknad, vilket är en 

nödvändig grogrund för ekonomisk tillväxt (Levine & Zervos, 1998). 

Förutom detta så ledde expansionen i sig till ett ökat antal företag, vilket bidrog till fler 

arbetstillfällen och enorm ökning i välfärd som följd av skatteintäkter från företagen. Ur 

statistik kan konstateras att detta medförde att det enbart i Sverige fördubblade BNP per 

capita under perioden 1850-1900 (Historia.se, 2010). Detta talar för att företag de facto 

gör samhällsnytta även om de bara ser till sina egenintressen. 

2.2 Vem ska ta ansvar? 

Det förekommer diskussion kring vem som egentligen ska ta samhällsansvar; ligger det 

hos företagen eller regeringen? Gällande att företag ska ta samhällsansvar utöver vad 

lagen kräver skriver Rönnegard (2010, p.12): 

”Detta är en ädel tanke, om det inte vore så att det grundläggande incitamentet för att 

starta och driva företag är just att uppfylla sitt egenintresse. Att göra avkall på detta är 

ett grundskott mot själva företagandet.” 

Rönnegard menar med andra ord på att genomförandet av satsningar som inte är 

motiverade av vinstintresset strider mot grundpelaren i ett företags syfte – att gagna 

egenintresset. Detta har sin grund i uppfattningen att ”regeringar [inte företag] är ytterst 

ansvariga för efterlevnaden av mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruptionsbekämpning, 

miljöhänsyn m.m.” (Horn af Rantzien, 2003). Rönnegard menar vidare att i och med att 

företag är juridiska personer som regleras av lag bör det enligt detta synsätt istället 

läggas ansvar på regeringen i form av stiftandet av lagar kring samhällsansvar. 

Även om regeringen må ha det yttersta ansvaret, finns det från regeringens håll 

uppmuntring till företag att följa ett par utarbetade riktlinjer; OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag, FN:s Global Compacts 10 principer och FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga rättigheter (Utrikesdepartementet, 2013). 
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Diskussionen huruvida ansvaret verkligen ligger hos företagen är dock endast utbredd i 

länder med relativt utvecklade sociala skyddsnät. I utomeuropeiska länder med stora 

delar privatiserad hälsa- och sjukvård anses det där mer självklart att företag måste ta 

samhällsansvar (Grankvist, 2009). 

2.3 Effekterna av CSR 

Det har i många år forskats i ämnet CSR och dess inverkan på företagens ekonomiska 

vinning. Friedman (1970) hävdade att sambandet borde vara negativt; att med ökade 

satsningar i socialt ansvar minskar företagets intäkter och menar att frivilliga socialt 

ansvarsfulla aktiviteter endast genererar kostnader. Tvärtom hävdar Freeman (1984), 

med en vy baserat på intressenter (aktieägare, anställda, kunder, leverantörer etc.), att 

det finns argument för det motsatta; att sambandet är positivt. Freemans resonemang 

bygger på att CSR innebär en förbättrad intressentrelation som stärker varumärket, 

utvidgar marknadsmöjligheter samt innebär minimerad risk. 

Debatten har ännu inte lett till en definitiv slutsats. Anledningen till detta är att det är 

många faktorer som spelar in, och vad för typ av CSR-arbete som åsyftas. Den 

forskning som gjorts de senaste åren pekar dock på en förändring som visar på ett visst 

övervägande av positiva utfall av CSR (Wang & Bansal, 2012). Numer ligger fokus mer 

på hur man ska implementera och arbeta med CSR snarare än varför, bland annat på 

grund av ökat tryck från allmänhet och intressenter (Epstein, 2008, p.19). Gällande detta 

skriver Crook (2005) i sin artikel: 

”This pressure of outsiders' perceptions is an indispensable force. Without it, companies 

in a private-enterprise system would be nasty, brutish and very short-lived.” 

Arbetet med CSR går i linje med det relativt nya förhållningssättet att som företag vara 

hållbara. Det implicerar strategier som sträcker sig bortom kortsiktig vinst och istället 

ser till långsiktiga mål. Genom att hitta hållbara lösningar och att bidra till ett hållbart 

fungerande samhälle kan även företagen fortsätta driva sin verksamhet (White, 1999).  

Företagen är en stor del av samhället, och relationen mellan företag och samhälle är 

beroende av varandra. Med andra ord innebär detta att företag behöver ett välmående 

samhälle för att kunna expandera. Detta eftersom faktorer som utbildning, hälsa, och 

lika möjligheter alla är viktiga delar i att samhället ska kunna bidra med produktiv 

arbetskraft (Rhenman, 1964). Likväl behöver ett välmående samhälle framgångsrika 

företag (Grankvist, 2012). Porter och Kramer (2006) hävdar att inget välfärdsprogram 

kan ersätta effekten av att ha välmående företag som bidrar till en växande 

arbetsmarknad där fler arbetsmöjligheter och fler välbetalda jobb erbjuds. Gällande det 

ömsesidiga förhållandet mellan företag och samhälle skriver Porter och Kramer (2006, 

p.85): 

“The mutual dependence of corporations and society implies that both business 

decisions and social policies must follow the principle of shared value.” 

