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Background: Today, It’s not uncommon that international companies and organizations have a higher 

turnover than the GDP of developing countries. Consequently, this may suggest that the choices 

companies make in the context of their business has a great potential to influence the world from an 

economic, but also from a social and environmental standpoint. From this the notion emerged that 

companies have a responsibility, referred to as Corporate Social Responsibility (CSR). A clear 

definition of the CSR concept is difficult to find, more than 37 different definitions has been identified. 

Common to all these is that they address a number of underlying themes such as: Balance, 

Responsibility, and Value. Few studies examine companies’ underlying assumptions about the 

adaptation and communication of CSR, and the perception of how one type of value in relation to 

another is created and defined. It is clear, however, that companies must make a choice regarding which 

areas of CSR they should prioritize. 

 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to study how Swedish companies strategically adapt their CSR 

initiatives and CSR communication to create value. 

Method: In order to answer the purpose of the thesis a qualitative method has been used. Interviews 

were conducted with CSR representatives from three major Swedish companies.  

 

Theories: The Pyramid of CSR, Green marketing activities on three levels, Generic environmental 

strategies and Ten rules for successful CSR communication. 

 

Conclusion: The results of the study suggest that the link between the adaption of CSR and CSR 

communication is based on the business value perspective. Furthermore, it would seem that the 

competitive strategy of a company is in close symbiosis with their value perspective. The result of the 

study indicate that there is not a value perspective which should be preferred over others in the adaption 

of CSR and CSR communication, the value perspective should instead be relative to the company’s 

current competitive strategy and industry conditions.  
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Bakgrund: I dagsläget finns flera internationella företag och organisationer som har en högre 

omsättning än många utvecklingsländers BNP. Följaktligen kan detta innebära att de val företag gör 

inom ramen för sin verksamhet har stor möjlighet att påverka omvärlden ur ett ekonomiskt, men även ur 

ett socialt och miljömässigt perspektiv. Givet denna möjlighet till påverkan har även uppfattningen att 

företag besitter ett ansvar utvecklats, benämnt Corporate Social Responsibilty (CSR). En enhetlig 

definition för CSR är svår att finna, mer än 37 skilda definitioner finns identifierade. Gemensamt för alla 

dessa är att de länkar samman ett antal underliggande teman såsom; balans, ansvar och värde. En 

begränsad mängd forskning har behandlat företags underliggande antaganden om anpassning och 

kommunikation av CSR, samt synen på hur något typ av värde i relation till detta skapas och definieras. 

Tydligt är dock att företag måste göra ett val gällande vilka områden inom CSR de skall fokusera på för 

att på det mest förmånliga sättet gynna företaget och vara i enlighet med deras strategiska mål.
.
 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska företag strategiskt resonerar kring 

anpassningen av sitt arbete med Corporate Social Responsibility, samt kommunikationen av detta arbete 

för att kunna erbjuda ett värde. 

Metod: För att besvara syftet har en kvalitativ ansats nyttjats genom flertalet genomförda intervjuer med 

CSR-representanter på tre svenska företag.  

 

Teori: Den teoretiska referensramen utgörs av CSR-pyramiden, Gröna marknadsföringsaktiviteter på 

tre nivåer, Generiska miljöstrategier samt Tio regler för framgångsrik CSR-kommunikation. 

 

Slutsats: Studiens utfall har föreslagit att sambandet mellan anpassning av CSR och kommunikationen 

av detta, först och främst utvecklas utifrån företagets värdeperspektiv. Företagets valda 

konkurrensstrategi verkar även vara i symbios med detta värdeperspektiv. Studiens resultat indikerar 

inte att det finns en värdesyn som bör föredras framför andra i samband med anpassning av CSR och 

CSR-kommunikation, utan detta bör istället vara i relation till företagets rådande konkurrensstrategi och 

förutsättningar inom branschen.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, hållbarhet, konkurrensstrategi, värde, added-value, 

shared-value, core-value, CSR-kommunikation
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1. Inledning 

 

I följande avsnitt introduceras ämnesområdet rörande hållbar utveckling, grön verksamhet och CSR i 

en problembakgrund. Tidigare forskning beskrivs och ställs jämförande mot varandra. Ur detta mynnar 

studiens syfte, samt ett antal frågeställningar vilka skall vara till hjälp för insamlingen av den empiri 

som i uppsatsens senare avsnitt analyseras. Det inledande avsnittet avslutas med en redogörelse för 

uppsatsens avgränsningar, akademiska bidrag samt disposition. 

 

  

1.1 Problembakgrund    

 

En ökad medvetenhet och oro för miljön och dess utveckling har präglat de sista årtiondena. Ämnen 

såsom icke förnybara energikällor, avfallshantering och global uppvärmning är vanligt omdebatterade i 

flertalet olika sammanhang.
1
  Majoriteten av forskare inom klimat- och miljöområdet är eniga om att det 

i huvudsak är mänskliga aktiviteter samt levnadsmönster som till största del påverkar dessa faktorer
2
. 

Exempelvis menar FN:s klimatpanel (IPCC)
3
 att det är nödvändigt att växthusgasutsläppen, vilka 

påskyndar den globala uppvärmningen, reduceras med mer än hälften till år 2050 för att förhindra 

förödande konsekvenser för klimatet
4
.  

 

En gemensam konsensus finns således att vi behöver arbeta mot en mer hållbar
5
 tillvaro. Hållbar 

utveckling innebär att ta ansvar och att sträva mot en mänsklig välfärd, samtidigt som man ser till både 

ekonomiska och ekologiska aspekter
6
. Hållbarhetsutmaningens komplexitet och stora betydelse har 

blivit synliggjord i en rad olika kontexter och arenor; människor verkar engagera sig för hållbarhet som 

medborgare, aktivister och konsumenter
7
. Därav har hållbar utveckling både ur ett konsument- och 

företagssynsätt kommit att bli en viktig fråga.  

