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Sammanfattning  

Människan och företagens negativa påverkan på miljön har varit i fokus de senaste 

årtiondena. De blir mer medvetna om sin negativa miljöpåverkan. Det har resulterat i en ökad 

grad av hållbarhetsarbete. Enskilda individer och företag tar ett ökat ansvar för samhällets 

hållbara utveckling vilket på många sätt kan vara fördelaktigt. 

 

Uppmärksamheten kring konceptet har mynnat ut i att företagsledningar, myndigheter och 

enskilda individer riktar sitt fokus på hållbarhetsfrågor. Detta har lagt grund för konceptet 

Corporate Social Responsibility – CSR – som innebär att företag frivilligt tar ansvar för 

samhället utöver lagens stadgar. Det finns tre huvudområden för CSR vilka är ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt ansvarstagande. CSR kan dessutom delas in i strategisk och 

altruistisk. CSR bygger i grund och botten på att företag självmant och aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen.    

 

Under uppsatsens gång kommer författarna beröra hur företag, ur en nationalekonomisk 

synvinkel, jobbar med CSR. Dessutom redogör författarna för vilka för- och nackdelar de 

tillfrågade företagen uppmärksammat med detta koncept. Syftet omfattas av de fyra frågorna; 

får de, kan de, bör de samt gör de. Med hjälp av dessa frågor kommer författarna försöka 

skapa sig en uppfattning om CSR är lönsamt eller inte.  

 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer där primärdata samlats in från genomförda 

intervjuer. Sekundärdata omfattas huvudsakligen utav tidigare forskning, vetenskapliga 

artiklar samt facklitteratur.  

 

Resultatet i undersökningen visar att CSR inte kan påvisa några konkreta bevis på att det 

genererar lönsamhet. Författarna kommer att redogöra för de olika anledningar till varför detta 

resultat förefallit. 

 

 I slutsatsen skall problemformulering och syfte besvaras utifrån teori kopplat till den 

empiriska delen i avhandlingen. Dessutom kommer förslag till fortsatta studier redovisas. 

 

Nyckelord: CSR,	  Corporate Social Responsibility, Hållbarhet, Lönsamhet 



 

Abstract 

Individuals and corporates hazardous impact towards the environment has been the focus of 

recent decades. Individuals and corporates are becoming more aware of their negative 

behavior on the environment. It has led to an increased level of sustainable development. 

Individuals and corporates take greater responsibility for the sustainable development of 

society, which in many ways can be beneficial.  

 

The attention surrounding this matter has resulted in that business managements, national 

authorities and individuals have increased their focus on sustainability issues. This has been 

the foundation for the concept of Corporate Social Responsibility - CSR - which is a concept 

whereby companies voluntarily take responsibility for the community. There are three main 

areas of CSR, these are economically, socially and environmentally. CSR can be divided into 

two categories strategic and altruistic. CSR is based fundamentally on companies who 

voluntary and actively are involved in community development.  

 

During the thesis the authors will submit how companies, from a national economic point of 

view, are working with CSR. Furthermore the thesis will examine which advantages and 

disadvantages the companies paid attention to related to this concept. The main subject cover 

the four essential questions; should they, can they, are they and ought they. With the help of 

these questions, the authors will try to create a perception if the concept of CSR is profitable 

or not.  

 

The thesis has been built on qualitative interviews where the primary data collected from 

conducted interviews. Secondary data is covered mainly out of earlier research, scientific 

articles and literature. 

 

The results of the research show that CSR can not show any concrete proof that it generates 

profitability. The authors will describe the different reasons why this result appeared. 

 

 In the conclusion, the question at issue and purpose is answered from theory linked to the 

empirical part of the thesis. In addition, proposals for further studies are presented.  

 

Keywords:	  CSR,	  Corporate Social Responsibility, Sustainability, Profitability  
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1. Inledning 
1.1Introduktion  
Adam Smith tog upp frågan om företagens roll i samhället redan 1776 i boken ”An inquiry 

into the Nature and Causes of the Wealt of Nations” (Eriksson et al. 2008 sid.1). Enligt 

Smiths teori var det inte av godhet som bryggaren, slaktaren eller bagaren ställde upp för den 

enskilda individen, drivet kom från individernas egoism.  

Den Klassiska skolan kom att bygga sin grund utifrån Smiths tankar och teorier. Idag är 

teorin, efter 1800-talets utveckling, allmänt känd som den Neoklassiska skolan som också är 

den allmänt mest accepterade ekonomiska teorin. Ett av de tre väsentliga antaganden som den 

Neoklassiska skolan vilar på är att företag, likväl privatpersoner, maximerar sin vinst 

(Eriksson, Skog 2008 sid.1).   

 
Under 1800-talet ansågs det att förmögna personer skulle dela sin rikedom och finansiera 

lösningsåtgärder till de rådande samhällsproblemen. Det skulle ta många år innan tanken att 

företag skulle kunna ta en del av detta ansvar kom i beaktning (Grankvist 2012).  

 

Under 1900-talet förändrades mycket i samhället då exempelvis barnavårdscentraler, 

skoltandvård och bibliotek övergick från att drivas ideellt till att ingå i den offentliga sektorn. 

Nya regler etablerades angående vilket ansvar samhället skulle ha för sina medborgare 

(Grankvist 2012).  

 

1970 kom en omtalad artikel publicerad av New York Times i vilken författaren Milton 

Friedman diskuterade att företag inte bör inkludera CSR i sina verksamheter och att de bör 

hålla sig borta från alla försök till att ta ansvar för samhället. Denna kritik var omtumlande då 

det under 70-talet inte längre var någon större debatt kring att företag skulle ta sitt 

samhällsansvar. Friedman myntade det välkända citatet: ”The social responsibility of business 

is to increase its profits” (Friedman 1970). Enkelt förklarat menar Friedman att företags 

sociala ansvar enbart är att öka sin vinst. Samhällets argument löd att företag som tror att det 

ligger i deras intresse, ur ett långsiktigt perspektiv, att ta ansvar också kommer att välja att 

göra det (Grankvist 2012).  
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Den första gröna vågen kom på 1970-talet. Då handlade det om att lämna storstadslivet och 

stressen mot lugnet på landet. Den andra gröna vågen kom på 90-talet då fokus låg på att 

minska människans negativa påverkan på miljön, minska utsläpp och gifter samt återvinning. 

Detta lade grunden för olika miljömärkningar såsom Svanen och Bra Miljöval. 2006 kom den 

tredje vågen vilket medförde ett ökat fokus på att minska växthusgaserna (Grankvist 2012).    

 
Idag fokuserar företagsledningar, myndighetsutövare och forskare mer på konceptet 

Corporate Social Responsibility (CSR) än tidigare. Den centrala frågan är i vilken 

utsträckning det är passande för företag att ta sig an CSR. Definitionerna på CSR är många 

och det är således ett begrepp relativt öppet för tolkning. Dessutom finns det två omtalade 

typer utav CSR, strategisk och altruistisk. Strategisk CSR handlar om att vinstmaximera 

medan altruistisk CSR handlar om att offra vinst för samhällets tjänst. Det föreligger en 

gemensam åsikt bland företagen som handlar om att uppfylla de krav som lagen innefattar. 

Men vad sker utanför lagarna? Kan företag tänja på gränserna? Finns det ett samhällsenligt 

ansvar för företag som inte är direkt kopplat till lagen?  

 

En utmaning med CSR är att hitta en passande definition av konceptet. Bland de många 

definitioner och förklaringar som finns utav CSR, finns bland andra Per Grankvist (2012 

sid.15) som förklarar CSR enligt följande: ”I grund och botten handlar Corporate Social 

Responsibility om företagens ansvar i samhället, indelat i tre områden: ekonomiskt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande”.  

 

CSR Swedens egen definition av CSR lyder: ”CSR är det ansvar företagat har för den 

påverkan man har i samhället där man verkar. CSR är en process att intregrera mänskliga 

rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, 

tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. CSR kan i många 

fall också handla om att säkerställa att lagar efterlevs, te x i områden med svaga styrsystem. 

Det finns också globala riktlinjer som ska godtas och efterföljas” (CSRSweden 2016). 

 

Reinhardt et al. (2008) har anammat sin definition av CSR från Elhauge (Corporate Managers 

Operational Discretion to Sacrifice Corporate Profits in the Public Interest 2005) som lyder: 

”sacrificing profits in the social interest”.  
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Tommy Lundgren (2015) definierar CSR: ”I dag ser vi många företag som gör mer på̊ 

exempelvis miljöområdet än vad de är ålagda att göra enligt lagar och förordningar. Även 

inom andra dimensioner gör företag mer än vad de är lagligt ålagda att göra, exempelvis inom 

arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Det är denna typ av självreglering från företagens sida 

som jag definierar som CSR”.  

 

Författarna skulle definiera Corporate Social Responsibility – CSR – som ett koncept som 

innebär att företag frivilligt tar ansvar för samhället och aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen.   

 

De tre huvudgrenarna i CSR är: 

• Ekonomiskt ansvarstagande - Detta innebär att verksamheten skall drivas på ett sätt för 

att tjäna så mycket pengar som möjligt (vinstmaximera). Delägare skall känna en 

trygghet i att investera för att stärka företagets finansiella ställning och att de ska få 

avkastning på sina investeringar (Cerne 2009). 

• Miljömässigt ansvarstagande - Det miljömässiga ansvaret handlar om att 

verksamheten skall bedrivas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och inte kommer 

påverka planeten och naturresurser på ett negativt sätt (Cerne 2009).  

• Social ansvarstagande - Verksamheten skall bedrivas med hänsyn till andra 

medborgares hälsa och välbefinnande. Till denna grupp räknas inte bara de anställda 

utan även underleverantörer, affärspartners och konsumenter (Cerne 2009).  

 
Ett begrepp som kommer återkomma under uppsatsens gång är ISO14001. Detta är ett 

samlingsnamn för de standarder som berör miljöledning. Dessa system finns som ett frivilligt 

verktyg som ska underlätta i arbetet för organisationerna. För att en organisation skall få 

denna certifiering måste vissa krav uppfyllas.  

Det finns möjligheter till att utesluta vissa krav som inte är relevanta för den användande 

organisationen (SIS 2015).   

 

1.2 Problemformulering 
Uppsatsens fokus är att besvara följande fyra frågor;  

• Får (de) företag investera i CSR för att satsa på sitt ansvar för samhället?  
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• Kan (de) företag investera i CSR och fortfarande behålla sin verksamhet lönsam och 

hållbar?  

• Gör de? Finns det motiv för företag att göra mer än lagen kräver för samhällets 

utveckling och hållbarhet?  

• Till sist är frågan; bör de? Bör företag ägna sig åt CSR-aktiviteter, och när är det inte 

längre samhällsekonomiskt hållbart?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv identifiera hur olika företag 

betraktar CSR och vilka för- och nackdelarna de förknippar med detta koncept. Syftet är även 

att undersöka om företagen går att kategorisera in under altruistisk eller strategisk CSR. 

Studien omfattar också en undersökning i fråga om CSR genererar lönsamhet. Uppsatsen 

kommer att omfattas av fyra essentiella ledfrågor; får de, kan de, gör de, bör de.  

 

1.4 Metod 
Uppsatsens primärdata kommer samlas in från genomförda intervjuer. Dessa har utförts på 

utvalda företag. Sekundärmaterial som kommer användas omfattas huvudsakligen av tidigare 

forskning, vetenskapliga artiklar samt facklitteratur inom ämnet.   

 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer vilket motiveras av ämnets komplexitet som inte 

skulle få tillräckligt omfattande svar vid andra former av frågeformulär som exempelvis 

enkäter. Valet av att inte göra en kvantitativ studie är på grund av bristen på relevant data. Ur 

ett nationalekonomiskt perspektiv har användbar data varit svårt att hitta och de studier vi valt 

att titta på har inte använt denna form av data. Intervjuerna är semistrukturerade då denna 

metod omfattas av fördefinierade frågor och ger utrymme för respondenten att påverka 

intervjun samt att det finns utrymme för följdfrågor. Intervjufrågorna har lämnats relativt 

öppna då författarna tror att respondenten ger mer utförliga svar när de själva får vara med 

och styra intervjun. 