Det finns forskning som hävdar att företag gynnas olika av CSR beroende på en del 

faktorer. Arendt och Brettel (2010) pekar på skillnader givet om företaget 

tillhandahåller produkt/tjänst, är stort/litet samt om man har liten eller stor 

marknadsföringsbudgeten. Slutsatsen som Arendt och Brettel drar är att CSR alltid, 

oberoende av dessa parametrar, medför positiva konsekvenser för företag. 
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I ett försök grundat på statistik att utforma ett matematiskt samband kommer Barnett 

och Salomon (2012) fram till ett U-format samband enligt Figur 1. Statistiken bygger på 

firman KLD:s värdering av företags sociala ansvar, utgående från 13 olika aspekter. 

 
Figur 1. Grafisk presentation av sambandet mellan företagens sociala ansvarstagande 

(x-axel) och deras finansiella prestation (y-axel).(Barnett & Salomon, 2012) 

I sin artikel hävdar Barnett och Salomon att detta visar på att de företag med störst 

socialt ansvarstagande får åter ekonomisk vinning som är större än de som helt bortser 

från CSR. Minimipunkten resonerar de bero på att medelmåttigt socialt ansvartagande 

inte får någon kommunikativ slagkraft, som inte stärker intressentrelationen, och därav 

endast innebär kostnad. 

2.4 Integrera CSR i verksamheten 

Vid beslutsprocessen finns enligt flera teorier saker man bör värdera och undvika för att 

kunna göra gynnsamma CSR-beslut. 

Den största fallgropen i resonemang kring CSR-satsningar är tendensen att se dessa som 

separerade från verksamheten. Många företag gör misstaget att väga affärsverksamheten 

mot deras roll som ansvarstagare, vilket är en bidragande faktor till att man i en del fall 

nedvärderar CSR och dess potentiella effekt (Porter & Kramer, 2006). En följd av 

satsningar som inte har någon anknytning till verksamheten är att de blir generaliserade. 

Att istället specificera lösningarna för sin verksamhet är närmast ett krav för att kunna 

arbeta med CSR som gynnar företagets affärsverksamhet (Boesso & Michelon, 2010).  

Det finns här två perspektiv på hur man arbetar för att identifiera sådana specifika 

lösningar; ”inside-out” och ”outside-in” (Epstein, 2008, p.90). Inside-out är ett begrepp 

som innebär att man integrerar hållbarhet i hela verksamheten och går ut på att man 

identifierar möjligheter till samhälleliga bidrag i redan existerande funktioner i 

företaget. Se Figur 2 för exempel på detta. 
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Figur 2. En verksamhets olika funktioner och vilka aspekter som hållbarhet kan 

integreras i. (Epstein, 2008, p. 91) 

Det är genom sådana, inside-out, beslutstaganden man enligt Crook (2005) hamnar i 

kategorin ”good management” (se Figur 3) som alltså gynnar både verksamhet och 

samhälle. 

 
Figur 3. Crooks fyra olika utfall av CSR-beslut. (Crook, 2005) 

Begreppet outside-in avser de yttre sociala faktorer som påverkar ett företags förmåga 

att förbättra sin produktivitet och verkställa strategier (Porter & Kramer, 2006). Det kan 

exempelvis vara faktorer så som utbud av talangfull personal eller tillgänglig kunskap 

från forskning med mera.  
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Figur 4. Visualisering av samspelet mellan företag och samhälle. 

Porter och Kramer (2006) skriver att det är viktigt för företag att identifiera yttre sociala 

faktorer som de kan och inte kan påverka och sedan fråga sig om det identifierade 

området har någon koppling till verksamheten.  
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3. Metod 

Den insamlade informationen delas upp i två delar; empiri och teori. Teorin fungerar 

som en grund för att kunna samla in empiri på bästa sätt genom fallstudier i form av 

intervjuer och publicerat material. Teori och empiri kan bidra med olika synsätt och kan 

kompletterar varandra på ett sätt som gör det möjligt att hitta kopplingar mellan teori 

och verklighet. Det är genom sammanställning och analys av informationen från de två 

olika delarna som en slutsats arbetas fram. 

3.1 Teori 

Syftet med insamlandet av teori är att få en djupare kunskap i ämnet samtidigt som 

kopplingar mellan tidigare forskning och vår egen fallstudie kan göras. Teoridelen 

består av vetenskapliga artiklar funna via internet och KTHB:s databas och dessa kan 

bidra med ett mer vetenskapligt och statistiskt hållbart underlag (Denscombe, 2009). 