 

                                                 
1 
Dobers, Peter. ”Corporate Social Responsibility. Challenges and Practices” Stockholm (2010) Sid.95  

2 
WWF, “Mänsklig påverkan”, hämtad 2013-02-15, från  http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/mnsklig-pverkan/1124268-

mnsklig-pverkan-klimat 
3 
IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change 

4 
 SIDA, ”Visste du detta om klimatförändringar?”, hämtad 2013-02-15 från http://www.sida.se/Svenska/Bistand--

utveckling/Globala-utmaningar/Visste-du-detta-om-klimatforandringar/  
5 
Hållbarhet innefattar de tre E:na; economic, ecology, equity  

6 
 SVID “Vad är hållbar utveckling”, hämtad 2013-02-15, från  http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-

verktyg/Vad-ar-hallbar-utveckling/ 
7
 Dobers, Peter. ”Corporate Social Responsibility. Challenges and Practices” Stockholm (2010) Sid.95 

http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Globala-utmaningar/Visste-du-detta-om-klimatforandringar/
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Globala-utmaningar/Visste-du-detta-om-klimatforandringar/
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I dagsläget finns flera internationella företag och organisationer som har en högre omsättning än många 

utvecklingsländers BNP
8
. Följaktligen kan detta innebära att de val företag gör inom ramen för sin 

verksamhet har stor möjlighet att påverka omvärlden ur ett ekonomiskt, men även ur ett socialt och 

miljömässigt perspektiv. Givet denna möjlighet till påverkan har även uppfattningen att företag har ett 

ansvar för hållbar utveckling växt fram
9
 och att företag bör övergå allt mer till vad som kallas en ”grön” 

verksamhet, det vill säga en verksamhet som ser till olika hållbarhetsaspekter. En del av denna ansats, 

att som företag visa att man tar ansvar, är benämnt Corporate Social Responsibilty (CSR). En enhetlig 

definition för CSR är svår finna, mer än 37 skilda definitioner finns identifierade
10

. Gemensamt för all 

dessa är att de länkar samman ett antal underliggande teman såsom; balans, ansvar och värde
11

. 

 

Konsumentstödet för CSR är idag väletablerat och företag förväntas numera tillämpa någon form av 

CSR
12

. Många företag
13

 och mindre organisationer talar offentligt om ansvar och om strävan efter 

hållbarhet. Företag och affärsmodeller utvecklas där hållbarhet är verksamhetens kärnfokus
14

. Parallellt 

med detta, rankar dessutom oräkneliga externa organisationer företag med utgångspunkt från hur deras 

arbete med CSR i praktiken utförs. Trots att dessa undersökningar genomförs med en ibland kritiserad 

och tvivelaktig metodologi, attraherar rangordningarna obestridligen publicitet.  Till viss del som ett 

resultat av denna granskning har CSR blivit en prioritet hos företagsledare i alla länder.
15

  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Under tidigt 1990-tal intensifierades debatten vilken behandlade ämnet huruvida det är lönsamt att som 

företag bedriva en grön verksamhet
16

. Upptakten till debatten initierades då Michael Porter publicerade 

                                                 
8 Howarth, George & Hadfield, Mark “A sustainable product design model” Materials & Design, Vol 27, Issue 10 (2006)   

Sid.1129, hämtad 2013-02-03 från Elsevier SD Freedom Collection. 
9
 Carroll B. Archie & Shabana M. Kareem ”The Buisness case for Corporate Social Responsibility; a review of concepts, 

research and practice” International journal of managment reviews, Vol 12 (2010) Sid. 88, hämtad 2013-05-28 från Wiley 

Online Library. 
10 

Dahlsrud, Alexander “How Corporate Social Responsibility is defined: an analysis of 37 definitions” Corporate social 

responsibility and environmental management, Vol 15, Issue 1,  January/February (2008) hämtad 2013-05-25 från Wiley 

Online Library. 
11 

Schwartz, Mark S. and Carroll, Archie B. “Integrating and Unifying Competing and Complementary Frameworks" 

Business and Society, Vol 47 (2008) Sid 148, hämtad 2013-05-28 från Sage journals. 
12

 Sharyn Rundle-Thiele, Kim Ball, Meghan Gillespie, "Raising the bar: from Corporate Cocial Responsibility to corporate 

social performance", Journal of Consumer Marketing, Vol 25, Iss: 4 (2008) Sid.252, hämtad 2013-05-27 från Emerald.  
13

 Kotler, Philip & Lee, Nancy ”Corporate Social Responsibility” Hoboken, New Jersey (2005) Sid.7 
14

 Dobers, Peter ”Corporate Social Responsibility. Challenges and Practices” Stockholm (2010) Sid.9 
15

 Porter, Michael E. & Kramer, Mark R.”Strategy & Society; The link between competitive advantage and Corporate Social 

Responsibility” Harvard Business Review, Vol 85 (2006) Sid. 79, hämtad 2013-04-05 från EBSCOhost.  
16

 Orsato, Renato. J. ”Competitive environmental strategies: When does it pay to be green?” California management review, 

Vol 48  (2006) Sid.127, hämtad 2013-03-19 från  EBSCOhost. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02613069/27/10
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.v15:1/issuetoc


9 

 

artikeln ”America’s Green Strategy” år 1991 i Scientific American
17

, där han belyste den falska 

dikotomin mellan miljöskydd och ekonomisk konkurrens. Denna falska dikotomi menade Porter har sitt 

ursprung i en begränsad syn på källorna till lönsamhet, samt även ur ett statiskt förhållningssätt till 

konkurrens. I artikeln betonades fördelarna med reglerade miljöpolicys.  Strikta miljöbestämmelser kan 

fungera som en barriär mot utländska konkurrenter, samtidigt som det är möjligt att genom utvecklingen 

av gröna standarder stimulera innovation.
18

 Flertalet har därefter även de understrukit de ekonomiska 

fördelarna förknippade med grön verksamhet och CSR. Enligt instrumentell teori ses CSR i huvudsak 

som ett strategiskt verktyg i syfte att uppnå ekonomiska mål och resultera i finansiella intäkter
19

.  

 

En viss diskrepans i frågan kan dock fortfarande, två årtionden efter Porters uppmärksammade 

publikation, observeras i forskningen. Hillman och Keim menar att företag alltjämt verkar vara mer 

fokuserade på innovation och kostnadsreducering än hållbarhetsfrågor. Detta som ett resultat av att ett 

ansvarsfullt förhållningssätt inte kan ses som värdeskapande inom företaget.
20

  Annan kritik har även 

riktats mot opinionen att CSR kan ge företag fördelar.  Somliga menar att studier som har genomförts på 

effekterna på konsumenters köppreferenser, samt på aktievärdet hos företag som tillämpar CSR, har 

varit otillräckliga. Kritiker hävdar att kopplingen mellan ett företags ”goda gärningar” och 

konsumentattityder tycks vara så pass indirekta att de är omöjliga att mäta. Till följd av detta 

resonemang, att det är svårt att mäta huruvida ett ansvarsfullt förhållningssätt kan skapa fördelar för 

företag, kan det medföra att CSR-programs långsiktiga implementering i många fall är osäker.
21

   

 