 

Valet att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer och inte göra enkäter är för att 

ha en chans att ställa motfrågor och fördjupa sig i ämnet. Felvisande svar på grund av 

missförstånd kan då i en större mån undvikas (men inte helt uteslutas). Denna typ av 
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insamlingsmetod har nackdelar som måste tas i beaktning. Respondenten kan svara på ett sätt 

som kanske inte är helt riktigt med hur företaget handlar. Respondenten kan fortfarande ge 

missvisande svar då företaget alltid vill ställa sig själv i bättre dager, missförstånd kan uppstå 

mellan respondent och korrespondent. Artikeln SNS Analys, CSR ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv (Lundgren 2015) har lagt en grund för uppsatsen. 

 

Här nedan presenteras respondenterna som deltagit i intervjuerna: 

• Sandra Svartvik, Miljösamordnare, Karlstad Energi 

• Lena Larsson, Verkställande Direktör, BBGruppen 

• Fredrik Mejstedt, Platschef, Polygon Sverige 

• Eva Eriksson, Hållbarhetsdirektör, AB Anders Löfberg 

• Bernhard Eriksson, Delägare, Wermlandsdata 

• Kerstin Hjalmarsson, Personalansvarig, Laxåhem  

 

1.5 Avgränsningar 

• Respondenterna till intervjuerna valdes ut genom att fokusera på företag som är 

etablerade i Värmland och Örebro.  

• Intervjuer genomfördes i ett mindre antal (6). Denna stickprovsstorlek har anpassats 

efter uppsatsens storlek (15 högskolepoäng).  

• Uppsatsens författare har fokuserat på CSR i sin helhet men valt att fördjupa sig mer 

på den miljömässiga aspekten utav CSR då arbetet annars skulle bli för omfattande.  

• Författarna har haft i åtanke att Polygon inte kan anses vara en helt opartisk källa på 

grund av personlig relation mellan respondent och författare. 

 

1.6 Disposition 
Hittills i uppsatsen har introduktion, problemformulering, syfte, metod och avgränsningar 

presenterats. Fortsättningen av denna uppsatts organiseras på följande sätt;  

• Teori – Ett kapital som redogör för uppsatsens teoretiska referensram, i detta avsnitt 

kommer ett antal aspekter utifrån CSR att radas upp. Den röda tråden kommer knytas 

ihop utifrån de fyra ledorden; får de, kan de, gör de samt bör de. 
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• Empiri – I denna del utav uppsatsen kommer en presentation utav empiriskt material 

radas upp. Det empiriska materialet kommer på ett utförligt sätt förklaras samt hur 

författarna samlat in sin data. 

• Disskussion/Slutsats – Författarna redogör här för kopplingen mellan teorin och 

verkligheten relaterat till syftet samt förslag till fortsatta studier. 
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2. Teori 

  

När CSR diskuteras finns det diverse aspekter att inkludera. Vad CSR egentligen handlar om 

är företagens samhällsansvar (Cerne 2009). Definitionerna av CSR är många och tolkningen 

blir därmed individuell. Beroende på vad företag har för visioner, framtidsplaner och hur 

företaget vill uppfattas av omvärlden finns det olika sätt att arbeta med CSR. Nedan kommer 

ett antal aspekter utifrån CSR att radas upp. Den röda tråden kommer knytas ihop utifrån de 

fyra ledorden; får de, kan de, gör de samt bör de.  

  

2.1 Strategisk och altruistisk CSR 
CSR består, enligt Tommy Lundgren (2015), generellt sett av två delar – strategisk och 

altruistisk. Strategisk CSR innebär att företagens syfte med att bidra med samhälleligt ansvar 

för hållbar utveckling är för att vinstmaximera, medan altruistisk CSR innebär att företag 

”offrar” en del av vinsten i samhällets tjänst. Oavsett vilken typ av CSR företag förhåller sig 

till ligger fokus på utökat samhällsansvar (Lundgren 2015). Värt att notera är att det dock kan 

vara svårt att avgöra när företag egentligen ägnar sig åt strategisk eller altruistisk CSR. 

(Reinhardt et al. 2008).  

 

2.2 Får företaget investera i CSR för att satsa på sitt samhällsansvar?  
Att företag väljer att jobba aktivt med CSR kan vara i ett försök att vinna marknadsandelar 

genom att visa sina kunder att företaget exempelvis jobbar för en förbättrad miljö. Detta kan 

de göra genom att bland annat minska sina utsläpp, göra förpackningar av återvunnet material 

eller välja mer miljövänliga transporter. Företag kan välja att utöva strategisk CSR, vars syfte 

är att företaget skall generera större vinster för sig själva genom att bidra med ansvar för 

hållbarhetsutveckling (Lundgren 2015). Så länge detta frivilliga miljöarbete påverkar vinsten 

positivt eller neutralt är det befogat att jobba med CSR då företaget vinstmaximerar. Om det 

istället handlar om altruistisk CSR där företaget avstår en vinst är frågan om delägarna är lika 

tillfredsställda över beslutet. Detta skulle innebära att de inte får ut fullständig kompensation 

för den risk de åtagit sig som investerare och skulle möjligtvis kunna klassificeras som stöld 

(Lundgren 2015). Det kan dock vara svårt att bevisa att specificerade frivilliga åtgärder som 

utförts har hämmat företagets vinster. 
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I USA finns det en princip som kallas ”business judgement rule” som företagsledare skall 

följa. Denna princip ger företag ett ganska stort utrymme när det kommer till hur de använder 

företagets resurser. Detta medför att det bara är i extrema fall som CSR kan räknas som något 

olagligt. Eftersom lagregleringen är otydlig finns det stort utrymme för tolkning. Detta kan i 

sin tur leda till att det är svårt att hävda att CSR orsakat direkt vinsthämmande utfall 

(Lundgren 2015).     

 

2.2.1 Bolagets ansvar gentemot aktieägare och andra intressenter  

I USA fattas företagsbeslut utav företagsstyrelsen eller av chefer som berättigats 

beslutanderätt (Reinhardt et al. 2008). För att försäkra sig om att allt går rätt till, kräver lagen 

att företaget agerar enligt lojalitetsplikt och omsorgsplikt. Plikterna innebär att styrelsen 

agerar i god tro och för företagets bästa intresse. De kräver också att chefer verkar med den 

grad av skicklighet, flit och omsorg som en ansvarstagande person skulle bedriva under 

liknande omständigheter (Reinhardt et al. 2008). Alla delstater i USA tillåter företag att 

avsätta pengar från bolaget till välgörande ändamål, i vilken utsträckning skiljer sig mellan 

delstaterna. Flertalet delstater har inget förtydligande kring om det är tillåtet med donationer 

när det inte medför någon direkt positiv verkan för företaget. Sju delstater tillåter donationer 

till välgörenhet från företag oavsett hur detta påverkar företaget. Enligt Reinhardt et al. (2008) 

skriver företag själva sina egna stadgar och kan således ge sig själva makten att jobba med 

CSR i sin verksamhet.  

I Sverige är det styrelsen och den verkställande direktören i ett aktiebolag som ansvarar mot 

den enskilda ägaren. De har en så kallad lojalitetsplikt mot bolaget vilket innebär att de alltid 

ska se till bolagets bästa när de fattar beslut. Lojalitetsplikten mot en enskild aktieägare 

omfattas inte i lika stor utsträckning som lojalitetsplikten som finns gentemot hela bolaget. 

Styrelsen och den verkställande direktören behöver inte ta hänsyn till den enskilda 

aktieägaren i samma utsträckning. Aktieägaren har dock rätt till så pass mycket information 

rörande aktiebolaget att de kan försvara sina intressen, exempelvis uppgifter kring bolagets 

tillgångar och skulder, att klargöra regler kring företrädesrätt vid teckning av nya aktier och 

att regelbundet hålla en bolagsstämma (Minilex 2015). 

Lagarna angående hur ett aktiebolag skall skötas regleras i aktiebolagslagen (ABL). Dessa 

regelverk finns för att skydda bolaget, aktieägarna men även andra intressenter. Lagen ger 

också utrymme för ägarna att själva bestämma vilka regler som skall gälla just deras bolag. 
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Reglerna är dispositiva och kan inte ersättas av tvingande regler i ABL eller andra svenska 

lagar, men ger alltså varje bolag en möjlighet att själva sätta regler gällande exempelvis hur 

pengar skall disponeras (Standardbolag 2015). 

 

2.3 Kan företag investera i CSR samtidigt som de är lönsamma och hållbara?  
När det kommer till företagets agerande angående CSR och hur de på ett hållbart sätt ska ägna 

sig åt detta beror till stor del på hur marknaden ser ut. För ett företag som agerar självständigt 

i en så kallad monopolmarknad torde det vara mer lönsamt att ägna sig åt CSR. Detta på 

grund av att de utan risk kan lägga över kostnaden för sitt CSR-arbete på sina kunder utan att 

riskera att kunderna går över till konkurrerande företag. Däremot får företag som agerar under 

en fullständig konkurrensmarknad det svårare. Hur skall de motivera att de ägnar sig åt något 

som är kostsamt för företaget och kan mynna ut i ett dyrare slutpris på produkten när de 

egentligen, enligt lag, inte måste göra? Om de åtar sig hela kostnaden för att inte riskera att 

befintliga kunder börjar handla utav konkurrenter, måste de på något sätt se till att vinna något 

på sitt CSR-arbete (marknadsandelar, nya kunder, ökad kundnöjdhet, nöjdare medarbetare, 

bättre publicitet, ökade vinster osv) (Grankvist 2012).   

 

Det finns många exempel där företag lyckats höja sin status genom belysa sitt CSR-arbete. 

Frågan är dock om det egentligen handlar mer om ett smart sätt för företaget att marknadsföra 

sig i syfte att skapa lönsamhet? Ett exempel är MAX Hamburgerkedja. De presenterar på sin 

hemsida att de planterar träd som kompensation för 100 % av sina utsläpp. De jobbar med 

andra ord för att neutralisera sina utsläpp (Max Hamburgare 2015). Denna metod har de 

senaste åren ökat i popularitet, men frågan som ställts av bland annat Lisen Sundgren 

(Grankvist 2012 sid. 66-67), är om detta verkligen är CSR-arbete eller om det egentligen 

handlar om att företagen är lata? Istället för att jobba med att minska sina utsläpp väljer 

företag att köpa sig fria utan att ändra på sitt dåliga arbetssätt (Grankvist 2012). I sin 

marknadsföring kan kunder läsa sig till att MAX Hamburgerkedja värnar om miljön och 

därför planterar träd. Detta kan vara ett sätt för matkedjan att göra befintliga kunder nöjda 

genom att handla av en kedja som gör lite extra för miljön som i sin tur genererar en ökad 

lönsamhet för företaget via försäljning.  
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En anledning att arbeta med CSR kan vara att det inte är en märkbart stor kostnad för 

företaget. Några exempel på när företag kan ta på sig samhällsansvar är restauranger som i 

slutet på dagen skänker den mat som redan tillagats och annars måste slängas, till soppkök. 

Ett annat exempel är att företag kan vara villiga att åta sig en stor kostnad idag, om de ser att 

det finns en möjlighet att på långsikt spara. De kan således se kostnaden som en investering 

för företaget. Ett konkret exempel från boken (CSR i praktiken 2012) handlar om att den stora 

varumärkesgiganten Walmart under sommarmånaderna sänker ljusstyrkan inne i sina butiker 

för att spara in på elkostnader. Detta har inte bara gynnat företaget med minskade kostnader 

för el på 1.2 miljoner dollar, utan har också minskat koldioxidutsläpp med 4500 ton 

(Grankvist 2012 s.50). Att företaget ägnar sig åt CSR kan också handla om att skapa goodwill 

då de kan få nya investerare eller förbättra sitt rykte på marknaden. Det kan också handla om 

att utmärka sig från konkurrenter och således vinna över marknadsandelar (Reinhardt et al. 

2008). 

 

2.3.1 När är det möjligt för företag att delta i CSR-arbete som uppoffrar vinst? 

Frivillig CSR kan handla om att intressenter (oftast delägare och anställda) frivilligt offrar 

vinster för att ta sitt samhällsansvar. Företag kan jobba med CSR så länge som det finns 

investerare som är villiga att finansiera denna typ av arbete (Reinhardt et al. 2008).   