Vid inhämtandet av teori har det på grund av tidsbrist inte lagts tid på att hämta 

ursprunglig statistik från databaser utan detta har istället utförts av författarna av de 

artiklar som utgåtts ifrån.  

Eftersom CSR-området är något som just nu utvecklas väldigt snabbt har det valts 

artiklar som inte är alltför gamla för att informationen fortfarande ska vara relevant. Vi 

har utöver detta även gjort en bedömning från fall till fall huruvida det specifika ämnet 

artikeln täcker är tidsberoende eller relevant än idag. 

Vi har valt att utgå från artiklar hämtade ut KTHB:s databas då den bedöms ge ett stort 

utbud av artiklar som håller hög standard och har hög tillförlitlighet. Vad som hafts i 

åtanke vid insamlandet av teori är också faktorn att olika artiklar ibland kan utgå ifrån 

samma grundmaterial i sina analyser. Detta kan vara bra ur synpunkten att få en 

nyanserad bild av samma statistik, men kan även begränsa mängden information som 

faktiskt inhämtas. Det viktiga är att vara medveten om detta. 

3.2 Fallstudie 

Fallstudien baseras huvudsakligen på den empiri som insamlats under tre intervjuer. 

Fördelen med detta insamlingssätt av empiri är att informationen är väldigt aktuell och 

specifik för studiens ändamål. Som datainsamlingsmetod är intervjuer är också lämpliga 

i sammanhanget på grund av frågeställningens abstrakta karaktär samt dess potential att 

vara ett känsligt ämne (Denscombe, 2009). Nackdelen är att det inkommer en felkälla i 

form av trovärdighet som är svår att hantera.  

De intervjuade personerna är samtliga högt uppsatta och insatta i respektive företags 

CSR-arbete. Genom intervjuer kan relevant och uppdaterad information utifrån 

specifika frågor erhållas. Intervjuerna utfördes hos tre större företag som alla tydligt vill 

profilera sig inom CSR-området. Detta eftersom det huvudsakligen är större företag 

som har möjlighet och eventuellt behov av att satsa på CSR i en större utsträckning. Vill 

de profilera sig inom området finns det också någon form av drivkraft till detta. 

Företagen som intervjuades var; E.ON, IBM och Spendrups, och valdes ut efter 

kriterierna ovan. Intervjun med E.ON ägde rum via telefon på grund av geografiska 

skäl, medan övriga intervjuer utfördes personligen. 

E.ON Sverige är med sina 4 200 anställda och en omsättning på 41,4 miljarder kronor 

en del av den tyska E.ON-koncernen. E.ON är ett energiföretag verksamma i Europa, 

USA och Ryssland som arbetar med elförsörjning. (E.ON Sverige AB, 2013) 
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IBM Svenska är en del av det amerikanska IT-företaget IBM som är aktiva i större 

delen av världen. Företaget har cirka 3 000 anställda och en omsättning på 8 miljarder 

kronor (Företagsfakta i Halmstad AB, 2011). IBM Svenska arbetar huvudsakligen med 

framtagning av olika typer av IT-lösningar och har som vision att förbättra andra 

företags affärsverksamhet genom teknik. (IBM Svenska AB, 2013) 

Spendrups är ett svenskt familjeägt bryggeriföretag vars huvudsakliga produkt är öl. 

Företaget har cirka 1 000 anställda och en omsättning som 2011 uppgick till 3 miljarder 

kronor. (Spendrups AB, 2012) 

Personerna som intervjuades på respektive företag var: 

 E.ON 

Catja Appelros, Corporate Responsibility Manager  

o Ansvarig för att samordna företagets CSR-aktiviteter i norden.  

 IBM 

Andreas Lundgren, Marknads- och kommunikationschef 

o Före detta ansvarig för IBMs externa relationer och 

samhällsengagemang. 

 Spendrups 

Claes Åkesson, Miljö & hållbarhetsdirektör  

o Ansvarar för Spendrups arbete med miljö, hållbarhet och socialt ansvar 

på ett övergripande plan. 

Genom intervju med tre olika företag som befinner sig i tre olika branscher kan flera 

perspektiv på arbetet kring CSR erhållas. Även om samtliga företag arbetar på likartade 

sätt med både internt och externt CSR-arbete är det inte nödvändigtvis av samma 

anledningar de gör det. Det kan vara bekymmersamt att dra en slutsats utifrån detta ifall 

skillnaderna skulle vara alltför stora, men det vore naivt att tro att det skulle finnas ett 

entydigt svar till vår frågeställning. Alltså blir denna problematik något positivt i 

slutändan då resultatet i denna studie hamnar närmare hur det faktiskt ser ut. 

Eftersom det rör sig om frågor som delvis kan vara lite känsliga är det möjligt att viss 

information undanhålls. Det finns även en risk att de svar som erhållits inte är helt 

sanningsenliga då företagen teoretiskt sett skulle vilja skönmåla sig själva. Med vetskap 

om att detta är en av de större felkällorna i denna studie bedömer vi att de erhållna 

svaren utöver ren fakta ändå är sanningsenliga. 