Trots denna ovan redogjorda kritik framhåller en majoritet forskare att CSR på olika nivåer kan påverka 

ett företag positivt
22

. Organisationen Business for Social Responsibility anser att förutom att ha 

möjligheten att påverka ett företags ekonomiska lönsamhet kan CSR dessutom; öka försäljning och 

marknadsandelar, stärka varumärkets position, förstärka företagets image, ge förmåga att attrahera, 

motivera och bibehålla personal, minska operationella kostnader samt fungerar som ett sätt att i högre 

utsträckning kunna tilltala investerare och finansiella analytiker.
23

 Porter och Kramer menar att om fler 

                                                 
17

 Orsato,Renato. J. ”Competitive environmental strategies: When does it pay to be green?” California management review, 

Vol 48 (2006) Sid.140, hämtad 2013-03-19 från EBSCOhost. 
18

 Porter, Michael. E. “America’s green strategy”  Scientific American, april (1991) Sid.96 
19 Garriga, Elisabet & Melé, Domènec “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory” Journal of 

Business Ethics, Vol 53, no. ½ (2004) Sid.53, hämtad 2013-04-16 från JStor. 
20

 Plonsky, Michael J. ”Transformative green marketing: impediments and opportunities”  Journal of Business Research, 

Vol  64 (2011) Sid. 1314, hämtad 2013-03-20 från Elsevier.  
21

 Porter, Michael E. & Kramer, Mark R.”Strategy & Society; The link between competitive advantage and corporate social 

responsibility”  Harvard Business Review, Vol 85 (2006) Sid. 83, hämtad 2013-04-05 från EBSCOhost. 
22

 Polonsky. Michael.J & Rosenberger.Philip.J ”Reevaluating Green Marketing: a strategic approach” Business Horizons 

September-October (2001) Sid.23-27, hämtad 2013-04-16 från EBSCOhost. 
23

 Kotler, Philip & Lee, Nancy. ”Corporate Social Responsibility” Hoboken, New Jersey (2005) Sid 10-11.  
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företag till fullo skulle analysera de möjligheter vilka de besitter för en ansvarsfull hållbar verksamhet, 

utifrån samma ramverk vilket guidar deras affärsmässiga val, skulle de upptäcka att CSR kan vara 

mycket mer än en kostnad, restriktion eller välgörenhet. Utan istället en källa för möjligheter och 

innovation, samt även för konkurrensfördelar.
24

 En konkurrensfördel kan uppnås då en organisation eller 

ett företag har ett övertag över konkurrenterna gällande faktorer som är viktiga hos kunder och 

konsumenter
25

.   

 

Flertalet företag ser de potentiella konkurrensfördelarna vilka kan fås genom att förknippas med en 

hållbar och ansvarsfull verksamhet, samt att arbeta med CSR. Men det är dock få som kan omvandla en 

grön investering, det vill säga en investering i en grönare verksamhet, till en hållbar konkurrensfördel 

(förkortas SCA, efter engelskans Sustainable competitive advantage)
26

. Alla företag kan inte enbart utgå 

från gröna aspekter i sin affärsverksamhet, men att addera en hållbar och grön dimension i det som 

erbjuds kan således nya möjligheter skapas i hur man positionerar sina produkter i relation till 

konkurrenternas.
27

 Studier har även visat att en majoritet föredrar en produkt som besitter gröna 

kvalitéer framför en utan dessa
28

.   

 

Då många företag vill förknippas med en ansvarsfull och hållbar verksamhet, för att nå 

konkurrensfördelar, utför de gröna marknadsföringsaktiviteter för att kunna kommunicera ut dessa 

värderingar och produkternas gröna dimensioner. Som exempelvis; grön design, grön positionering, 

grön prissättning och grön påverkan
29

. Vilka i sin tur resulterar i olika typer av gröna 

marknadsföringsstrategier. Kärnan i varje vald marknadsföringsstrategi är att kunna erbjuda någon form 

av ett unikt värde; att kunna möta konsumenternas behov på ett sätt vilket konkurrerande företag inte 

kan
30

.   

                                                 
24

 Porter, Michael E. & Kramer, Mark R.”Strategy & Society; The link between competitive advantage and Corporate Social 

Responsibility”  Harvard Business Review, Vol 85 (2006) Sid. 80, hämtad 2013-04-05 från EBSCOhost. 
25

 Baines, Paul, Fill, Chris & Page, Kelly “Marketing” Oxford (2011) Sid.728 
26

 Orsato,Renato. J. ”Competitive environmental strategies: When does it pay to be green?” California management review 

Vol 48 (2006) Sid.128, hämtad 2013-03-19 från EBSCOhost. 
27

 Porter, Michael E. & Kramer, Mark R.”Strategy & Society; The link between competitive advantage and Corporate Social 

Responsibility” Harvard Business Review, Vol 84 (2006) Sid. 91, hämtad 2013-04-05 från EBSCOhost. 
28

 Pivato, Sergio, Misani, Nicola & Tencati, Antonio ”The impact of Corporate Social Responsibility on consumer trust: the 

case of organic food”Business Ethics: A European Review, Vol 17, No 1 January (2008) Sid.4, hämtad 2013-05-22  från 

EBSCOhost. 
29

 Polonsky. Michael.J & Rosenberger.Philip.J ”Reevaluating Green Marketing: a strategic approach” Business Horizons 

September-October (2001) Sid.23-27, hämtad 2013-04-16 från EBSCOhost. 
30

 Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. ”Strategy & Society; The like between competitive advantage and Corporate Social 

Responsibility”  Harvard Business Review, Vol 84 (2006) Sid. 89-90, hämtad 2013-04-05 från EBSCOhost. 
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Green och Peloza urskilde tre värdeförstärkare (value drivers) hos konsumenter för CSR, med 

utgångspunkt från de fem vilka Sheth et al. tidigare identifierat
31

. Vid köp av gröna produkter kan 

konsumenter uppleva ett känslomässigt, socialt och funktionellt värde.
32

  Bedömningen av vilket värde 

en produkt eller tjänst besitter sker hos konsumenten. Valarie A. Zeithaml definierade värde som ”... 

konsumentens utvärdering av användningen av en produkt baserat på upplevelsen av vad de får, samt 

vad de måste offra”
33

. Jonas Ammenberg menar att det finns tre grundförutsättningar för att ett företag 

skall lyckas med sina gröna marknadsföringsstrategier och att någon typ av värde således skall kunna 

realiseras; företaget måste bedriva ett legitimt miljöarbete, de bör sälja miljöanpassade produkter eller 

tjänster och de måste framförallt kunna kommunicera ut sitt miljöarbete
34

. I enlighet med uppfattningen 

att värdet hos produkter som produceras av företag vilka sysslar med CSR avgörs av konsumenten, är 

det följaktligen av betydelse för företag att information om sitt arbete med CSR på ett trovärdigt sätt kan 

kommuniceras ut.  