 

Det finns individer som är mer benägna att betala ett högre pris för en produkt som framtagits 

på ett korrekt samhällsetiskt sätt. Detta blir allt mer vanligt i dagens samhälle vilket kan göra 

det svårt för företag som inte ägnar sig aktivt åt ett CSR-arbete (Reinhardt et al. 2008). 

 

Anställda kan främja CSR-arbete på arbetsplatsen genom olika handlingar. Advokater kan 

exempelvis avsätta tid för gratisarbete (pro bono), vilket kan generera goodwill för företaget. 

Anställda kan även tänka sig att arbeta på mindre välbetalda arbetsplatser om de värderar att 

företaget de tar anställning hos aktivt arbetar med samhällsmässigt ansvarstagande (Frank 

1996). Enligt Robert Frank finns det dock inga stöd för denna typ utav påståenden med 

företags sociala ansvar och lönenivå.  
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2.3.2 Ohållbar CSR 

Företag som verkar under marknadsformer där det råder konkurrens, har svårare att finansiera 

sitt CSR-arbete än företag som verkar i monopol. Några exempel på sätt för företag att 

finansiera sitt CSR-arbete är genom att höja slutpriset på sina produkter, sänka löner, dela ut 

mindre vinst eller acceptera en lägre vinst för företaget (Reinhardt et al. 2008). Ohållbar CSR 

kan på kort sikt leda till att företag förlorar marknadsandelar eller måste öka sina 

lånekostnader och på lång sikt kan detta leda till att företag går i konkurs. Det torde vara i 

företags intresse att vara hållbar och därmed undvika att jobba med ohållbar CSR. Det kan 

handla om att företag kortsiktigt väljer att jobba med någon form av CSR-arbete som inte har 

i avsikt att fortsättas med i det långa loppet. Det kan också handla om felbedömningar där 

bolag tror att en viss handling kommer leda till lönsamhet vilket kräver investeringar, som i 

slutändan visar effekter som snarare stjälpte företaget än hjälpte (Reinhardt et al. 2008). 

 

Huruvida ett bolag kommer besluta att ta på sig ett samhällsansvar påverkas av ett flertal olika 

faktorer. En stor del är företagsledningens uppsatta mål, deras preferenser, avtal och etiska 

övertygelser kring företagets ansvar för CSR. Den mest självklara drivkraften för chefer kan 

vara deras anställningsavtal. I USA är det inte ovanligt att många högt uppsatta chefer får sin 

lön baserad på företagens resultat. Detta skulle innebära att när företag uppoffrar vinster 

skulle det leda till att cheferna minskar sin egen lön. Storleken på företaget kan också spela 

roll för utrymmet för CSR där ett större företag i proportion till ett mindre, kan offra en större 

vinst. Behovet av CSR-arbete kan också påverkas av i vilken typ av bransch företaget verkar. 

Samhället ställer generellt sett ett högre krav på företag som verkar i en bransch som har höga 

utsläpp att jobba hårdare med CSR och miljöfrågor. Det verkar således som att vissa typer av 

branscher rimligtvis är mer lämpade för detta arbete (Reinhardt et al. 2008). 

 

2.4 Finns det motiv för företag att göra mer än lagen kräver för samhällets 

utveckling och hållbarhet?  

Denna fråga fokuserar på om företag verkligen har CSR-attribut i sin produkt eller i 

verksamhet överhuvudtaget. Finns det något bakomliggande motiv till varför företag faktiskt 

är med och bidrar till en mer hållbar utveckling? 

 

Det finns, som tidigare beskrivet i studien, två sätt att se på CSR. CSR kan delas in i antingen 

altruistisk eller strategisk och ibland finns även ett mellanting av dessa kategorier. Altruistisk 
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CSR genererar inte direkta belöningar av marknaden. Däremot är det inte rationellt att 

utesluta den typen av CSR.  En motivering till altruistisk CSR kan exempelvis vara 

aktieägares preferenser. Präglas aktieägarnas preferenser av ett samhällsansvar uppstår 

situationer där de kan vara villiga att avstå en del av vinsten eller att satsa kapital på CSR 

snarare än att dela ut höga bonusar till högt uppsatta individer inom företaget för ett högre 

syfte – att bidra till samhällets utveckling (Lundgren, 2015).   

 

Inom vissa organisationer kan verkställande direktörer samt andra ledande roller på något sätt 

utnyttja CSR i syfte att skapa goda uppfattningar om sig själva hos utomstående personer 

likväl personer inom organisationen. På så sätt skapas ett rykte värt att hamna i cirkulation för 

att stärka sin egen position inom företag samt företagets marknadsposition. Däremot kan 

företag och organisationer i vissa fall signalera CSR, men i själva verket gör de inget eller gör 

enbart det som krävs av lagen. Detta kallas för greenwashing. Återigen kopplas frågan gör de 

till detta. Detta kan ses som ett moraliskt felaktigt sätt att verka för CSR. Går det att skilja på 

företag och ledande personer som verkligen bryr sig om och verkligen bidrar till samhällets 

utveckling, och de som endast gör det för berömmelse och god publicitet? (Lundgren 2015).   

 

Det är bevisat att det finns många olika konkreta sätt att arbeta med CSR. Den stora frågan 

som ska besvaras för företagen är om CSR verkligen är ekonomiskt lönsamt. Det finns många 

studier, i synnerhet inom miljöområdet, som tyder på att det generellt sätt inte går att påpeka 

att det är ekonomiskt tilltalande (Lundgren, 2015). Detta gör det ändå inte möjligt att förkasta 

möjligheten att CSR kan vara ekonomiskt lönsamt. I vissa fall har företag framgång vad gäller 

att öka konsumenternas betalningsvilja, minska sina kostnader och minimera risker vilket 

resulterar i ett lönsamt CSR-arbete (Lundgren, 2015). 

 

2.5 Bör företag ägna sig åt CSR-aktiviteter, och när är det inte längre 

samhällsekonomiskt hållbart?	  

Bör företag ägna sig åt CSR-arbete är frågan som ställs när de av någon anledning finner det 

fördelaktigt att visa utökat samhällsansvar via CSR. Vid första anblick verkar påståendet 

obestridligt. Så länge något är lönsamt borde det vara en självklarhet att jobba med det 

(Lundgren 2015). Frågan blir då istället var gränsen går för när CSR inte längre är 

samhällsekonomiskt lönsamt?  
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Samhälleligt företagsansvar bör på något sätt bidra till någon form av lönsamhet. 

Engagemang som företag står för måste på något sätt medföra mervärde för företaget och inte 

enbart handla om att offra en del av delägarnas pengar för samhällets vinning. De aktiviteter, 

engagemang och den tid som företagen investerar i samhällets hållbara utveckling behöver 

generera någon form av intäkt (Lundgren 2015).  

 

Enligt Paul Portney (Lundgren 2015 sid.7) är CSR välfärdshöjande när företag tillämpar 

strategisk CSR. Anledningen till att altruistisk CSR inte är välfärdshöjande beror på 

svårigheten att generera någon form av lönsamhet då det inte skapar någon avkastning hos 

kunderna och skapar därför inga incitament för en ökad betalningsvilja för exempelvis 

”grönare” produkter och tjänster. Företag ska, ur ett välfärdsperspektiv, investera i projekt 

vars absoluta syfte är att nå den högsta möjliga samhälleliga välfärden. Enkelt förklarat 

innebär det att CSR tas emot med öppna armar om den totala välfärden är högre med CSR än 

om det inte fanns med i beräkning (Lundgren, 2015). 

 

Ska företag själva få reglera sitt CSR-arbete eller är det ett mer optimalt alternativ om stat och 

myndigheter får sköta sådana uppgifter. Tommy Lundgren (2015) menar att det med all rätt 

finns anledning att misstänka att många företag inte är tillräckligt kompetenta för att fatta rätt 

beslut vad gäller investeringar som är samhällsekonomiskt välfärdsmaximerande. Oftast beror 

det på att företag har goda kunskaper om de privatekonomiska effekterna av CSR, men inte 

likvärdiga kunskaper om de samhällsekonomiska effekterna vilket leder till en ineffektiv nivå 

på sitt miljöskydd (Lundgren, 2015). 

 

Lundgren (2012) menar också att det kan finnas situationer där företag är mer lämpliga att 

reglera sig själva. I vissa fall är företag mer informerade om exempelvis företagets nuvarande 

och kommande föroreningar och kan genom den typen av ”insider”-information fatta ett 

bättre beslut för att främja samhällsekonomiska välfärden.  

 

Företag bör även engagera sig i CSR-projekt när stat och myndigheter exempelvis sätter 

miljöregleringar eller arbetsförhållanden ”för lågt”. Om företag värnar om och vill jobba med 

välfärdshöjande aktiviteter är det lämpligt att satsa på investeringar som inte är ett CSR krav 

enligt lagen. Ett exempel på ett vanligt befintligt problem som finns i många u-länder är att 

företag inte behöver betala sina anställda särskilt mycket pengar. Människor behöver jobba 

väldigt många timmar och får väldigt lite betalt i förhållande till arbetstimmarna. I länder som 
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Bangladesh och Indien jobbar personer i klädfabriker och får vanligtvis hälften av den summa 

de egentligen behöver för att täcka deras vardagliga behov såsom mat och dryck (Labour 

Behind the Label 2015).  

2.6 Positiva effekter (intäkter) utav CSR  
Priseffekten, löneeffekten och kapitalkostnadseffekten är de tre huvudsakliga positiva 

effekterna som genereras av CSR. Beroende på vilken marknadsform företaget befinner sig i 

finns det för- respektive nackdelar i fråga om överlåtande av kostnader på konsumenterna. 

Fördelen för företag som verkar i monopol är att de enklare kan täcka kostnaderna av CSR 

genom att överföra kostnaderna till konsumenterna. Detta blir då nackdelen för företag som 

verkar i motsatta marknadsformer. För de flesta företag som verkar i konkurrensutsatta 

marknader där produktdifferentieringen inte är märkbar, blir det svårt att föra över 

kostnaderna på sina kunder. Detta beror på att priset skulle bli märkbart högre än vad 

konkurrenterna erbjuder och på så sätt har företaget förlorat både konsumenter och 

marknadsandelar (Lundgren 2015). Ansvarstagande konsumenter som har preferenser som 

präglas av samhällsansvar kan dock i vissa situationer vara beredda att stödja ett bolags CSR-

arbete trots att det blir dyrare för dem. Med andra ord innebär detta att de kan vara villiga att 

öka sin betalningsvilja. Ett exempel på detta är konsumenter som väljer ett dyrare alternativ i 

butiken som är miljömärkt snarare än det billiga alternativet. (Lundgren 2015).  

 

Här förklaras de tre positiva effekterna mer utförligt: 

• Priseffekten - Denna effekt innebär att konsumenter belönar företag för det CSR-

arbete det bidragit med genom att betala ett högre pris för en vara eller tjänst. I 

nationalekonomisk mening innebär detta att företag prisdifferentierar. Genom att 

frambringa egenskaper i produkten som gör den lite mer unik skapas ett utrymme att 

ta ut ett högre pris (Lundgren 2015).  

• Löneeffekten - I vissa fall kan anställda vara villiga att godkänna en lägre lön för ett 

högre syfte. Detta kallas för löneeffekten. Företag som arbetar med CSR kan, som ett 

resultat av detta, jämna ut kostnaderna som CSR skapar. Dessutom attraherar företaget 

motiverad personal som tillsammans med organisationen vill ta samhällsansvar för att 

bidra till hållbar utveckling (Lundgren 2015).    

• Kapitalkostnadseffekten – Denna effekt förklaras som att kapitalkostnaden kan 

reduceras tack vare CSR. Anledningen är att den finansiella sektorn såsom banker, 

privata och publika investerare och portföljförvaltare, tillskriver CSR-företag en lägre 
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risk. För företag som arbetar med CSR minskar sannolikheten att de ska hamna i 

konflikter med intressenter och det är anledningen till att finansiella sektorn tillskriver 

dessa företag en lägre risk (Lundgren 2015).    