Materialet från intervjuerna har även delvis jämförts och kompletterats med publicerad 

information på företagens hemsidor, så som hållbarhetsrapporter och uppförandekoder
1
.  

                                                 
1
 Uppförandekoder och hållbarhetsdokument återfinns via respektive företags hemsida, se referenslista. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av den komparativa fallstudien presenteras. 

Den delgivna informationen kommer att redovisas i underkategorier som besvarar 

frågorna vad, varför, hur och vad det faktiska utfallet har blivit.  

Eftersom företag är värdeskapande verksamheter kan det resoneras att den ekonomiska 

aspekten beaktas i alla de beslut som fattas och alla de satsningar som görs. Frågan är 

om det finns annat värdeskapande som är så betydelsefullt att den ekonomiska aspekten 

kan åsidosättas? 

4.1 CSR och värdeskapande 

Vad finns det för värde i CSR-arbete utöver den uppenbara samhällsnyttan det gör? En 

sammanställning av den kommunicerade potentiella nytta som kan åstadkommas via 

detta kan förenklat delas upp i två kategorier; ett kortsiktigt konkret värdeskapande och 

ett långsiktigt mer abstrakt värdeskapande. 

Det kortsiktiga konkreta värdeskapandet är något som uppkommer genom 

effektiviseringar i den interna verksamheten.  Detta är något som räknas hem rent 

ekonomiskt genom analyser och mätningar. I praktiken kan detta uttrycka sig i form av 

energibesparingar, bättre resursutnyttjande eller ökad återvinning. 

Det långsiktiga abstrakta värdeskapandet handlar huvudsakligen om att stärka sitt 

varumärke. Genom genuint ansvarstagande inför samhälle och miljö kan ett företag 

bygga upp ett förtroende hos konsumenter och aktieägare, få en ökad 

varumärkesigenkänning och som helhet förbättra sitt anseende på marknaden. 

4.2 Varför engagera sig i CSR? 

För att ett företag ska vara villigt att lägga ner pengar, tid, resurser och planering på 

CSR-arbete krävs det något som driver det, ett incitament. Vilken denna drivande kraft 

är skiljer sig delvis mellan de intervjuade företagen, särskilt när det gäller drivkraften 

till arbetet med CSR som helhet. 

 När det gäller satsningar på den interna verksamheten och det kortsiktiga 

värdeskapande är samtliga överrens om att detta är intressanta angelägenheter då det 

oftast finns både ekonomiska, sociala och miljömässiga vinningar att göra. 

När det kommer till företagens externa satsningar, det vill säga utanför den egna 

verksamheten, anser alla företagen att detta är något som inte går att ekonomiskt 

återkoppla till företagets resultat. De menar att det är ett bra komplement till det interna 

CSR-arbetet och att det dessutom är en del av deras ansvar. Appelros ser även att detta 

ger möjlighet till att lättare kunna förmedla sitt engagemang inom CSR; 

”De externa satsningarna är lättare att kommunicera externt, mer konkreta och det är 

väldigt tacksamt att prata om dem.” – Catja Appelros 

Lundgren å andra sidan påpekar tydligt att det endast är resultatet från satsningarna som 

är av intresse och inte alls vad företaget självt eventuellt får ut av det; 

”Vi funderar inte så mycket på vad vi får tillbaka från pengarna vi lägger på CSR-

arbete. Vi funderar på: Hur får vi en skillnad? ” – Andreas Lundgren 
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Med CSR som helhet i åtanke refererar alla intervjupersonerna till ett eget 

ansvarstagande och att skapa en trovärdighet inför intressenterna. Nyckelorden de 

använder för att beskriva incitamenten till CSR-arbete skiljer sig däremot. 

Representanterna för Spendrups och E.ON är båda övertygade om att dessa satsningar 

är något som gagnar företaget på lång sikt och att det definitivt finns ett långsiktigt 

värdeskapande med dessa satsningar. Appelros förväntar sig att det ska hjälpa dem få en 

bättre produktportfölj och utökade affärsmöjligheter vilket i slutändan leder till ett stärkt 

företag. Åkesson exemplifierar detta värdeskapande som varumärkesstärkande och att 

risken för negativ publicitet minskar: 

”Vi räknar med att vi stärker varumärket och stärker attraktionskraften för produkten. 

Det innebär också en riskminimering eftersom det kan bli väldigt kostsamt om man 

missköter sådana frågor.” – Claes Åkesson 

Både Appelros och Åkesson menar också att CSR-arbete stärker relationen till de 

anställda eftersom de kan känna en stolthet i att vara del av företaget. Angående detta 

säger Appelros: 

”Har man ett bra hållbarhetsarbete har man lättare att attrahera och hålla kvar duktiga 

människor i företaget.” – Catja Appelros  

Lundgren menar istället att även om CSR-arbetet ger positiv press och stärker 

varumärket så är detta inte drivkraften för IBM att arbeta med dessa frågor. Drivkraften 

ligger helt och hållet i ansvaret de vill ta för att göra denna planet smartare. 