 

Forskning rörande CSR har under lång tid behandlat frågan om och hur CSR kan fungera värdeskapande 

och som ett resultat har flertalet teorier utvecklats inom detta akademiska område. Fokus för denna 

forskning utgår ofta från ett konsumentperspektiv, varav konsumenters respons av CSR undersökts. Ej 

lika mycket forskning har emellertid behandlat företags underliggande antaganden om anpassning och 

kommunikation av CSR, samt synen på hur något typ av värde i relation till detta skapas och definieras. 

Tydligt är dock att företag måste göra ett val gällande vilka områden inom CSR de skall fokusera på för 

att på det mest förmånliga sättet gynna företaget och vara i enlighet med deras strategiska mål
35

. Men 

valet är även av betydelse då det påverkar hur stort genomslag deras kommunikation samt 

marknadsföringsstrategier får gällande att positionera företaget som ett hållbart och ansvarsfullt företag.  

 

 

                                                 
31

 Sheth J.N, Newman, B.Y & Gross, B.L ”Why we buy what we buy: a theory of consumption values” Journal of Business 

Reasearch, Vol 22, no 2 (1991), hämtad 2013-05 -15  från 

http://www.jagsheth.net/docs/Why%20we%20BUy%20what%20we%20buy.pdf  
32

 Green,Todd & Peloza, John ”How does Corporate Social Responsibility create value for consumers?” Journal of 

consumer marketing, Vol 28, no 1 (2011) Sid. 48, hämtad 2013-04-18 från Emerald Management Plus. 
33

 Zeithaml, Valarie.A. “Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means–end Model and Synthesis of 

Evidence”, Journal of Marketing, Vol 52(3) (1988)  hämtad 2013-05-01 från JSTOR. 
34

 Ammenberg, Jonas “Miljömanagement”  Lund (2004) Sid.312 
35

 Carroll, B. Archie ”The pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the moral management of organizational 

stakeholders” Business Horizons, july-august (1991) Sid.47, hämtad 2013-04-01 från EBSCOhost. 
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1.3 Syfte med uppsatsen 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska företag strategiskt resonerar kring anpassningen av 

sitt arbete med Corporate Social Responsibility, samt kommunikationen av detta arbete för att kunna 

erbjuda ett värde. 

 

1.3.1 Specifika frågeställningar 

 

 Vilken nivå av arbete med CSR kommunicerar företagen att de bedriver? 

 

 Hur kommuniceras detta arbete med CSR ut genom marknadsföringsaktiviteter? 

 

 Hur väljer företag strategiskt vilket arbete med CSR de ska bedriva utifrån ett värdeperspektiv? 

 

1.4 Avgränsning  

 

Uppsatsen avgränsas till att studera tre olika företag i Sverige med en relativt långt i tiden tillbakagående 

uttalat arbete med CSR samt hållbarhetsvision. Detta då det är en indikation på att de tidigare har fört ett 

resonemang gällande vilka CSR-områden som ur ett strategiskt perspektiv bör prioriteras, för att om 

möjligt kunna erhålla ett så stort positivt värde på sitt arbete med CSR. Möjligheten är även större att de 

därmed dessutom har erfarenhet av mer och även mindre lyckade projekt inom CSR. Studien begränsas 

inte till företag med någon specifik branschtillhörighet. Varierande typer av verksamhet och 

förutsättningar för konkurrens eftersträvas då olika perspektiv skall kunna belysas. Att studien begränsas 

till att undersöka företag verksamma i Sverige beror på flertalet olika anledningar. Forskning har visat 

att EU-länder, inklusive Sverige, arbetar mer omfattande och på fler nivåer med CSR än USA och 

länder i Asien.
36

 Forskare menar därmed att stark ekonomisk utveckling därför blir en relevant faktor för 

synen på etik och hur ansvarsfullhet utfaller.
37

 Konsumenters prioriteringar av sina intressen, det vill 

säga vad de anser är viktigt, är även avgörande för huruvida ett värde skall kunna realiseras. Studier har 

                                                 
36

 Maignan, I., & Ferrell, O. C. “Nature of corporate responsibilities perspectives from American, French, and German 

Consumers”. Journal of Business Research, Vol 56, (2003) Sid. 55–67 hämtad 2013-05-26 från Emerald. 
37

 Foo Nin Ho,Hui-Ming Deanna Wang , Scott J. Vitell ”A Global Analysis of Corporate Social Performance: 

The Effects of Cultural and Geographic” Environments Journal of Business Ethics Vol.107(2012)  Sid 426, hämtad 2013-05-

25 från Springer Link. 



13 

 

även visat att konsumenter från EU-länder och USA prioriterar sina intressen olika
38

 vilket skulle 

kunnas tänkas påverka företags strategiska resonemang kring CSR. Foo Nin Ho et al. menar att Sverige 

kategoriseras som ett land där sociala roller överlappar
39

. Med detta menas att ett tävlingsinriktat och 

girigt beteende i mindre grad föreligger i Sverige, än i exempelvis utomeuropeiska länder.  I Sverige 

finns således även en högre uppskattning och förståelse för vikten av samarbete.
40

 På grund av denna 

erfarenhet, samarbete och transparens bedrivs CSR-arbete och kommunikation av detta i Sverige under 

relativt speciella förutsättningar, vilka öppnar upp för en dialog vilken möjliggör en studie om CSR ur 

ett till stor del strategiskt perspektiv. Med dessa faktorer i åtanke har studien begränsats till svenska 

företag. 

 

1.5 Uppsatsens bidrag 

 

Uppsatsen önskar bistå med en ökad förståelse för hur företag verksamma i Sverige strategiskt resonerar 

kring vilket arbete med CSR, som de utifrån sina individuella förutsättningar och branschförutsättningar, 

väljer att bedriva samt kommunicera för att skapa någon form av värde. Forskning rörande CSR har 

under lång tid behandlat frågan om och hur CSR kan fungera värdeskapande. Tonvikten i denna 

forskning återfinns på ett konsumentperspektiv, varav konsumenters respons av CSR har undersökts. 

Forskning har i mindre utsträckning behandlat företags underliggande antaganden om anpassning och 

kommunikation av CSR, samt synen på hur ett värde i relation till detta skapas och definieras. Belägg 

finns dock för att det val företag gör gällande vilka områden inom CSR de skall fokusera på bör vara i 

enlighet med deras strategiska mål
41

. Uppsatsen önskar förtydliga hur relationen mellan synen på värde, 

anpassning av CSR och CSR-kommunikation samt vald konkurrensstrategi i praktiken utfaller samt hur 

CSR då således kan fungera som ett konkurrensverktyg. 