2.7 Negativa effekter (kostnader) utav CSR 
CSR-arbete skapar en eller flera kostnader för företag vilket medför svårigheter att motivera 

denna typ utav satsningar. Det huvudsakliga hindret för företag i en konkurrensmarknad är 

hur CSR-kostnaderna ska fördelas. Det kan vara enklare för monopolföretag att lägga över 

CSR-kostnaden på konsumenterna då dessa inte har några andra tillgängliga alternativ. För att 

kostnaderna som uppkommer inte ska överväga intäkterna kan företag i konkurrensmarknader 

exempelvis lägga en del av kostnaderna på konsumenterna vilket innebär dyrare slutprodukter 

(Lundgren 2015).  

 

Fyra negativa effekter är: 

• Investeringskostnad - CSR ses som en vanlig investering och det medför en direkt 

kostnad för investeringen (Lundgren 2015). 

• Signaleringskostnad - För många företag handlar det om att komma ut med budskapet 

att företaget arbetar med CSR. Om inte, skulle detta kunna innebära att företag inte 

kan vinna något på att engagera sig i samhällsansvar. Företag behöver alltså signalera 

CSR till marknaden och detta sker genom att ägna sig åt informationskampanjer och 

marknadsföring (Lundgren 2015).  

• Undanträngningseffekter - Detta innebär att företag får stå för kostnader som uppstår 

som ett resultat av att resurser satsas på CSR-arbete som hade kunnat användas till 

andra investeringar (Lundgren 2015).   

• Ansvarstagande på anställdas bekostnad - En stor nackdel med samhälleligt 

ansvarstagande är att det kan åligga på de anställdas bekostnad. Några exempel som 

Friedman (1970) presenterar är exempelvis när företagsledningen medvetet väljer att 

inte höja priset på sina varor eller tjänster för att hålla ned inflationen även om en ökad 

inflation generellt skulle innebära större intäkter till företaget. Detta skulle då vara en 

positiv åtgärd ur samhällets perspektiv men en smäll för företaget. Ytterligare ett 

exempel är att ledningen väljer att anställa personer, som under långa perioder varit 

arbetslösa och inte heller har rätt kompetens före utbildade och kompetenta individer, 

för att göra samhället snarare än att göra sig själv, de anställda och delägarna en tjänst. 

Hela poängen med att verkställande direktören har blivit tillvald sin position är att 



 16 

styra och leda organisationen i den riktning som är bäst för delägarna och andra 

intressenter. De vill ju självklart att företagsledaren ska göra allt i sin makt för deras 

egen vinning. Friedman menar då att företagsledningen inte kan fatta beslut som i 

första hand gynnar samhället då sådana beslut står i strid med det gemensamma 

intresset (Lundgren 2015).   

 

2.8 Nationalekonomisk teori  

Enligt Lundgren (2015 sid. 2) grundas samhället på två pelare i den nationalekonomiska 

teorin:  

• Marknaden och den ”osynliga handen” – för att företagen och konsumenternas 

egenintresse hamnar på en effektiv nivå finns dessa faktorer som kontrollerar utfallet 

och dess effektivitetsnivå (Lundgren 2015).  

• En av statens uppgifter är att korrigera marknadsmisslyckanden. Staten kan gå in och 

korrigera marknadsmisslyckande med olika slag av regleringar samt via 

fördelningspolitik omfördela inkomster och förmögenheter till den nivå som samhället 

föredrar då marknaden inte alltid är i linje med samhällets preferenser (Lundgren 

2015).  

 

2.9 Tidigare forskning 

2.9.1 The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits 

Milton Friedman publicerade 1970 en artikel om CSR. Redan då hade han en väldigt tydlig 

bild av vad CSR bör gå ut på och vad CSR egentligen är. Enligt Friedman har företag ett 

socialt ansvar att tjäna pengar. Företag har inget direkt ansvar för samhället utan fokus ska 

vara riktad på vinstmaximering. Friedman skiljer på företag och människor vad gäller socialt 

ansvar. Företag tar sitt ansvar genom att vara så bra det möjligtvis går att bli för att tjäna så 

mycket som det är möjligt. Genom att vara framgångsrika och lönsamma skapar företag en 

trygghet för samhället genom att sysselsätta människor, betala löner och erbjuda produkter 

och tjänster. Utöver sådana typer av ansvar ska företag inte behöva engagera sig i. Det är upp 

till varje individ att ansvara för samhällets hållbara utveckling. De högre uppsatta personerna i 

diverse organisationer är de som ansvarar för sina anställda genom att göra företaget så 

ekonomiskt framgångsrikt som möjligt. I vissa fall finns organisationer som jobbar för ett 

större syfte än att bara tjäna pengar såsom sjukhus och skolor. Oavsett vilken typ av 
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organisation som diskuteras är huvudsaken att de högre uppsatta personerna som ansvarar för 

sina anställda och inte samhället i sin helhet (Friedman 1970).   
 

2.9.2 CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv 

Lundgren (2015) lyfter i sin artikel hur CSR kan ses i ett nationalekonomiskt perspektiv. I 

artikeln beskrivs hur CSR kan delas in i altruistisk och strategisk och vad dessa begrepp 

innebär. Artikeln innehåller även konsumenters preferenser kring produkter med CSR-attribut 

och hur detta kan skapa incitament för företag att ta samhällsansvar.  

Vidare skriver Lundgren att: ” Målet med SNS Analys är att göra denna forskning tillgänglig 

för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och bidra till att forskningen 

når ut i medierna” (Lundgren 2015 s.1). Lundgren lyfter även de fyra frågorna som författarna 

valt att använda som sin frågeställning, nämligen får de, kan de, bör de och gör de.  

Lundgrens slutsats när han gått igenom en del av den empiriska forskningen som finns på 

CSR och vilka drivkrafter som ligger bakom konceptet är att stödet för så kallad altruistisk 

CSR är väldigt litet. Dock har han hittat stöd för den strategiska delen av CSR där företag på 

ett ansvarsfullt sätt driver sin verksamhet på ett traditionellt sätt med fokus på lönsamhet.  

 

2.9.3 Corporate Social Responsibility Through An Economic Lens  

Denna artikel som är skriven av Reinhardt et al. (2008) undersöker konceptet om att företag 

offrar vinster i samhällets tjänst. Det centrala syftet med undersökningen är att ge en överblick 

över de mest väsentliga punkterna, enligt författarna själva, angående CSR. Dessutom vill 

författarna framställa det som redan är identifierat vad gäller CSR i miljöaspekten för att 

kunna säkerställa var de främsta osäkerheterna kring konceptet befinner sig. Fyra väsentliga 

frågor besvaras för att avgöra om det är ett adekvat beteende att företag offrar vinst för 

samhällets utveckling:  

 

Får de offra aktieägares vinster? Kan de göra det och vara ekonomiskt hållbara? Gör de? Och 

till sist, bör de agera på detta sätt?  

 

Företagsledare har ett ansvar att maximera aktieägares vinster. Att offra vinster i samhällets 

tjänst kan motverka denna målsättning. Däremot finns inte mycket juridiskt underlag som kan 
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förhindra ett sådant beteende i USA. Business judgement rule är en juridisk princip som 

skyddar många företagsledningar från att hamna i rättsliga tvister.  

 

Är det förbjudet för företagsledningar att offra företagets vinster? Detta är en tolkningsfråga 

som vilar på om företagsledningen kan påvisa rimlig fakta att CSR kommer att generera 

vinster långsiktigt. Däremot är det inte säkert att företag kan offra vinster och förbli 

ekonomiskt hållbara enbart för att lagen tillåter ett sådant beteende. Detta beror på att 

kostnadsfyllda CSR-aktiviteter kan reducera företagets vinster då företag exempelvis behöver 

höja sina priser, sänka löner och minska investeringar.   

 

Enligt författarna råder det en brist på bevis att företag faktiskt är engagerade i CSR-

aktiviteter. Däremot påvisar den befintliga informationen att företag tillämpar CSR på ett mer 

traditionellt affärsmässigt sätt. Istället för att ägna sig åt altruistisk CSR, fokuserar företag mer 

på CSR-aktiviteter vars syfte är att generera lönsamhet.  
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3. Empiri 

Den empiriska datan har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Författarna har intervjuat sex 

olika företag och frågeformuläret har i princip varit identiskt. Intervjufrågorna har lämnats 

relativt öppna då författarna tror att respondenten ger mer utförliga svar. Intervjuerna 

genomfördes under en månads tid. Respondenterna har kontaktats via mejl där uppsatsens 

ämne presenterats samt en förfrågan om deltagande i studien. Besöksintervjuer har utförts när 

det ansetts lämpligt och annars har dessa skett via telefon. Intervjuerna har antecknats istället 

för att spelas in då detta känns mer avslappnat samt att bearbetningstiden minskats. Nackdel 

med detta är att författarna inte har en inspelning att lyssna på om misstanke kring att någon 

viktig detalj har förbisetts eller missuppfattats. Författarna har även valt att skicka ut den 

färdiga sammanställningen av respektive intervju till respondenten för att ge respondenten en 

chans att korrigera om något uppfattats felaktigt. Intervjufrågorna som ställts redovisas som 

en bilaga i avsnitt 7 i uppsatsen. 

 

3.1 Karlstad energi 
Karlstad energi är ett kommunalägt företag som erbjuder el, fjärrvärme och renhållning. I 

årsredovisningen från 2014 skriver de ” En annan förklaring till våra fina resultat är också̊ att 

kunderna vet att vi tar vårt miljöarbete på̊ största allvar. På mindre än 30 år har vi gått från att 

vara 100 procent beroende till helt oberoende av fossil olja i vår värmeproduktion. Därmed 

har vi minskat utsläppen av koldioxid lika mycket som om man skulle ta bort en stor del av 

fordonstrafiken i regionen” (Karlstadsenergi 2015). 1 januari 2014 övergick Karlstad energi 

till att alla elleveranser blev miljömärkta, detta bröt trenden med tappade kunder som pågått 

under 2013. Företaget har valt att satsa på fjärrvärme, vilket på kort sikt kan bli kostsam men 

som på lång sikt ses som en investering (Karlstadsenergi 2015). 

Elbolaget Karlstad Energi påstår sig själva inte ha en utformad CSR-policy, de följer dock 

ISO 14001s standard. De uttrycker att de endast jobbar systematiskt med hållbarhetsfrågor ur 

det miljömässiga perspektivet. Däremot arbetar de med kommunens strategiska plan som 

innehåller andra hållbarhetsfrågor som berör jämställdhet och mångfald.  

 

Sedan 1999 har Karlstad Energi jobbat med sina interna miljömål. De omfattar bland annat att 

företaget jobbar med att minimera sina avfall, återvinna och återanvända det spill som inte går 

att bortse ifrån samt att företagets fordon (personbilar, sopbilar, lastväxlare mm) till stor del är 
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miljövänliga i det avseende att de drivs på biogas, RME och etanol. Det absolut största 

miljömålet och investeringen (ca 900 miljoner kronor) är byggnationen av ett nytt 

biobränsleeldat kraftvärmeverk, som togs i drift 2014. Det nya kraftvärmeverket gör att de 

bland annat kan fasa ut den fossila eldningsoljan vid produktion av fjärrvärme.  

 

En av flera positiva effekter av att jobba med CSR uppfattar respondenten vara en viss 

priseffekt, där konsumenter kan vara villiga att öka sin betalningsvilja för en produkt som har 

CSR-attribut. Trots att respondenten inte kunde visa konkret fakta kring påståendet, har ändå 

respondenten, utifrån företagets syn en uppfattning kring att deras hållbarhetsarbete skapar 

lönsamhet. Ytterligare en positiv effekt som CSR medför är tryggheten att ligga över lagarnas 

lägsta nivå. Respondenten är av den mening att det är en trygghet då företaget inte behöver 

göra några drastiska åtgärder för sitt miljöarbete om miljökraven blir striktare.  

 

En negativ effekt av CSR-arbete är att denna typ av arbete med stor sannolikhet medför ökade 

kostnader. Dessa behöver kompenseras genom att företag exempelvis sätter ett högre pris för 

slutprodukten. Respondenten pratar om en verklig situation där det handlar om att företaget 

förlorade en upphandling då ett konkurrerande företag kunde erbjuda ett lägre pris. 