4.3 Hur implementeras CSR? 

Alla tre företag är överrens om att det krävs en strävan som är förankrad på allra högsta 

nivå för att få ett slagkraftigt CSR-arbete som är trovärdigt hos intressenterna och 

effektivt i praktiken. På detta sätt skall man få CSR-arbetet integrerat i hela 

verksamheten istället för att bara en liten grupp på företaget arbetar med frågorna. Detta 

är något som har blivit nödvändigt för att arbetet ska vara trovärdigt och genuint 

eftersom CSR växt ifrån sin ursprungliga betydelse som i princip bara innebar externa 

satsningar som inte alls var kopplade till den egna verksamheten; 

”CSR handlade tidigare mycket om miljöpåverkan och de mänskliga rättigheterna och 

hade i princip inget att göra med verksamheten.” – Andreas Lundgren 

Detta påvisas extra tydligt genom att flera av företagen mer och mer börjat ersätta 

begreppet CSR med begrepp som "corporate sustainibility" och "corporate citizenship". 

För att underlätta företagens arbetsstruktur så att alla delar av företaget arbetar mot 

samma mål upprättar de sina egna uppförandekoder med befintliga visioner inom 

området och hur man ska uppnå dessa. Företagen är även med i olika CSR-relaterade 

organisationer och samfund vilka fyller flera funktioner. Specifika 

branschorganisationer kan ge företagen ett forum att diskutera och utveckla arbetet 

tillsammans med andra företag och experter. Ett exempel på en mer världsomfattande 

organisation är FN:s initiativ Global Compact, vilket fungerar som globala riktlinjer för 

CSR-arbetet. Dessa är allmänt vedertagna av alla företag som engagerar sig i CSR och 

detta är även något alla de intervjuade företagen tillämpar. 
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4.4 Utfallet av CSR-arbetet 

Både Appelros och Åkesson svarade ett konkret ja på frågan: Förväntar ni er att få 

tillbaka något i ekonomisk vinning? Dessa vinningar beräknas som tidigare nämnt ske 

genom ökad varumärkesigenkänning, riskminimering och en bättre produktportfölj. 

Trots detta har inget av företagen något faktiskt mätbart resultat på att CSR haft en 

positiv inverkan på någon av dessa saker.  Oberoende av detta finns det en övertygelse 

från företagens sida att det är lönsamt i längden; 

”Man brukar säga att CSR-arbete alltid är lönsamt. Det är ju då en sanning med 

modifikation kan man säga, åtminstone på kort sikt.” – Claes Åkesson 

Det gör det naturligtvis betydligt svårare i detta avseende att veta vad som är värt och 

mest effektivt att satsa på om detta inte kan återkopplas till de ekonomiska resultaten. 

Appelros nämner att inriktningen på E.ONs CSR-arbete delvis är styrt av 

intressenternas önskemål,  men att man i slutändan får göra en egen bedömning av 

rationaliteten; 

”Ofta får man ta till den allmänna känslan om att något känns rätt.” – Catja Appelros 

Lundgren som inte räknar med att IBM får någonting tillbaka från CSR i ekonomiska 

termer räknar naturligtvis inte heller på det. Fokus här ligger istället helt på ändamålet i 

sig och drivkraften till att företaget sysslar med CSR; 

”Bolaget är en del av samhället och har ett ansvar gentemot det.” – Andreas Lundgren 

Gemensamt för Spendrups, E.ON och IBM är att inget av företagen har några planer att 

på något sätt minska eller avveckla sitt arbete. Snarare tvärtom menar alla att det är 

väldigt viktigt att CSR-arbetet utvecklas och att man hela tiden är med i diskussioner 

och håller sig uppdaterad för att kunna vara högpresterande inom CSR-området.  
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5. Analys 

Nedan följer en analys av de resultat som framkommit ur fallstudien där även vald 

teoriram beaktats. I denna analys presenterar vi även egna iakttagelser och eventuella 

utvecklingsmöjligheter för vidare studier.  

I både empiri och teori bekräftas det att CSR-arbete idag är viktigare än det någonsin 

tidigare varit. Detta är någonting som framförallt kommit fram under de senaste 

decennierna, mycket på grund av konsumentens ökade medvetenhet. Den ökade 

medvetenheten kan i sin tur bero på flera olika saker. Dels att vi börjar bli så många 

människor på planeten att vår påverkan på den börjar bli väldigt tydlig, men också att 

forskningen idag är mycket mer välutvecklad och att det på så sätt är lättare att mäta 

effekterna. Men framförallt är det förmodligen den mediala utbredningen som banat väg 

för det ökande medvetandet. Informationen har tack vare internet blivit väldigt 

lättillgänglig och sprider sig obehindrat. Företagen granskas dessutom hårdare än 

någonsin av journalister som mer än gärna blåser upp misstag och brister i media.  