 

 

 

                                                 
38 

 Maignan, Isabelle “Consumers’ perceptions of Corporate Social Responsibilities: A cross-cultural comparison”. Journal 

of Business Ethics, Vol 30 March (2001). Sid 57–72, hämtad 2013-05-27 från Springer Link. 
39

 Foo Nin Ho,Hui-Ming Deanna Wang , Scott J. Vitell ”A Global Analysis of Corporate Social Performance: 

The Effects of Cultural and Geographic” Environments Journal of Business Ethics Vol.107(2012)  Sid 426, hämtad 2013-05-

25 från Springer Link. 
40

 Foo Nin Ho,Hui-Ming Deanna Wang , Scott J. Vitell ”A Global Analysis of Corporate Social Performance: 

The Effects of Cultural and Geographic” Environments Journal of Business Ethics Vol.107(2012)  Sid 425, hämtad 2013-05-

25 från Springer Link. 
41

 Carroll, B. Archie ”The pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the moral management of organizational 

stakeholders” Business Horizons, july-august (1991) Sid.47, hämtad 2013-04-01 från EBSCOhost. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

 

Respektive huvudavsnitt inleds med en kort beskrivning av de delavsnitt vilka behandlas i avsnittet. 

Detta för att förtydliga uppsatsen struktur och förhoppningsvis underlätta läsandet samt 

informationsbearbetningen.  

 

I uppsatsen första avsnitt introduceras ämnesområdet rörande grön verksamhet och CSR i en 

problembakgrund. Tidigare forskning beskrivs och ställs jämförande mot varandra. Ur detta mynnar 

studiens syfte, samt ett antal frågeställningar vilka skall vara till hjälp för att besvara studiens syfte och 

underlätta insamlingen av den empiri som i uppsatsens senare avsnitt analyseras. Det inledande avsnittet 

avslutas med en redogörelse för uppsatsens avgränsningar, akademiskt bidrag samt disposition.  

 

I nästföljande avsnitt redogörs det först för definitioner av begrepp vilka återkommande nyttjas i 

uppsatsen. Dessa rör alltifrån Hållbar utveckling, Grön marknadsföring, Värde, Hållbar 

konkurrensfördel (SCA) till Grön design. Därefter presenteras teorier vilka behandlar gröna 

marknadsföringsaktiviteter och strategier samt kommunikation av CSR. I avsnitt tre redogörs och 

motiveras det för de metodologiska val som gjorts i studien. Punkter som tas upp är tillvägagångssätt, 

datainsamling och undersökningens tillförlitlighet. Därefter, i avsnitt fyra, beskrivs det insamlade 

empiriska underlag studiens resultat baseras på. Varje delavsnitt fokuserar på ett studieobjekt och inleds 

med en kort bakgrund om företaget samt avslutas med en redogörelse för relevant sekundärdata. 

Sedermera återges vad som behandlades i respektive intervju.  Nästföljande avsnitt, avsnitt fem, redogör 

för analysen av studiens empiri. Avsnittet är uppdelat i fyra stycken delavsnitt, varav varje delavsnitt 

beskriver förhållandet mellan en teori och studiens insamlade empiri.  Den första teorin som behandlas i 

förhållande till empirin är CSR-pyramiden, därefter Gröna marknadsföringsaktiviteter på tre nivåer, 

Generiska miljöstrategier och slutligen 10 regler för framgångsrik CSR-kommunikation.  

 

Avsnittet sex redogör för studiens resultat genom att utgå från tidigare avsnitt för att på så sätt besvara 

uppsatsens frågeställningar. Avsnittet är uppdelat i delavsnitt vilka utgår från en frågeställning. I 

nästföljande avsnitt presenteras först studiens syfte återigen för att underlätta i återkopplingen och 

därefter de slutsatser studien har påvisat. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion och förslag till 

vidare forskning samt ett delavsnitt där undersökarna behandlar uppsatsens övergripande kritik. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande avsnitt redogörs det först för definitioner av begrepp vilka återkommande nyttjas i uppsatsen. 

Dessa rör alltifrån Hållbar utveckling, Grön marknadsföring, Värde, Hållbar konkurrensfördel (SCA) 

till Grön Design. Därefter presenteras teorier vilka behandlar gröna marknadsföringsaktiviteter och 

strategier. Dessa teorier kommer sedan i kommande avsnitt att appliceras på insamlad empiri. 

 

 

2.1 Begreppsdefinition 

 

2.1.1 Hållbar utveckling 

 

Denna uppsats utgår från Svensk industridesigns (SVID) hållbarhetsguides definition av hållbar 

utveckling, vilken säger att hållbar utveckling innebär; 

 

“… att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa fungerande samhällelig och ekonomisk utveckling 

i balans med jordens ekologiska system. Ytterst handlar det alltså om livskvalitet - för alla - nu och i 

framtiden.”
42

 

 

Hållbar utveckling innebär att ta ansvar och att sträva mot en mänsklig välfärd, samtidigt som man ser 

till både ekonomiska och ekologiska aspekter
43

.   

 

2.1.2 Grön marknadsföring 

 

Grön marknadsföring syftar till de strategier vilka nyttjas för att marknadsföra produkter och tjänster 

genom att betona gröna dimensioner dessa besitter. Dimensioner som uppmärksammas är exempelvis 

produktens eller tjänstens attribut, system, policy eller processer hos företagen som producerar eller 

säljer produkten. 
44

 

                                                 
42

 SVID ”Design och hållbar utveckling” hämtad 2013-03-15 från http://www.svid.se/sv/Vad-ar-design/Design-och-hallbar-

utveckling/  
43  SVID “Vad är hållbar utveckling”, hämtad 2013-02-15 från  http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-

verktyg/Vad-ar-hallbar-utveckling/ 
44

 Prakash, Aseem “Green marketing, public policy and managerial strategies” Business Strategy and the Environment Vol 

11 (2002) Sid.285 hämtad den 2013-03-25 från Wiley Online Library. 
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2.1.3 Värde 

 

Människor köper ej produkter och tjänster med utgångspunkt från vilka olika funktioner de besitter, utan 

från de fördelar som de kan nå eller de behov som de kan tillfredsställa i och med användandet av dem. 