Respondenten menade att det inte alltid hjälper att påvisa att man jobbar aktivt för miljön, 

ibland är det ändå det lägsta priset som styr. Författarna vill återigen påpeka att dessa 

antaganden har presenterats utifrån den information som respondenten har angivit. 

 

Författarna är av den åsikten att Karlstad Energi till viss del jobbar med CSR-frågor. 

Företagets huvudsakliga syfte är att öka sin lönsamhet, det vill säga att de jobbar enligt 

strategisk CSR. Syftet är med andra ord att arbetet ska genera en utökad vinst. Respondenten 

menar dock att miljöarbetet de står för också är till för att minska bolagets negativa 

miljöpåverkan.  

 

I frågan får de – anser författarna att det inte finns belägg nog att kunna besvara denna fråga 

utifrån detta bolag. Karlstad Energi budgeterar varje år en del för sitt hållbarhetsarbete men 

kan inte påvisa någon konkret effekt (varken positiv eller neutral). Detta medför att författarna 

ställer sig frågan om de verkligen får jobba med CSR i den utsträckning de gör idag, då det 

som minst måste visa en neutral eller positiv effekt för att ha belägg nog att budgetera för 

CSR-arbete (Lundgren 2015).   
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Kan de – i denna fråga anser författarna att företaget är berättigade en viss del av CSR. Då 

elbolag verkar under en konkurrensmarknad där utsläppen är relativt höga, sätter kunderna 

högre krav vilket medför att de måste jobba med en viss del av CSR för att kunna överleva. 

Därmed finns incitament för en viss priseffekt då kunderna är villiga att öka sin 

betalningsvilja. På så sett kompenserar företaget för sina CSR-kostnader och därmed kan de 

investera i CSR och fortfarande hålla sin verksamhet lönsam. Det gäller dock för företaget 

som verkar i denna typ av marknad att inte heller lägga sig på en för hög nivå av CSR då 

kostnaden för denna åtgärd i verksamheten skulle kunna vara ekonomiskt ogynnsam på lång 

sik. Det kan även vara berättigat att utföra mindre kostsamma CSR-arbeten såsom att 

återanvända sina slaggprodukter som grus istället för att köpa in naturgrus.  

 

Frågan Gör de handlar om att företaget faktiskt går utöver lagens stadgar genom att engagera 

sig och aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. CSR-arbetets omfattning har ingen betydelse, det 

väsentliga är att företaget gör. Karlstads energi gör CSR i flera aspekter, exempelvis genom 

återvinning, miljövänliga fordon och återanvändning. 

 

Bör de – eftersom Karlstad Energi utnyttjar sina och samhällets gemensamma resurser för ett 

grönare och mer ansvarstagande beteende bör de syssla med hållbarhetsfrågor. Ur författarnas 

perspektiv och tolkning bedriver företaget CSR-arbete och det är en form av strategisk CSR. 

Enligt Portney (Lundgren 2015 sid.7) är CSR välfärdshöjande när företag tillämpar strategisk 

CSR. Förklaringen lyder att syftet med strategisk CSR är att vinstmaximera i traditionell 

mening vilket gynnar välfärden. Anledningen till att altruistisk CSR inte är välfärdshöjande 

beror på svårigheten att generera någon form av lönsamhet då det inte skapar någon 

avkastning. Ur Portneys perspektiv, och författarnas uppfattning om vilken typ av CSR som 

Karlstad Energi bedriver, bör företag syssla med CSR så länge det genererar lönsamhet. 

 

3.2 BBGruppen 
BBGruppen som verkar i en konkurrensmarknad levererar lås och säkerhetsprodukter, beslag 

och inredning till Sveriges bygg- och fastighetskunder. De finns allt ifrån Kiruna till Malmö. 

Verkställande direktör Lena Larsson på BBGruppen påpekar initialt att företaget inte jobbar 

efter någon uttalad CSR policy. Däremot förklarar respondenten att de jobbar med denna typ 

utav frågor, de följer även ISO 14001s policys men är inte certifierande vilket de troligtvis 

kommer bli inom en snar framtid.   
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För BBGruppen handlar det om överlevnad när det kommer till att jobba med CSR-frågor. 

Larsson säger att för företag verksamma inom denna bransch handlar det inte om att jobba 

med CSR eller inte, - ”här handlar det om att jobbar du inte med dessa frågor åker du ut, och 

jobbar du med dem kan du vara med och konkurrera på marknaden”.   

 

Larsson anser att BBGruppen inte skulle vinna i lönsamhet på att marknadsföra sitt CSR-

arbete när det kommer till förhandlingar, detta utav två anledningar. Den första är att de inte 

gör mer än konkurrerande företag på marknaden. Den andra anledningen är att det företaget 

vinner förhandlingar på är att erbjuda ett bättre pris och att de håller en hög kvalité. Att jobba 

med dessa frågor är en fråga om överlevnad. De har märkt en skillnad i ökad lönsamhet 

framför allt när det kommer till att de fått en starkare och tryggare relation till sina kunder 

men även att det är en oerhört viktig fråga när det kommer till rekrytering. Genom att etablera 

arbetet med hållsbarshetsfrågor i verksamheten är det lättare att rekrytera unga, välutbildade 

personer. CSR är inte speciellt kostsamt, allt kvalitetsarbete/hållbarhetsarbete hon jobbat med 

har i slutändan varit lönsamt, det är lönsamt för företaget om man gör det på rätt sätt. Det är 

en initial kostnad men i slutändan leder det till att företaget sparar och prioriterar rätt saker. 

Larsson ser inga betydande nackdelar med att jobba med hållbarhetsfrågor, det gäller bara att 

se över hur man ska göra det, för att förbättra sin verksamhet. I denna fråga handlar det helt 

och hållet om strategiskt CSR. Larsson antyder att hon inte tror på altruistisk CSR. Detta är 

ingenting som väletablerade företag kan syssla med, utan CSR-arbete vars syfte är att 

vinstmaximera.  

 

Larsson har svårt att se företagets hållbarhetsarbete som en kostnad. Hon skulle inte säga att 

detta inte är något som inte är viktigt för den dagliga verksamheten. Däremot kan företaget 

eliminera bort bidrag genom ekonomiska resurser till välgörande ändamål, det är rena pengar 

ut ur företaget. Detta gör BBGruppen enbart för att bidra med sitt ansvar, men samtidigt är det 

en väldigt liten kostnad för företaget.  

 

I frågan får de – anser författarna att det inte finns belägg nog att kunna besvara denna fråga 

utifrån detta bolag. BBGruppen anser att deras hållbarhetsarbete är livsviktigt för att stanna 

kvar på marknaden vilket innebär att de inte ser detta som en kostnad. Å ena sidan om man 

väljer att inte se denna nödvändiga kostnad som en faktisk kostnad borde detta resultera i ett 

neutralt utfall, vilket enligt teorin leder till att BBGruppen får. Å andra sidan går det inte att 
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bortse från att CSR-arbete skapar en kostnad och eftersom BBGruppen inte kan påvisa 

konkreta bevis på att deras CSR-arbete bidrar till lönsamhet anser författarna att inga 

slutsatser kring denna fråga kan fastställas.  

 

Kan de – i denna fråga anser författarna att företaget kan jobba med CSR. Då BBGruppen 

verkar under en konkurrensmarknad där det finns en rådande branschstandard, medför detta 

att de måste jobba med en viss del av CSR för att kunna överleva. Det handlar för företaget 

om att inte lägga sig på en för hög kostnadsnivå. BBGruppen kan uppfylla detta krav då de 

inte lägger någon större kostnad på CSR som påverkar deras ekonomiska ställning negativt.  

 

I frågan Gör de, anser BBGruppen själva att de inte skulle stämpla sitt arbete som CSR men 

att de aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor. Författarna förstår respondentens beskrivning men 

uppfattar CSR och hållbarhetsfrågor som två skilda definitioner, men som kan efterlikna 

varandra. Författarna anser däremot att BBGruppen faktiskt gör CSR.  

 

Bör de – Larsson delar Portneys synsätt kring att företag bör arbete med strategisk CSR 

(Lundgren 2015 sid.7). Hon ser hållbarhetsarbete som lönsamt när man gör det på ett 

strukturerat sätt. BBGruppen ägnar en liten del av sin verksamhet till altruistisk CSR i 

författarnas mening. Detta när de skänker en summa pengar till välgörande ändamål. Larsson 

är medveten om att detta inte bidrar till lönsamhet och poängterar att detta är den delen av 

deras hållbarhetsarbete man skulle kunna utesluta då detta endast är pengar ut ur företaget och 

inte bidrar till någon direkt ekonomisk avkastning.  

 

3.3 Polygon Sverige 
Polygon Sverige finns runtom i Sverige och företaget är dessutom etablerat i 13 olika länder.  

De verkar i en konkurrensmarknad där företagets huvudsakliga uppgift är att hantera och 

förebygga vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. I årsredovisningen skriver 

Polygons CEO att de aldrig kommer kompromissa i frågan om vad som är bäst för sina 

kunder. De erbjuder sina tjänster efter vad kunderna efterfrågar. Detta skapar en kostnad, men 

som sägs vägas upp av fördelarna det medför (Polygongroup 2015). Polygon jobbar aktivt 

med miljöfrågor och försöker hela tiden tänka hur de ska sänka sina koldioxidutsläpp. De 

jobbar även mycket med personalfrågor, hur de anställda ska ha det bra både psykiskt och 

fysiskt. Företaget är ISO14001 certifierade och har interna mål som mäts och följs upp.  
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Polygon jobbar aktivt för att deras kunder skall spara energi. Polygon skall vara klimatsmart 

genom att exempelvis torka vattenskador istället för att riva byggnader, tänka på hur de kör 

sina fordon och planerar för att minimera sina resor. De sponsrar bland annat Wateraid och 

detta CSR-arbete finansieras med pengar företaget sparar då de väljer att inte skicka ut 

julgåvor till kunder utan skänker pengarna till välgörenhet.  

 

En stor anledning till varför företaget ägnar sig åt CSR är då detta är ett krav från kunderna. 

De har även interna förbättringssystem med mål som årligen skall uppnås och sedan förnyas 

för att bli ännu bättre i sitt miljöarbete. Det är även för att vara en mer attraktiv arbetsplats för 

framtida personal. Polygons val att jobba hårt med miljöfrågan är också en stor del av deras 

försäljningsprincip. Det är genom att de jobbar med detta och marknadsför det som håller 

deras verksamhet lönsam genom att få nya och ha kvar de befintliga kunderna. De finansierar 

sitt CSR-arbete genom en ökad försäljning tack vare klimatsmarta lösningar, fler uppdrag och 

på så sätt mer intjänade pengar.  

 

Polygon har sett att deras CSR-arbete har medfört en ökad lönsamhet för företaget genom 

exempelvis kundundersökningar som de kontinuerligt utför. Där finns bland annat frågan 

varför kunden valt att beställa jobben av dem och inte konkurrenter och de har fått svaret att 

det är på grund av att de jobbar klimatsmart. Respondenten säger dock att det inte går att mäta 

hur mycket pengar som genereras av CSR arbete, hur mycket det kostar och hur mycket man 

tjänar i absoluta termer då det är så många aspekter som spelar in.  

 

De fördelar Polygon ser med CSR är bland annat att de får mer jobb (mer pengar) vilket leder 

till en ökad lönsamhet. De får nöjdare kunder vilket genererar goodwill. Medarbetarna känner 

att det är mer stimulerande att jobba med denna typ av lösningar (CSR). Detta har de iakttagit 

samt fått konkreta svar på från medarbetare som är nöjda med sina arbetsvillkor då de 

exempelvis har mycket personalförmåner, vilket bland annat leder till en väldigt låg 

sjukskrivningsnivå. Respondenten säger även att det inte skulle vara hållbart att inte jobba 

med CSR. Det skulle vara väldigt svårt att få uppdrag av större aktörer om man inte var ISO 

certifierad i denna bransch.   

 

Nackdelar de har anmärkt med att följa satta policys och liknande kan vara att det kan bli lite 

väl byråkratiskt ibland (jobbar man enligt ISO måste företag undersöka hur de skall göra och 

vad de får och inte får göra för att uppnå sina mål inom organisationen) vilket leder till 
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långvariga beslutsprocesser. En annan nackdel är om en viktig kund har en tvångcertifiering 

som Polygon måste ha om de skall få göra jobbet för detta försäkringsbolag på grund av att 

Polygon måste betala för den, men får ingenting direkt tillbaka.   