Rädslan för att bli uthängd i media har orsakat att faktorn riskminimering har blivit en 

viktig aspekt i CSR-arbetet, något som styrks i empiri såväl som teori. Det ses i detta 

perspektiv som ett förebyggande att inte någon annan ska hitta felaktigheter i 

verksamheten som i sin tur orsakar negativ publicitet som kan skada varumärket. Detta 

är något som Åkesson berättar kan bli problematiskt även på lång sikt: 

”Det är jättesvårt att komma igen om man väl fått ett dåligt rykte som varumärke” 

Av denna anledning är företagen väldigt angelägna om att själva vara de som hittar 

bristerna i verksamheten så de sedan kan åtgärdas, eller allra helst vara så välskötta att 

brister överhuvudtaget kan undvikas. 

På grund av att vårt urval endast innefattar företag med CSR-engagemang på både 

intern och extern nivå är det problematiskt att jämföra empirin med Rönnegards 

resonemang om att företag endast borde syssla med CSR-arbete direkt kopplat till den 

egna verksamheten. Resultatet från empirin hade givitvis blivit annorlunda om 

urvalskvalifikationerna sett annorlunda ut och är en punkt i studien som skulle kunna 

utvecklas. Problemet här är dock att det är väldigt svårt att hitta en person insatt i CSR-

frågorna om företaget inte arbetar med CSR. 

I teorin presenterades sambandet som talade för en U-formad korrelation mellan socialt 

ansvarstagande och ekonomisk vinning, vars rimlighet även berördes i fallstudien. Dess 

grafiska presentation kan motiveras med att bortseende från CSR ger en kortsiktig 

snabb avkastning; man slipper de kostnader som CSR medför och sparar därför pengar 

som kan satsas på ren vinstgenerering. Den i grafen efterföljande nedgången vid 

medelmåttigt CSR-engagemang kan bero på bristande motiv i de fåtal satsningar som 

görs och därav fås mindre ut av dem. Slutligen kan den avslutande uppgången i kurvan, 

som slutför U-formen, beskrivas av att en helhjärtad satsning innebär en stor katalysator 

till vinning för företagen. Detta kan förklaras i att om man som företag går ”all-in” så 

lägger man också större vikt och mer tid vid att ta bra beslut; som antagligen går i linje 

med tänket att integrera lösningar i verksamheten. 

Problemet med en grafisk illustration av sambandet är att man eventuellt ser vad man 

vill se, och rättfärdigar dess utseende genom att hitta orsaker till varför det ser ut som 

det gör. Även om det är befriande och lockande att acceptera ett sådant samband 

presenterat svart på vitt, och som faktiskt explicit påstår hur det ser ut, så bör resultatet 
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inte betraktas som en absolut sanning. Detta eftersom att det genom arbetets gång 

framkommit att frågeställningens besvarande innefattar många aspekter och borde 

därför inte kunna simplifieras ner till en sådan nivå. 

Något som både litteraturen och fallstudien kommit fram till är vikten av att se CSR 

som en integrerad del i verksamheten. Det är ett relativt lättsmält resonemang som är 

logiskt – blir man mer ansvarstagande i redan existerande funktioner i verksamheten så 

bör det inte vara svårt att minska kostnader och samtidigt gagnas av den bild man 

bygger upp som ansvarstagare. Det kan resoneras att den samhälleliga vinsten av sådana 

satsningar inte blir lika påtaglig jämfört med om företaget exempelvis lagt stora 

summor på välgörenhetsarbete, men långsiktigt så stärker dessa lösningar både samhälle 

och företag. Som tidigare nämnt ska det heller inte glömmas det som också påpekats i 

litteraturen; blomstrande företag gynnar samhället då företagen faktiskt ingår i 

samhället! 

Med andra ord har det alltmer gåtts ifrån uppfattningen om att ansvarstagande skulle 

innebära att företag öronmärker pengar till välgörenhetsorganisationer. I och med att 

detta synsätt var mer utpräglat förr kan det diskuteras hur relevant ekonomipristagaren 

Friedmans refererade åsikt i ämnet är – han kanske skulle tycka att det som idag åsyftas 

med socialt ansvar är mer försvarbart än det som då associerades med CSR. Intressant 

är då också att det nya tänket enligt Crooks, den tidigare chefredaktören för The 

Economist, inte ens borde falla under kategorin CSR. Likartat får detta stöd även i 

empiri där det ges exempel på alternativa begrepp som enligt företagen bättre beskriver 

företagens sociala ansvarstagande och hur det ges uttryck för i verksamheten. Även om 

vi som författare av denna rapport inte i själva benämningen ser stor skillnad på 

”corporate social responsibility” och ”corporate sustainability” så kan vi förstå att 

företagen vill särskilja sig från det begrepp som varit etablerat så länge. Istället för att 

omdefiniera begreppet CSR kanske det är lättare att etablera nya varianter. 