Värde definieras enligt Valarie A. Zeithaml, som ”... konsumentens utvärdering av användningen av en 

produkt baserat på upplevelsen av vad de får, samt vad de måste offra”45. Varav värde är relativt till 

kundens eller konsumentens behov, förväntningar och erfarenhet av de produkter som konkurrenter 

erbjuder. Jagdish N. Sheth identifierade fem olika typer av värdeförstärkare (eller value drivers) kunder 

och konsumenter upplever vid köp och användandet av en produkt vilket påverkar valet. Dessa är ett 

funktionellt, socialt, känslomässigt, villkorsbetingat och epistemiskt värde.46 

 

Shared-value anspelar på att det föreligger ett gemensamt värde mellan företag, kunder, konsumenter 

och övriga i att identifiera och utreda sambandet mellan ekonomisk och social utveckling. Shared-value 

kan definieras som policies och operationella aktiviteter som ökar företagets konkurrenskraft, samtidigt 

som de ser till att förbättra ekonomiska och sociala förutsättningar i de samhällen i vilka företaget 

verkar. Detta med utgångspunkt från definitionen av värde som fördel i relation till kostnad.47 

 

Added-value syftar till förbättringar eller förändringar hos en produkt, som annars skulle anses relativt 

homogen jämte det som konkurrenter erbjuder, vilka ger möjliga kunder och konsumenter en ökad 

känsla av värde. 48 

 

Core-value, eller kärnvärde, är ett värde vilket beskriver ett beteende, samt påvisar en organisations 

övergipande karaktär och förhållningssätt.
49

  Detta värde behandlar ämnen såsom integritet, 

ansvarsfullhet och respekt och operationaliseras ofta i en affärskod
50

. 

 

                                                 
45

Zeithaml, Valarie.A. “Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means–end Model and Synthesis of 

Evidence”, Journal of Marketing, Vol 52(3) (1988)  hämtad 2013-05-01 från JSTOR. 
46

Sheth J.N, Newman, B.Y & Gross, B.L ”Why we buy what we buy: a theory of consumption values” Journal of Business 

Reasearch, Vol 22, no 2 (1991), hämtad 2013-05 -15  från 

http://www.jagsheth.net/docs/Why%20we%20BUy%20what%20we%20buy.pdf 
47

Porter, Michael E. & Kramer, Mark R "Creating Shared Value", hämtad 2013-05-20 från http://hbr.org/2011/01/the-big-

idea-creating-shared-value 
48

Investopedia "Value added", hämtad 2013-05-20 från http://www.investopedia.com/terms/v/valueadded.asp 
49

 Wenstøp,  Fred & Myrmel,  Arild"Structuring organizational value statements" Management Research News, Vol. 29 Iss: 

11 (2006)  Sid.677 
50

 Wenstøp,  Fred & Myrmel,  Arild "Structuring organizational value statements" Management Research News, Vol. 29 Iss: 

11 (2006) Sid 679 
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2.1.4  Hållbar konkurrensfördel (SCA) 

 
Redan i början av 1800-talet lade den amerikanska författaren och filosofen Ralph W. Emerson grunden 

till en av de mest väsentliga principerna vilka företagsstrateger än idag beaktar då han yttrade orden 

”Strive for an edge over the competition” (vilket löst kan översättas med; sträva efter en fördel över 

konkurrenterna).
51

  En konkurrensfördel uppnås då en organisation eller ett företag har ett övertag över 

konkurrenterna gällande faktorer som är viktiga hos kunder och konsumenter
52

. En konkurrensfördel 

kan erhållas på många olika sätt.  Den kan vinnas genom att klara av konkurrenskrafterna bättre än ens 

rivaler på marknaden. Vissa uppnår den genom att producera produkter med högst kvalité, eller genom 

att produkterna har attribut vilka andra produkter inte besitter.
53 

Michael Porter, vilken kan anses som en 

tongivande auktoritet inom fältet företagsstrategi, har skrivit flertalet texter gällande konkurrensfördelar. 

Han menar att en konkurrensfördel växer fram ur ett värde som ett företag kan åstadkomma för dess 

köpare, vilket överstiger företagets kostnad för att skapa det.
54

 Det handlar om att öka klyftan mellan 

kostnad och kundernas betalningsvilja mer än vad konkurrenterna kan
55

. Varav värde definieras som ”... 

konsumentens utvärdering av användningen av en produkt baserat på upplevelsen av vad de får, samt 

vad de måste offra”
56

. 

 

Porter menar även att ett företags lönsamhet styrs av branschens attraktivitet. Konkurrensstrategier 

måste växa fram ur förståelse för att det är konkurrensreglerna som avgör en bransch attraktionskraft. 

Varav företagsstrategiers yttersta mål är att hantera, men även att ändra, dessa regler till det egna 

företagets fördel.
57

 

 

 2.1.5 Grön design 

Från att design har setts som ett verktyg vars huvudsakliga syfte var att skapa visuell nyfikenhet hos 

betraktaren har dess innebörd breddats. Det har skett en förändring i varför vi designar, vilket i sin tur 

påverkar vad som designas och hur designprocessen utfaller. 
58

  

                                                 
51

 Ghemawat, Pankaj “Strategy and the business landscape” New Jersey (2010) Sid.44 
52

 Baines, Paul, Fill, Chris & Page, Kelly “Marketing” Oxford (2011) Sid. 728 
53

 Baines, Paul, Fill, Chris & Page, Kelly “Marketing” Oxford (2011) Sid. 176 
54

 Porter, Michael. E, “Competitive advantage” (1985) New York Sid.3 
55

 Ghemawat, Pankaj “Strategy and the business landscape” New Jersey (2010) Sid.64 
56

 Zeithaml, Valarie.A. “Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means–end Model and Synthesis of 

Evidence”, Journal of Marketing, Vol 52(3) (1988)  hämtad 2013-05-01 från JSTOR. 
57

 Porter, Michael. E, “Competitive advantage” (1985) New York Sid. 4 
58

 Wahl, Baxter “Designer´s Role in Facilitating Sustainable Solutions” Design Issues, Vol. 24(2) (2008) Sid. 72, hämtad 

2013-03-02 från EBSCOhost. 
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”Under utvecklingen av en produkt är design ett viktigt moment för att förändra miljöpåverkan. Dels 

påverkas produktionsprocess och materialval, dels blir designen avgörande eftersom den skapar 

huvudargumenten för att välja en hållbar produkt i förhållande till en inte lika hållbar produkt.” 
59

 

 

Störst möjlighet till en betydande grön och hållbar förändring har man om design som strategi nyttjas 

tidigt i utvecklingen av produkten
60

. Flertalet metoder har utvecklats till att arbeta på detta sätt varav 

åtskilliga tar hänsyn till alla faser i en produkts livscykel, vilken utgörs av; utveckling, produktion, 

distribution, användning, underhållning, avfallshantering och återvinning. Dessa beaktar man i 

designprocessen, från koncept till detaljerad design. Man ser det inte längre som en serie av 

självständiga teknologiska processer, utan som ett komplext system i en miljö och i en socioteknologisk 

kontext.
61

 

 

2.2 Teorier 

 

2.2.1 CSR-pyramiden 

 

En av de första som behandlade ämnet CSR anses av många vara Howard R. Bowen, med boken ”Social 

responsibilities of the businessman” skriven år 1953. Bowens arbete utgick från antagandet att stora 

globala företag fungerar som vitala maktcentra, vars beslut och handlingar dagligen påverkar 

människors liv vid otaliga tillfällen.
62

 Därefter utkom flertalet texter vilka spelade en betydande roll i att 

vidga konceptets innebörd ytterligare.
63

 En av de vanligast nyttjade modellerna för att beskriva CSR 

skapades av Archie B. Carroll, som delade in de skyldigheter vilket ett företag har gentemot samhället i 

fyra olika klasser. För att ett företags arbete med CSR skall bli accepterat som legitimt måste det 

innefatta alla dessa nivåer
64

. 