 

Enligt författarna får företaget göra en viss del CSR. Detta är på grund av att de verkar i en 

konkurrensmarknad där en viss del av CSR är ett måste för att kunna leva kvar på marknaden. 

Däremot kan inte Polygon presentera exakta siffror där CSR-arbetet bidragit till en ökad 

lönsamhet eller neutralt utfall. Detta leder till att författarna inte kan konstatera en konkret 

slutsats kring frågan får de.  

 

Författarna drar slutsatsen att polygon kan göra en viss del av CSR-arbete då respondenten 

menar att deras CSR-arbete bidrar till en ökad lönsamhet för företaget då konsumenter väljer 

dem på grund av företagets hållbarhetsarbete. Ytterligare en återkommande anledning för att 

företag arbetar med CSR är när de verkar i en konkurrensmarknad där kunder ställer krav på 

sina leverantörer. Därmed måste Polygon göra en viss del av CSR för att leva kvar på 

marknaden. Författarnas anledning till varför Polygon inte fullständigt kan investera i CSR 

och behålla verksamheten lönsam är på grund av brist på ekonomiskt underlag som stödjer 

tesen kring ökad lönsamhet. I den frågan där företaget ägnar sig åt att skänka en del av sin 

vinst till välgörande ändamål är tveksamt om detta är motiverat, det är en onödig kostnad om 

inte fördelarna väger upp för kostnaderna. Fördelarna i denna aspekt skulle således vara att 

kunderna stannar kvar då de ser att företaget tar ett ökat samhällsansvar, annars skulle denna 

typ av CSR vara negativt och således inget som företaget borde syssla med.  

 

Det arbete polygon gör när de skänker pengar till välgörenhet är enligt författarna inte 

fullständigt altruistisk då detta genomförs i marknadsföringssyfte, alltså i ett försök att öka sin 

lönsamhet vilket gör detta arbete delvis strategiskt. Men då företagets huvudsakliga syfte är 

att jobba med CSR, dels för att de måste för att kunna vara med och konkurrera på marknaden 

men även i marknadsföringssyfte för att öka sin lönsamhet är den huvudsakliga delen av deras 

CSR-arbete strategiskt. Det leder också till ökad välfärd, av denna anledning bör företaget 

arbeta med CSR.  
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3.4 AB Anders Löfberg  

AB Anders Löfberg är ett familjeägt företag som är en av de stora kaffeproducenterna på den 

svenska oligopolmarknaden. De följer upp arbetet hela vägen, ”Från böna till kopp”. 

”Grundpelarna i CSR är socialt, ekonomisk och miljömässigt ansvarstagande” - detta är 

definitionen av CSR enligt Löfbergs hållbarhetsdirektör Eva Eriksson. Samhällsansvar är en 

viktig del av Löfbergs verksamhet. De har flertalet certifieringar bland annat ISO 14001. 

Deras vision är att ha 100 procent certifierade produkter och använda 100 procent förnybar 

energi, detta är några bland många saker Löfbergs jobbar med för att uppfattas som Europas 

mest hållbara kaffekoncern. Deras huvudfokus är klimatfrågan. Några exempel respondenten 

ger är deras pilotprojekt där de gått ihop med andra kaffeföretag. I Löfbergs pilotprojekt ingår 

arbete som handlar om att förbättra levnadsstandarden för kaffeodlare samt att odlingen skall 

anpassas efter klimatförändringarna, de vill förbättra kaffeodlarnas arbetsvillkor och 

lönsamhet. Pilotprojekten är med andra ord utvecklingsprojekt i dessa avseenden. De jobbar 

även för genusfrågan och att certifiera alla sina produkter.   

 

Eriksson vill poängtera vikten av hållbarhetsarbetet vilket är organisationens hjärtefråga. 

Anledningarna till varför de jobbar med dessa frågor är för att bidra till en bättre miljö och 

visa att de är ett ansvarstagande företag.  Ytterligare menar respondenten att detta handlar om 

överlevnad för företaget, det ligger i Erikssons uppfattning att alla företag inom en väldigt 

kort framtid kommer behöva idka denna typ av ansvar. För att kunna attrahera ansvarstagande 

kunder och lämpliga medarbetare är det mer eller mindre ett krav att jobba med dessa frågor. I 

slutändan handlar det om att uppfylla kunders krav och tillfredsställa andra intressenter för att 

uppnå lönsamhet.  

 

I fråga om vilken typ utav CSR de ägnar sig åt menar respondenten att verksamhetens CSR-

arbete är en kombination av altruistisk och strategisk. Den strategiska delen omfattas 

exempelvis av produktionsförbättringar, produktkvalitet och marknadsföring som ökar 

lönsamhet. Löfbergs arbetar bland annat med att producera och erbjuda sina kunder 

ekologiskt kaffe. Å andra sidan jobbar företagsledningen med åtgärder som är i samhällets 

tjänst, det vill säga det som kan klassificeras som altruistisk CSR. Ett exempel är ett beslut 

som kan anses vansinnigt ur det ekonomiska perspektivet, där företaget beslutade att investera 

i solpaneler till taket. Detta innebar en stor kostnad för verksamheten och är något som 

kommer ta oerhört lång tid innan det genererar någon form av lönsamhet. Denna satsning 

gjordes för att stötta ny teknik samt i PR-syfte för eget intresse. Författarnas tolkning kring 
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detta är att Löfbergs ägnar sig mestadels åt strategisk CSR men att det finns inslag av 

altruistisk CSR. Trots att solpanelsprojektet utfördes i ett altruistiskt perspektiv från början så 

är det inte renodlat altruistiskt då de ändå kan skapa lönsamhet genom stärkt varumärke.  

 

Enligt respondenten är det väsentligt att inneha certifieringar på sina produkter trots att det är 

väldigt kostsamt. Författarna ifrågasätter varför de är med i flertalet dyra projekt och betalar 

mycket för att få olika certifieringar på sina produkter när dessa inte är de bästsäljande 

produkterna. Tanken bakom författarnas argument är att investeringskostnaden skall generera 

minst vinstneutralt eller öka vinsterna för att företaget skall få satsa på denna åtgärd. 

Hållbarhetsdirektören återkommer till att hon tror att detta kommer skapa lönsamhet i det 

långa loppet, även om det inte genererar den lönsamhet som de vill i nuläget tror hon att detta 

är en betydelsefull investering för framtiden.  

 

Författarna är kluvna i frågan till om företaget skall få göra CSR, då Portneys teori menar att 

företaget endast skall jobba med strategisk CSR och inte altruistisk (Lundgren	  2015	  sid.7). 

Detta för att CSR måste generera lönsamhet eller vara vinstneutralt för att vara motiverat. 

Eriksson har en känsla för att företagets hållbarhetsarbete skapar lönsamhet i någon form, 

exempelvis genom mer nöjda kunder. Nöjdare kunder bidrar inte nödvändigtvis till en ökad 

lönsamhet och för att författarna skall kunna avgöra om företaget får arbete med CSR eller 

inte, krävs bevis på ökad en lönsamhet eller vinstneutralt utfall. Eftersom detta inte kan 

bekräftas är det svårt att avgöra om AB Anders Löfberg ska få arbeta med CSR. 

 

Dock kan den altruistiska delen motiveras med att det är en långsiktig investering för 

företaget som i framtiden kan komma att generera lönsamhet.  

	  
Kan de – författarna är även här kluvna till företagets berättigande kring CSR. Eriksson anser 

att det är motiverat till en viss del då de verkar under en konkurrensmarknad där 

intressenterna sätter krav på företagen. Detta medför att de måste göra en viss del av CSR för 

att vara med och konkurrera på marknaden. CSR-arbete medför kostnader som måste 

kompenseras, exempelvis genom dyrare pris på slutprodukten. Då är frågan om företaget 

kompenserar tillräckligt mycket för sin kostnad på certifierade produkter. Å ena sidan har 

medvetenheten kring miljömässiga produkter ökat och således även försäljningen, det vill 

säga att kunder är villiga att öka sin betalningsvilja för miljömedvetna produkter, en så kallad 

priseffekt. Å andra sidan är deras ekologiska produkter inte de produkter de säljer mest utav, 
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utan det är det vanliga kaffet. Det vanliga kaffet innehåller dock minst 30 procent från 

Rainforest Alliance-certifierade odlingar och respondenten är tydlig om att det vanliga kaffet 

inom några år också skall vara 100 procent certifierat. Frågan här är då om kompensationen är 

tillräcklig för att täcka CSR-kostnaderna?  

 

Den främsta anledningen, menar Eriksson, är att Löfbergs arbetar med utvecklingsprojekt i 

kaffeodlingsländerna för att förbättra levnadsvillkoren för människorna som odlar kaffet vi 

dricker. Författarna anser att Löfbergs frivilligt går utöver vad som är lagstadgat för att satsa 

på miljövänliga åtgärder genom investeringar i solpaneler, produktcertifieringar samt 

hållbarhetstänk som genomsyrar hela verksamheten. Ur denna aspekt gör de CSR.  

 

CSR är önskvärt om den totala välfärden är högre med CSR än om det inte existerar. Med 

detta sagt bör företag ägna sig åt strategisk CSR för att främja välfärden. Löfbergs bör 

fortsätta med sitt CSR arbete när det kommer till den strategiska delen. Däremot ställer sig 

författarna mer tveksamt till den altruistiska delen av arbetet då huvudfokus för denna typ 

utav CSR inte är att vinstmaximera, något som är avgörande för en god och ökande välfärd.   

 

3.5 Wermlandsdata 
Wermlandsdata är en konsultfirma som erbjuder heltäckande tjänster inom hårdvara, 

mjukvara och service i en konkurrensmarknad. De driver både en webbshop och en fysisk 

butik. Respondenten och delägaren, Bernard Eriksson, var väldigt ärlig med att erkänna att 

han hade begränsad kunskap om CSR och har därför ingen egen definition av konceptet. 

Eriksson informerar dock om att företaget arbetar med frågor som rör miljömässig hållbarhet. 

 

En viktig del i verksamheten är att reparera teknikutrustning. Utrustningen i sig kan vara 

väldigt dyr för miljön att producera och genom de reparationstjänster som Wermlandsdata 

erbjuder kan kunder undvika nya köp av teknikprodukter. Även om Wermlandsdata utgör en 

minimal andel av denna typ av arbete i den hårt konkurrenssatta branschen, går det inte att 

förringa den insats de utför. Utöver reparationstjänsterna försöker företaget att återanvända 

och sortera i den utsträckning som är möjlig samt att med små medel arbete med att minska 

miljöförstöring genom att exempelvis cykla till kunder i närheten istället för att använda bilen.  
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Wermlandsdata arbetar med CSR för att individerna inom företaget, som består av fem 

personer, är engagerade i miljöfrågor och dessutom för att spara pengar genom bland annat 

återanvändning. Å ena sidan sparar företaget pengar tack vare CSR-arbete. Å andra sidan är 

åtgärderna för små för att det ska generera en ökad lönsamhet exempelvis i form av en ökad 

försäljning. Detta beror dessutom på att deras kunder i stor grad inte efterlyser produkter som 

är miljövänliga. Det är snarare pris, märke och kvalitet som företagets kunder lägger fokus på.  

 

De fördelar med CSR som respondenten kan ange är att företaget sparar lite pengar och att om 

fler tar initiativ att arbete med CSR leder det till att fler följer samma spår. Respondenten ser 

inga konkreta nackdelar med CSR i sin egen verksamhet. Däremot kan respondenten anta att 

det kan vara för kostsamt i förhållande till vad den totala nyttan är som en följd av CSR-

investeringar.   

 

Trots att företaget endast gör minimala insatser för samhällets hållbara utveckling kan 

insatserna ändå klassificeras som CSR-arbete. Företaget satsar inget kapital på arbetet och 

utifrån det argumentet kan författarna tycka att de ska få använda resurser till CSR. Arbetets 

kostnader orsakar inte en ekonomisk förlust, snarare ett vinstneutralt utfall, vilket är villkoret 

för att företag ska få arbeta med CSR. Däremot finns inga kännetecken för att arbetet skapar 

någon vinst för företaget.  