En intressant iakttagelse som gjordes var att det företag som skiljde sig mest från de 

övriga i drivkraft, värderingar och tankar kring CSR var det företag som sysslat med 

CSR absolut längst, nämligen IBM. Det kan spekuleras att anledningen till detta är att 

de helt enkelt hunnit utveckla sitt CSR-arbete längst och därför har en annan 

infallsvinkel. Alternativt är det deras genuina intresse för att göra en skillnad snarare än 

att stärka varumärket som gör att IBM har ett annat sätt att se på det. För en 

utomstående kan det vara motsägelsefullt att ett företag tar så mycket ansvar utan vinst i 

åtanke. Vid en konsultering av Lundgren med denna fundering svarade han: 

”Vinsten kör vi på affärssidan, det här gör vi för att kunna göra en skillnad och bidra – 

det är vår skyldighet.” – Andreas Lundgren 
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6. Slutsats 

Här dras slutsatser baserat på vad som framkommit i rapportens resultat med avsikten 

att bedöma om syftet med rapporten har uppfyllts och om frågeställningen blivit 

besvarad. 

Bidragen från litteraturen respektive fallstudierna kan delas upp i två delar. 

Fallstudierna har i större mån bidragit till besvarandet av den explicita frågeställningen 

kring vad företagen uppskattar få åter i sitt CSR-arbete.  Litteraturen har istället bidragit 

med underlag för vad tidigare forskning säger och har till frågeställningen bidragit med 

redogörelse för vad företagen bör förvänta sig av sitt CSR-arbete. 

Ur intervjuerna har det framkommit att företagen i viss mån förväntar sig olika saker. 

E.ON och Spendrups hävdar tydligt att deras CSR-arbete har sin grund i att stärka 

relationer till investerare och konsumenter, vilket bidrar till ett stärkt varumärke. Båda 

dessa intervjuer visade även på att minimerandet av risk spelar en viktig roll i varför de 

arbetar med CSR. Ur detta kan identifieras att dessa förväntningar är direkt kopplade till 

en uppfattning att det enligt dem långsiktigt lönar sig ekonomiskt med deras CSR-

arbete. 

Litteraturen styrker E.ONs och Spendrups resonemang på så sätt att de som företag bör 

som motiv till CSR-arbete ha avsikten att gynna sina egenintressen. Detta tankesätt 

dominerar litteraturen som påstår att göra avkall på egenintresset skulle strida mot 

grundsyftet med att använda sig av bolagsformen. Vikt läggs vid att poängtera att 

samspelet mellan företag och samhälle inte är ett förhållande med friktion som ska 

vägas emot varandra, utan ska ses som ömsesidigt. 

Samtliga fallstudier pekar på att uppföljning av vad som faktiskt fås åter i ren vinst är 

mycket svårt att genomföra, i och med CSR-arbetets långsiktiga och mer abstrakta 

karaktär, och därav görs heller ingen typ av uppföljning rent ekonomiskt. IBM är också 

tydliga med att kommunicera ståndpunkten att deras ansvarsarbete är just vad det låter 

som; deras skyldighet att som del av samhället ta ansvar som är helt frikopplat från 

vinstintresset. Detta förklarar också deras avsaknad av försök till ekonomisk 

uppföljning.  

Frågeställningen har ur IBMs perspektiv ett tydligt svar som är att de faktiskt inte 

förväntar sig att få något tillbaka i form av ekonomisk vinning. Övriga intervjuade 

företag menar istället på att den ekonomiska vinning CSR-arbete ger upphov till inte 

kan mätas i pengar, utan är en indirekt ekonomisk vinning på lång sikt i form av ett 

stärkt varumärke, förbättrad intressentrelation och riskminimering.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor E.ON 

 

  

KEX Intervju Kungliga Tekniska Högskolan Tommy Nireus 
 2013-02-12 Jakob Runestam 

Intervjufrågor 

Fas 1 (uppvärmning): 
 Presentera oss själva och arbetet. 

 Berätta hur materialet kommer användas. 

 Berätta att vi spelar in och varför, fråga om det är OK 

 Hur lång tid har du? Uppskattar det tar X minuter. 

 Fråga om personens roll i företaget och arbetsuppgifter. 

 (eventuella följdfrågor kring personens roll) 

Fas 2: 
Hur definierar ni CSR? 

Vad är anledningen till att ni jobbar med CSR? 

Tror du det är av samma anledning som många stora företag arbetar med CSR eller finns det även 

andra faktorer som spelar in? 

Hur går det till vid beslut om CSR-satsningar? 

Hur ser den ekonomiska analysen ut i denna process? 

Varför satsar ni på just de saker som ni gör? 

Vad förväntar ni få ut av dessa satsningar inom CSR? 