 

                                                 
59

 Verksamt "Hållbar design", hämtad 2013-03-15 från http://www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/anvandbara-

verktyg/branschguider/mode-och-design/hallbar-design 
60

 SVID ”Principer för hållbar design” hämtad 2013-03-15 från http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-

verktyg/Principer-for-hallbar-design/ 
61

 Guapa, M & Lambert, A.J.D. Fred ”Environments conscious manufacturing” Boca Raton (2008) Sid.35 
62

 Carroll, B. Archie ”Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct” Business & Society, Vol 38 

Issue 3, September (1999) Sid. 269, hämtad 2013-05-28 från Emerald. 
63

 Carroll, B.Archie. ”A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance” Academy of management review 

Vol 4, no.4 (1979) Sid.497 hämtad 2013-04-02 från Jstor. 
64

 Carroll, B. Archie ”The pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the moral management of organizational 

stakeholders” Business Horizons, july-august (1991) Sid.40, hämtad 2013-04-01 från EBSCOhost. 
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”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and discretionary 

expectations that society has of organizations at a given point in time.”
65

  Med det åsyftas att ett företags 

sociala ansvar omfattar de ekonomiska, juridiska, etiska och diskretionära förväntningar som samhället 

har av organisationer vid en viss tidpunkt. (Discretionary, diskretionära, kom att 1991 i artikeln ”The 

pyramid of Corporate social responsibility: Towards the moral management of organizational 

stakeholders”
66

 bytas ut mot Philanthropic, det vill säga filantropi.)  

 

Med ett ekonomiskt ansvar syftar Carroll på att företag förväntas producera varor och tjänster med 

önskan att sälja dem med vinst. Dock handlar det inte endast om vad företaget ekonomisk uträttar för 

egen vinning, utan även vad de gör för samhället som helhet. Lagen respresenterar i denna modell de 

spelregler vilka företag måste följa när de bedriver sin verksamhet. Ett etiskt ansvar innebär att det 

existerar normer, värderingar och ett beteende som företag förväntas sträva efter. Företags filantropiska 

ansvar innefattar det volontärarbete som de utför. Denna del är svårare att konkretisera, i jämförelse med 

företags etiska ansvar, då företag måste göra en bedömning av vilka områden som skall prioriteras. 

Denna bedömning beror i de flesta fall på företagets strategiska mål.
67

  

 

Carroll föreslog att den ekonomiska nivån fungerar som en grund, vilken sedan den juridiska, etiska och 

filantropiska nivån kan utvecklas utifrån. Den ekonomiska nivån är nödvändig för att företag skall 

kunna bedriva en lönsam verksamhet. Det juridiska ansvaret är starkt sammanlänkat med det 

ekonomiska ansvaret och om företaget ej följer detta kan det få rättsliga konsekvenser. Det etiska och 

filantropiska ansvaret är valbart, men bör tillämpas för att CSR-arbetet ett företag bedriver skall 

uppfattas som legitimt.
68

 

                                                 
65

 Carroll, B.Archie. ”A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance” Academy of management review 

Vol 4, no.4 (1979) Sid.500, hämtad 2013-04-02 från Jstor. 
66

 Carroll, B. Archie ”The pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the moral management of organizational 

stakeholders” Business Horizons, july-august (1991) hämtad 2013-04-01 från EBSCOhost. 
67

 Carroll, B. Archie ”Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct” Business & Society, Vol 38, 

no.3 (1999) Sid. 283-284. hämtad 2013-05-28 från Emerald. 
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Figur 2.3.1 CSR-pyramiden. Omarbetad och översatt från Carroll, B. Archie ”The pyramid of 

Corporate Social Responsibility: Towards the moral management of organizational stakeholders” 

Business Horizons, July-August(1991). Figuren visar de skyldigheter vilket ett företag har gentemot 

samhället indelat i fyra olika nivåer, varav varje nivå visar ett antal kriterier. För att ett företags arbete 

med CSR skall bli accepterat som legitimt måste det innefatta alla dessa nivåer. 
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2.2.2 Gröna marknadsföringsaktiviteter på tre nivåer 

 

Menon and Menon anser att gröna marknadsföringsaktiviteter kan uppkomma på tre olika nivåer hos ett 

företag; på en strategisk, quasi-strategisk och taktisk nivå
69

. Polonsky och Rosenberger antyder att dessa 

nivåer kan användas för att identifiera mängden förändring ett företag behöver, eller graden av 

engagemang ett företag besitter för olika gröna hållbarhetsmål
70

.  

 

På en strategisk nivå har det skett en fundamental förändring i företagsfilosofin. Strategiska gröna beslut 

relaterade till gröna marknadsföringsaktiviteter tas av företagsledningen eller andra ledningsgrupper och 

omfattar att integrera miljöfrågor och miljömål i företagets verksamhet sätt till både en mikro- och 

makronivå.
71

 På en quasi-strategisk nivå har det skett markant förändring i företagets affärspraxis. 

Företaget integrerar miljömål och gröna produktdimensioner i affärsstrategin för att uppnå 

konkurrensfördelar i nuvarande marknader och verksamheter. Skillnaden från denna nivå, i jämförelse 

med den strategiska nivån är att det inte finns en enhetlig strategi för att integrera miljöaspekter i hela 

organisationen och dess marknadsföring. På en taktisk nivå sker det en förändring i de funktionella 

marknadsaktiviteter ett företag utför och en allokering av resurser genomförs för att uppnå specifika 

marknadsföringsmål. Detta utgör oftast endast en del av en större marknadsföringsplan. Precis som 

annan marknadsföring kräver grön marknadsföring koordinering mellan olika funktionella områden för 

att vara effektiv. Figuren nedan presenterar ett antal exempel på hur marknadsföringsaktiviteter på en 

strategisk, quasi-strategisk och taktisk nivå kan genomföras i de funktionella 

marknadsföringsområdena.
72
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Figur 2.3.2 Gröna marknadsföringsaktiviteter på tre nivåer. Omarbetad och översatt från Michael J. 

Polonsky & Philip J. Rosenberger ”Reevaluating Green Marketing” Business Horizons September-

October (2001) Figuren visar ett antal exempel på hur gröna marknadsföringsaktiviteter kan uppkomma 

på tre olika nivåer hos ett företag. Dessa nivåer kan användas för att identifiera mängden förändring ett 

företag behöver, eller graden av engagemang ett företag besitter för olika gröna hållbarhetsmål. 