 

Kan de – med tanke på att kostnaderna är tillräckligt små för att företaget ska kunna absorbera 

dem är det inga konstigheter vad gäller denna fråga. Det uppvisas inga negativa följder av det 

CSR-arbete som företaget står för och därmed ska CSR-arbete inte vara ett hinder för 

företaget att tillämpa då det inte har en stor påverkan bland kunderna.  

 

Wermlandsdata gör mer än lagen kräver trots att det är i en väldigt liten utsträckning. 

Däremot arbetar inte företaget med någon form av strategisk CSR och därför bör de inte 

engagera sig i någon form av CSR, då CSR enbart är välfärdshöjande om det är strategiskt. 

Respondenten är tydligt medveten om att CSR-arbetet inte skapar någon lönsamhet, 

exempelvis i form av ökad försäljning, och av den anledningen är inte arbetet heller lönsamt 

för samhällets ekonomiska utveckling.     
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3.6 AB Laxåhem 

Laxåhem förvaltar lägenheter samt ett antal övriga lokaler. Det är ett kommunägt 

bostadsbolag som har ett nära samarbete med Laxå Kommunfastigheter AB. Laxåhem 

definierar CSR som ett socialt ansvar, med avseende på medarbetare, kunder, ägare samt 

miljö. Enligt respondenten arbetar företaget med CSR i det dagliga arbetet. Migrationsverket 

hyr 42 lägenheter för asylboende i Laxåhems bostadsbestånd. Syftet med att dessa lägenheter 

är fördelade runt om i samhället är för att minska segregationen. Laxåhem jobbar även med 

CSR ur en miljömässig aspekt. Några exempel är att de jobbar aktivt med att minska 

energiförbrukningen i sina fastigheter genom att installera övervakningssystem för värme och 

ventilation. Där de tidigare hade enbart oljepannor för uppvärmning har de installerat 

pelletspannor istället. Belysningsarmaturer byts kontinuerligt ut till armaturer för 

ledbelysning. De jobbar på att införa full sortering av hushållsavfall. När nyinköp skall ske 

väljer de aktivt bort redskap, fordon och maskiner som drivs av fossilt bränsle. Det är ett par 

exempel av diverse arbeten som dagligen finns med i Laxåhems sätt att arbeta och som finns 

upptaget i deras affärsplan som sträcker sig fram till 2020. Den främsta anledningen till varför 

Laxåhem jobbar med CSR är för att de vill ha nöjda kunder och nöjda ägare. De vill också att 

personalen ska trivas och må bra och på det sättet hålla nere och bibehålla den låga 

sjukfrånvaron de har idag. Dessutom vill företaget värna om miljön, ha en hållbar och effektiv 

förvaltning samt en långsiktig stabil ekonomi i balans. CSR-arbetet finansieras huvudsakligen 

genom de hyresintäkter de får in. Vid speciella åtgärder inom till exempel energi eller 

tillgänglighet kan det ibland finnas bidrag att söka. Laxåhem har sett en ökad lönsamhet som 

ett resultat av det CSR-arbete de står för. Inom energiförbrukning har företaget sett en skillnad 

i den ekonomiska besparingen. Laxåhem har en betydligt lägre vakansgrad på sina lägenheter 

än för några år sedan vilket också avspeglar sig i bättre ekonomi. De har också en 

sjukfrånvaro som är väldigt låg (1,78 % i snitt 2013-2014). 

 

Några fördelar som respondenten från Laxåhem medger är nöjdare kunder och ägare, bättre 

arbetsförhållanden för de anställda samt ett ökat ansvarstagande för miljön.  

 

Respondenten kan inte se några typer av konkreta nackdelar av företagets CSR-arbete. Det 

kan initialt innebära en högre kostnad att jobba med miljöfrågor, men allt Laxåhem gör i detta 

område blir en besparing i det långa loppet.  
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I de fall där Laxåhem kan få bidrag för sitt CSR-arbete anser författarna att denna typ av 

arbete är något företaget får syssla med då detta inte skapar några större ekonomiska 

kostnader för företaget. Vad gäller arbetet som finansieras med eget kapital som 

huvudsakligen kommer från hyresintäkterna, tolkar författarna att företaget är minst 

vinstneutrala då CSR-arbetet inte är så omfattande och därför inte leder till några större 

kostnader. Likt BBGruppen kan inte Laxåhem påvisa konkreta siffror för ökad en lönsamhet 

och det finns därmed inte tillräckligt mycket belägg för att fastställa ett svar på frågan får de.  

	  
Kan de – författarna anser att företagets berättigande kring CSR är delvis möjligt. Detta på 

grund utav att företaget kan arbete med CSR om kostnaderna kompenseras av intäkterna 

vilket författarna har fått uppfattning av att detta skulle kunna vara fallet, men däremot finns 

inga bevis för att stödja detta.   

 

Trots att CSR-arbetet inte omfattas utav stora åtgärder går det inte att förneka att Laxåhem 

faktiskt går utöver det som är lagstadgat för att bidra med samhällsansvar och därför gör de. 

 

I frågan bör de ser författarna att Laxåhem jobbar både med altruistisk och strategisk CSR. 

För att CSR skall vara samhällsekonomiskt lönsamt bör det vara strategisk CSR.  Det 

strategiska CSR-arbete som Laxåhem står för, är bland annat att de hyr ut 42 lägenheter till 

migrationsverket vilket ger direkt avkastning. Enligt författarnas uppfattning kan Laxåhems 

arbete för de anställda klassificeras som altruistisk i det avseende att företaget månar om sina 

anställda och vill att de ska trivas. Fördelen med en motiverad personal som sällan sjukskriver 

sig är att man får ut deras maximala prestation och detta leder till lönsamhet för företaget, 

därför kan detta även ses som strategisk CSR. Laxåhem har förutsättningar ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att fortsätta med sitt strategiska CSR-arbete, alltså bör de.     
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4. Diskussion 

I följande avsnitt kommer författarna diskutera hur CSR påverkar företags agerande beroende 

på vilken marknadsform de verkar i, vilka motiv som finns bakom företags val av att ta på sig 

frivilligt samhällsansvar, komplexiteten bakom CSR där författarna försöker ge en generell 

definition av vad begreppet innebär samt att författarna för en diskussion där teorin ställs mot 

respondenternas svar i frågan om CSR verkligen genererar lönsamhet.  

 

Beroende på vilken marknadsform företag agerar på finns det skillnader i hur de bör agera 

gentemot konkurrenter samt intressenter. Som diskuterats tidigare behöver ett företag som 

verkar i en monopolmarknad inte ta hänsyn till sina intressenter i samma utsträckning. Det 

finns en större möjlighet för ett företag i en monopolistisk ställning att utöva CSR då 

kostnaderna enkelt kan överföras till kunder. Monopolistens agerande är inte beroende av 

andra aktörer och påverkar inte, på samma sätt, verksamheten negativt till skillnad från 

företag som verkar under en konkurrenssatt marknad.   

 

Det finns både för- och nackdelar med CSR för ett företag som verkar i en konkurrenssatt 

marknad. Till skillnad från monopolisten måste företag i en konkurrensmarknad absorbera en 

del eller den totala kostnaden som uppstår av CSR-arbete och kan därför inte, i samma 

utsträckning som monopolisten, lägga över kostnaden på kunderna. Som diskuterats tidigare 

beror detta på att konkurrerande företag kan erbjuda samma eller liknande produkt till ett 

lägre pris. Ett exempel är Karlstad energi som har valt att satsa på fjärrvärme som initialt 

resulterar i en kostnad som företaget själva får finansiera. I det långa loppet förväntar sig 

företaget generera någon form av lönsamhet och därför betraktas detta som en investering. 

För att det ska vara motiverat för ett företag i rådande marknadsform att arbeta med CSR 

måste det stimulera en lönsamhet eller åtminstone vinstneutralt.  

 

Precis som i fullständig konkurrens gäller vinstneutralt eller en ökad lönsamhet även för 

företag i en oligopolmarknad. Det råder en strategisk interaktion mellan företagen på en 

oligopolmarknad. Likheten mellan en oligopolmarknad och fullständig konkurrens är att 

företagen i båda marknadsformerna behöver ta hänsyn till konkurrenter och andra intressenter 

i förhållande till det CSR-arbete som utförs. Skillnaden är dock att företag inte kan ta ett annat 

pris än konkurrenterna i en fullständig konkurrensmarknad. Priset är givet och företagen 

själva kan inte ha något strategiskt tänkande. I en oligopolmarknad har företagen möjlighet till 
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strategiskt tänkande och agerande, företag har en större frihet vad gäller prissättning. AB 

Anders Löfberg har 100 procent certifierade produkter samt övriga produkter som till viss del 

innehåller certifieringar. Företaget har gjort ett medvetet strategiskt beslut om att producera en 

produkt som till 100 procent är miljömärkt, trots vetskapen om en dyrare slutprodukt. På 

grund av att Löfberg verkar i en strategiskt interaktiv marknad kan deras beslut avvika från 

konkurrenterna.  

 

Det är en utmaning att sätta fingret på vad som exakt är anledningen till varför företag, oavsett 

vilken marknadsform de befinner sig i, väljer att arbeta med CSR. Det är mer komplext än att 

hårdra det vid att CSR måste generera vinstneutral eller ökad lönsamhet. För vissa företag och 

branscher måste företag tillämpa en viss del av CSR-arbete för att överleva på marknaden. 

Oavsett om CSR i slutändan skulle generera någon form av lönsamhet eller inte, kan det i 

vissa fall vara mer eller mindre ett avgörande krav för att behålla sin verksamhet långsiktig 

och till viss del lönsam. Detta behöver nödvändigtvis inte vara lagstadgat utan kan vara en 

branschstandard eller krav från kunder och andra intressenter. En generell åsikt bland de 

tillfrågade företagen är att hållbarhetsarbete till viss del är en nödvändighet för överlevnad. 

 

Skillnaden mellan offentliga och privata företag är att vitsen med kommunala bolag inte i 

första hand är att kommunen ska få så mycket pengar som möjligt utan snarare att 

medborgarna skall få det så bra som möjligt. Därmed leder det till att även om kommunala 

bolag verkar i en viss konkurrensmarknad, behöver de inte i lika stor utsträckning bry sig om 

konkurrensen, deras huvudsyfte är inte att generera så mycket lönsamhet och vinst som 

möjligt. Laxåhem och Karlstad energi är båda kommunala verksamheter som befinner sig i 

konkurrensmarknader där vinstmaximering inte är högsta prioritet. Dessa bolag är i första 

hand mer som ett komplement i marknaden för konsumenterna.   

 

Idag köper inte konsumenter produkter endast utifrån kostnaden i samma utsträckning. De är 

mer medvetna om den miljömässiga aspekten och fokuserar därför inte enbart på priset. Enligt 

marknadsundersökningar som Polygon skickat ut till sina kunder, har det visat sig att detta är 

något kunden har i beräkning när de väljer sin leverantör. Att produkten är ekologisk och att 

den har tillverkats av ett företag som aktivt jobbar för att minska sina miljöfarliga utsläpp är 

några få faktorer som kunder idag väljer att ta hänsyn till. För ett företag som arbetar med 

CSR kan investeringskostnaden leda till en dyrare slutprodukt. Men med dagens 

miljömedvetna konsumenter kan det som initialt ses som en nackdel för konsumenter ändå 



 34 

övergå till något positivt då miljömedvetna konsumenter skapar incitament för en ökad 

betalningsvilja, en så kallad priseffekt.  

 

En anledning till att företagsledningar väljer att implementera CSR i sina verksamheter är i 

PR-syfte. Många av de tillfrågade respondenterna påpekade att de arbetade med CSR som ett 

resultat av att kunder uppskattar den typen av ansvarstagande. Detta kan vara ett motiv för 

företag att marknadsföra sitt CSR-arbete. Företag kan attrahera nya kunder såväl som personal 

som tar hänsyn till hållbarhetsarbete. Däremot kan det ifrågasättas om det verkligen är CSR 

eller inte? Å ena sidan är det väsentliga att företag faktiskt arbetar med CSR oavsett syfte. Å 

andra sidan kan det ses moraliskt felaktigt att utnyttja konceptet för PR-syfte och ekonomisk 

lönsamhet snarare än samhällsmässigt ansvarstagande.   