Förväntar ni er att få tillbaka något i eknomisk vinning? 

Hur viktigt är det för er att visa vad ni gör för CSR-arbete? 

Finns det PR-motiv i era satsningar? 

Vad tror du gör frågor kring CSR mer aktuella nu än nånsin? 

Ser ni någon skillnad på internt och externt CSR-arbete? 

Ni är medlemmar i CSR Sweden, hur ser detta samarbete ut? 

Ni tillämpar Global Compact, hur ser detta samarbete ut? 

Ser du några brister eller något ni skulle kunna vara bättre på i ert CSR-arbete? 

Ni påpekar tydligt att ni vill sänka elkonsumtionen och att detta kommer stärka er på lång sikt. Kan ni 

på något sätt återkoppla era resultat till dessa satsningar? 

Avslutningsvis, vad har ni för planer på framtida satsningar? 



19 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor IBM 

 

KEX Intervju Kungliga Tekniska Högskolan Tommy Nireus 
 2013-03-21 Jakob Runestam 

Intervjufrågor 

Fas 1 (uppvärmning): 
 Presentera oss själva och arbetet. 

 Berätta hur materialet kommer användas. 

 Berätta att vi spelar in och varför, fråga om det är OK 

 Hur lång tid har du? Uppskattar det tar X minuter. 

 Fråga om personens roll i företaget och arbetsuppgifter. 

 (eventuella följdfrågor kring personens roll) 

Fas 2: 
Hur definierar ni CSR? 

Vad är anledningen till att ni jobbar med CSR? 

Tror du det är av samma anledning som många stora företag arbetar med CSR eller finns det även 

andra faktorer som spelar in? 

Hur går det till vid beslut om CSR-satsningar? 

Hur ser den ekonomiska analysen ut i denna process? 

Varför satsar ni på just de saker som ni gör? 

Vad förväntar ni få ut av dessa satsningar inom CSR? 

Förväntar ni er att få tillbaka något i eknomisk vinning? 

Hur viktigt är det för er att visa vad ni gör för CSR-arbete? 

Finns det PR-motiv i era satsningar? 

Vad tror du gör frågor kring CSR mer aktuella nu än nånsin? 

Det finns teori kring relationen mellan ”financial-” och ”social performance” där det anses U-format. 

Tror du på detta? 

Kan du berätta vad ni har för externa satsningar (så som KidSmart Early Learning)? 

Ser ni någon skillnad på internt och externt CSR-arbete? 

Ni är medlemmar i CSR Sweden, hur ser detta samarbete ut? 

Ser du några brister eller något ni skulle kunna vara bättre på i ert CSR-arbete? 

Ni har i er hållbarhetsrapport redovisat uppskattade besparingar som följd av ert miljöarbete. Hur 

har dessa siffror tagits fram? 

Avslutningsvis, vad har ni för planer på framtida satsningar? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor Spendrups 

 

KEX Intervju Kungliga Tekniska Högskolan Tommy Nireus 
 2013-02-12 Jakob Runestam 

Intervjufrågor 

Fas 1 (uppvärmning): 
 Presentera oss själva och arbetet. 

 Berätta hur materialet kommer användas. 

 Berätta att vi spelar in och varför, fråga om det är OK 

 Hur lång tid har du? Uppskattar det tar X minuter. 

 Fråga om personens roll i företaget och arbetsuppgifter. 

 (eventuella följdfrågor kring personens roll) 

Fas 2: 
Hur definierar ni CSR? 

Vad är anledningen till att ni jobbar med CSR? 

Tror du det är av samma anledning som många stora företag arbetar med CSR eller finns det även 

andra faktorer som spelar in? 

Hur går det till vid beslut om CSR-satsningar? 

Hur ser den ekonomiska analysen ut i denna process? 

Varför satsar ni på just de saker som ni gör? 

Vad förväntar ni få ut av dessa satsningar inom CSR? 

Förväntar ni er att få tillbaka något i eknomisk vinning? 

Hur viktigt är det för er att visa vad ni gör för CSR-arbete? 

Finns det PR-motiv i era satsningar? 

Vad tror du gör frågor kring CSR mer aktuella nu än nånsin? 

Ser ni någon skillnad på internt och externt CSR-arbete? 

Ni är medlemmar i ett flertal organisationer. Hur ser dessa samarbeten ut? 

Känner du till CSR Sweden? (ett företagsnätverk som fokuserar på företagens sammhällsansvar) 

Varför är Spendrups inte medlem? Om nej: ser du detta som något ni eventuellt kan engagera er i i 

framtiden? 

Ser du några brister eller något ni skulle kunna vara bättre på i ert CSR-arbete? 

Hur mycket resurser läggs på att stödja en sund alkoholkonsumtion? (följdfrågor: Vad får ni tillbaka? 

Minskar er försäljning i och med dessa initiativ?) 

Avslutningsvis, vad har ni för planer på framtida satsningar? 