 

En svårighet i teorin som också bekräftats av våra respondenter är utmaningen i att hitta en 

klar definition för vad CSR-arbete innebär. Företag behöver inte ha en uttalad CSR-policy för 

att jobba med CSR. Trots att det inte förekommer en allmänt accepterad definition av 

Corporate Social Responsibility har författarna skapat sig en förståelse om att definitionerna 

bland de tillfrågade företagen och forskare skiljer sig åt, men att skillnaderna är marginella. I 

grund och botten klassificeras hållbarhetsarbete som CSR om det utförs som en frivillig 

handling utöver lagens stadgar. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna påstår att de i 

någon utsträckning arbetar med hållbarhetsfrågor i den aspekten att de gör mer än lagen 

kräver.   

 

I vissa branscher förhåller sig företag till rådande branschstandard för exempelvis 

miljömässigt ansvarstagande som i enlighet med teorin skulle kategoriseras som CSR-arbete. 

Gäller detta även i praktiken? Å ena sidan finns det branscher där företag måste följa en 

branschstandard för att ha möjligheten att kunna konkurrera på marknaden. Om företag måste 

göra det för överlevnad handlar det inte längre om frivilligt ansvarstagande utan snarare ett 

krav, vilket motsäger en av de grundläggande tankarna kring CSR. Å andra sidan handlar 

CSR i grunden om att utöva sitt samhälleliga ansvarstagande utöver lagen. Det väsentliga är 

vad företagen faktiskt gör och därmed blir motivet bakom arbetet obetydligt. 

 

Det CSR-arbete som skapar någon form av direkt avkastning för företag benämns som 

strategisk. Altruistisk, som är den andra typen av CSR handlar om ett frivilligt ansvarstagande 

som inte genererar direkt ekonomisk lönsamhet. Sällan förhåller sig företag till den ena typen 
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och förkastar den andra. Oavsett om det är avsiktligt från företagens sida förekommer oftast 

en kombination av de båda. Alla respondenter hos de tillfrågade företagen förutom 

Wermlandsdata hävdar att de ser signaler av en ökad lönsamhet exempelvis genom ett ökat 

klientel. Däremot är det ingen av de tillfrågade respondenterna som kan påvisa konkret fakta 

att deras arbete för samhällsansvar faktiskt bidragit till företagets lönsamhet. Författarna 

ifrågasätter då om det är möjligt att dra en slutsats utifrån teorin kopplat till verkligheten om 

att strategisk CSR bidrar till en ökad lönsamhet.  

Vad är då motivet bakom att företag spenderar pengar på socialt ansvarstagande? Argument 

som kan framföras mot Corporate Social Responsibility (CSR) är att företagsledningar inte 

har tillräcklig kompetens för att hantera samhälleligt ansvar utan att det ansvaret snarare ska 

överlåtas till stat och myndigheter. Risken finns att företagsledningen tappar fokus på 

kärnverksamheten om de skulle ägna sig åt ett frivilligt ansvar. Å andra sidan argumenteras 

det för att företagsledningar snarare än stat och myndigheter ska få ansvara för sitt 

samhälleliga ansvar då de sitter på ”insider-information” som stat och myndigheter inte har 

tillgång till för att fatta optimala beslut. På grund av detta kan det tyckas att företag är bättre 

lämpade för att fatta dessa beslut snarare än stat och myndighet. Samtidigt går det inte att 

utesluta statlig intervention. Anledningen till detta argument grundas på att stat och 

myndigheter har rättigheter att korrigera marknadsmisslyckanden samt utforma ett regelverk 

för hur olika branscher skall agera. Således är en kombination av statlig inblandning och 

företagens eget styre det mest optimala. Stat och myndighet föreskriver regler som företag 

måste följa och företag fastställer exempelvis en branschstandard som bör följas för 

överlevnad.  
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5. Slutsats 

Syftet med detta arbete var att ur ett nationalekonomiskt perspektiv identifiera hur olika 

företag betraktar CSR och om det genererar lönsamhet.  

 

Får de; Det har varit en svårighet för författarna att kunna ge ett konkret svar på denna fråga 

då respondenternas svar är väldigt spridda. Å ena sidan har majoriteten av respondenterna en 

uppfattning av att CSR genererar lönsamhet. Å andra sidan kan inte företagen påvisa konkret 

fakta kring en ökad lönsamhet eller vinstneutralt utfall. En anledning till författarnas kluvna 

uppfattning kring denna fråga beror på att teorin känns svår att implementera i verkliga 

situationer.     

 

Kan de; återigen är svaren som författarna bearbetat från respektive företag väldigt skilda. 

Den återkommande faktorn med brist på ekonomiska underlag gör det svårt för författarna att 

ge konkreta svar på frågan. En anledning till detta beror på att vissa respondenter menar att 

deras kostnader för CSR-arbete inte är särskilt märkbara och skulle på så sätt kunna 

absorberas av företaget. I det fallet kan företag arbete med CSR, däremot finns bristande 

belägg i form av konkreta siffror på att detta skulle vara sanningsenligt.  

 

Gör de; gemensamt för alla företag som blivit intervjuade är att alla gör någon form av CSR-

arbete. I denna fråga är inte fokus på vad det kostar, vad det genererar och arbetets storlek. 

Det väsentliga är att man faktiskt frivilligt engagerar sig i samhällets utveckling utöver lagens 

ramar.  

 

Bör de; alla tillfrågade företag utom Wermlandsdata har någon form av strategisk CSR i sin 

verksamhet, de bör alltså engagera sig i CSR-arbete då denna form ökar välfärden. Syftet med 

strategisk CSR är att företagen ska vinstmaximera, enligt frågan får de. Å andra sidan har 

författarna inga bevis på att de tillfrågade företagens strategiska CSR-arbete genererar någon 

form av vinstmaximering eller vinstneutralitet. Detta blir motsägelsefullt och skulle i teorin 

inte fungera, vad det beror på är det återkommande problemet med bristande bevis.  

 

Det författarna har uppfattat som en röd tråd genom samtliga intervjuer är att de tillfrågade 

företagen arbetar med en kombination utav både strategisk och altruistisk CSR. Däremot är 

den vanligare typen av CSR den förstnämnda. Majoriteten av alla företags huvudsakliga mål 
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är att vinstmaximera vilket leder till att företag fokuserar på strategisk CSR vars huvudsakliga 

syfte är att generera just vinstmaximering. De flesta företags centrala målsättning är att 

vinstmaximera, dock finns det i dagens samhälle fler aspekter att ta i beaktning såsom den 

miljömässiga. Som ett resultat av en ökad miljömedvetenhet har företag även implementerat 

den altruistiska delen utav CSR.   

 

De främsta fördelarna i teorin som författarna har anmärkt bland de tillfrågade företagen är 

priseffekten och till viss del löneeffekten. Priseffekten medför att konsumenter är mer villiga 

att öka sin betalningsvilja för en produkt med CSR-attribut och detta är en fördel som påvisats 

av flertalet respondenter. Löneeffekten är inte fullständig då författarna inte har kunnat påvisa 

fakta kring att anställda är villiga att acceptera en lägre lön, däremot har ett antal respondenter 

påpekat att de attraherar personal som är miljömedvetna och som tillsammans med företaget 

vill ta ett ökat samhällsansvar för att bidra till hållbar utveckling. Författarna har inte fått 

några intryck av att de tillfrågade företagen har upplevt någon form av kapitalkostnadseffekt. 

 

De nackdelar som är vanligt förekommande i verkligheten är investeringskostnad och 

signaleringskostnad. Investeringskostnad innebär att det CSR-arbete som företaget står för har 

en kostnad, detta är den vanligaste kostnaden i fråga om CSR investeringar. 

Signaleringskostnad innebär en kostnad för företaget när de vill framhäva sitt CSR-arbete i 

marknadsföringssyfte. Det kan exempelvis vara genom olika certifieringar, 

informationskampanjer och andra signaleringar om CSR-arbetet. En gemensam faktor för 

båda dessa negativa effekter utav CSR, är att de i det långa loppet ska generera någon form av 

ekonomisk avkastning och behöver nödvändigtvis inte uppfattas som något negativt.  

Författarna har inte uppmärksammat någon direkt undanträngningseffekt bland de tillfrågade 

företagen. Ett möjligt avvikande exempel är BBGruppen som har en kostnad på en del av 

deras hållbarhetsarbete som inte genererar någon lönsamhet och som skulle kunnat investeras 

i något annat. Dock har denna kostnad ingen märkbar negativ effekt på företagets ekonomi 

och därför anser inte företaget det som en undanträngningseffekt. Författarna har heller inte 

sett någon effekt av ansvarstagande på anställdas bekostnad.  

 
Det har varit en utmaning för författarna att på något vis påvisa konkreta mätningar av att de 

tillfrågade företagens CSR-arbete skapar mervärde åt dem. Flertalet företag menar att 

mätningar av CSR-arbete är mycket svårt att utföra och ifrågasätter om det överhuvudtaget är 
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möjligt att finna en metod för att mäta sambandet mellan CSR och lönsamhetsnivå. En 

intressant anmärkning är att de tillfrågade företagen påvisade få konkreta exempel av sitt 

CSR-arbete, men är trots det övertygade att samhälleligt företagsansvar skapar mervärde för 

dem. Kort sagt menar de tillfrågade företagen att de satsar resurser på ett samhälleligt 

ansvarstagande som de, enligt sin egen tolkning och uppfattning, skapar mervärde åt företaget 

men som inte kan mätas med ett konkret och systematiskt tillvägagångssätt. Frågan som dock 

måste väckas är hur företag, utan mätningar, ska kunna fastställa hur stor effekten är av deras 

CSR-arbete i fråga om lönsamhet.  

 

Författarna kommer här att ge förslag på fortsatt forskning då det just nu finns väldigt få 

undersökningar och studier som presenterats på CSR-området ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv. Därmed finns det ett stort utrymme för utveckling och framsteg inom detta 

forskningsområde.  

 

Undersökningen skulle behöva utföras i ett större stickprov än vad som genomfördes i denna 

studie för att få ett mer rättvisande utfall. I en mer utförlig undersökning skulle det finnas en 

större möjlighet att undersöka om CSR (strategisk och till viss del altruistisk) verkligen 

genererar lönsamhet och i vilken utsträckning. Författarnas främsta svårighet med denna 

studie var att finna konkreta bevis som kan stödja tesen kring att CSR-arbete bidrar till en 

ökad lönsamhet. Därför skulle vidare undersökningar behöva ha detta i åtanke vid en fortsatt 

forskning. Konkreta siffror vad gäller företags CSR-arbete skulle underlätta kvantifieringen 

och därmed öka möjligheten att presentera ett mer korrekt och rättvisande resultat samt öka 

förutsättningen för jämförelse mellan företags samhälleliga ansvarstagande.  

 

Vidare vore det ur författarnas perspektiv intressant att ytterligare studera regleringen bakom 

CSR-arbete. Författarna anser även att det vore av intresse att se vidare forskning på 

mätningar av hur mycket det samhälleliga ansvaret faktiskt får kosta, för att det skall vara 

samhällsekonomiskt lönsamt?   
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7. Bilaga  
 
Intervjufrågor 
 
Hur definierar ni CSR? 
 
 
 
Jobbar ni med CSR? (Hållbarhet) 

 
 

  
Hur jobbar ni med CSR? (Hållbarhet) 
 
 
 
Varför jobbar ni med CSR? (Hållbarhet) 

 
 
 

Hur finansierar ni ert CSR-arbete? (Hållbarhet)  
 

 
 
Har ni märkt någon skillnad i lönsamhet sen ni började arbeta med CSR? Vad är i så fall den 
största skillnaden? (Ex. ökad försäljning, nöjdare medarbetare, effektivare produktion) 
(Hållbarhet)  
 
 

 
Vilka fördelar ser ni med att jobba med CSR(Hållbarhet) 
 
 
 
Har ni upptäckt några nackdelar med CSR? (Hållbarhet) 
 

 

 