 

2.2.3 Generiska miljöstrategier 
 

Samtidigt som företag idag förväntas arbeta med miljörelaterade frågor är det få som kan omvandla 

detta arbete till en konkurrensfördel
73

. I linje med Porter, förespråkas skapandet av en unik och värdefull 

position vilken involverar olika aktiviteter
74

 för att kunna uppnå konkurrensfördelar. Porters fyra 
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klassiska generiska strategier har kommit att utvecklas och anpassats till grönare verksamheter, och kan 

delas in i; Eko-effektivitet, Bortom effektivitetsledarskap, Eko-branding, Miljökostnadsledarskap.
75

 

 

Eko-effektivitets aktiviteter kan generera i någon typ av besparing i varje företag, men speciella 

omständigheter kommer resultera i att några företag belönas mer än andra. Empiriska bevis föreslår att 

Eko-effektivitets strategier har störst möjlighet att ge en hållbar konkurrensfördel hos företag som har 

höga processkostnader samt med en produktion vilken genererar stora mängder avfallsprodukter. 

Företag som behöver reducera kostnader och deras organisatoriska processers påverkan på miljön bör 

fokusera på en Eko-effektivitetsstrategi.
75

 

 

Bortom effektivitetsledarskapsstrategin innebär att vissa företag inte bara önskar öka effektiviteten av 

sina organisatoriska processer, utan de vill även att kunder, konsumenter och omvärlden skall 

uppmärksamma deras gröna arbete. På grund av detta är de villiga att spendera ekonomiska resurser på 

olika typer av certifieringar och investeringar i miljömässiga förbättringar, samt även i publicitet om 

dessa.
75

 

 

Eko-branding innebär att som differentieringsmetod använda sig av grön marknadsföring, vilken 

betonar en produkts gröna attribut. Företag som vill generera en konkurrensfördel baserat på Eko-

brandingsstrategin behöver ta hänsyn till tre grundantaganden; konsumenter måste vara villiga att betala 

för kostnaden av en ekologisk differentiering, trovärdig information om produktens gröna aspekter 

måste vara tillgänglig för konsumenten samt så måste den ekologiska differentieringen vara svår att 

imitera av konkurrenter.
75

 

 

Miljökostnadsledarskapsstrategin innebär att när en stor möjlighet till differentiering inte föreligger är 

konkurrensen till stor del baserad på prissättning. Företag vilka nyttjar en 

Miljökostnadsledarskapsstrategi måste kunna konkurrera både med pris- och kostnadsmarginaler samt 

miljömässig prestation. För företag som är verksamma i en sådan kontext är det logiskt att fokusera på 

innovation, såsom att utveckla substitut till material och processer rörande avfallshantering. 

Sammanfattningsvis innebär Miljökostnadsledarskap att ett företag måste uppnå både den lägsta 

kostnaden samt den lägsta påverkan på miljön i sin produktklass.
75
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Figur 2.3.3 Generiska miljöstrategier. Omarbetad och översatt från Renato. J. Orsato “Competitive 

Environmental Strategies: When does it pay to be green?” Volym 48, no 2 winter (2006). Figuren visar 

fyra konkurrensstrategier. Eko-effektivitets aktiviteter kan generera i någon typ av besparing i varje 

företag. Bortom effektivitetsledarskap strategin innebär att vissa företag inte bara önskar öka 

effektiviteten av sina organisatoriska processer, utan de vill även att kunder, konsumenter och 

omvärlden skall uppmärksamma deras gröna arbete. Eko-branding innebär att som 

differentieringsmetod använda sig av grön marknadsföring, vilken betonar en produkts gröna attribut. 

Miljökostnadsledarskaps strategin innebär att när en stor möjlighet till differentiering inte föreligger är 

konkurrensen till stor del baserad på prissättning. 
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2.2.4  Tio regler för framgångsrik CSR-kommunikation 

 

Hur ett företags arbete med CSR på det mest fördelaktiga sättet kan kommuniceras är en komplicerad 

fråga. De ekonomiska fördelarna CSR kan ge blir till stor del uppenbara först när ett företag kan 

positionera sig som ett ”ansvarsfullt varumärke”. All kommunikation om hållbarhet, ansvarsfullhet och 

CSR måste ta hänsyn till skillnader i intressen hos olika kundgrupper. Studier har visat att 98 % känner 

att den information de delges om hållbara företags handlingar är otillräcklig. Taubaken och Leibold 

menar att anledningen till att företag inte till en högre grad delar med sig av sina hållbarhetsinitiativ 

beror på rädsla för att därmed indirekt även berätta om företagets brister.
76

 

 

Tolhurst och Manfred redogör i artikeln; “Ten rules for successful CSR communication” för under vilka 

förutsättningar CSR-kommunikation är som mest framgångsrik. Kommunikation om det CSR-arbete ett 

företag bedriver måste ges både internt till företagets anställda, samt externt till olika kundgrupper och 

intressenter. Nedan återges de 10 regler vilka ett företag bör följa om det på ett framgångsrikt sätt vill 

kommunicera sitt arbete med CSR. 

 

1) Handla först och tala sedan - undvik därmed att förknippas med Greenwash
77

 

Vägen till att vara ett företag som starkt förknippas med CSR-arbete bör alltid ske genom 

handling. Företag som offentligt ofta talar om CSR, utan att kunna ge belägg för sina påståenden, 

kan skapa misstro hos kunder och konsumenter. Även verkliga CSR-initiativ kan därav komma 

att inte litas på.
78

 

 

2) Varför och därför - skapa ett ramverk för tolkningen av företagets handlingar 

För att som företag starkt förknippas med CSR fodras mer än att endast handla ansvarfullt i vissa 

situationer, det måste även vara möjligt att uppfatta detta handlande och denna ståndpunkt 

externt. Ett företags CSR-strategi bör därför utvecklas från företagets affärsstrategi, 

kärnverksamhet och verksamhetsmål. Olika intressenter bör även kunna placera företagets CSR-

initiativ i en större generell företagskontext.
79
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3) Var förberedd - kritiska frågor och kärnverksamheter 

Det är vitalt för kommunikation rörande CSR att ett företag förstår att kritiska frågor kommer att 

ställas och att de då måste kunna möta de krav vilka finns på konkreta uttalande om hur de 

ansvarsfullt arbetar med sin kärnverksamhet.
80

 

  

4) CSR måste prioriteras hos företagsledningen - att endast vara en del av 

företagskommunikationen hotar trovärdigheten 

CSR påverkar alla led i ett företags verksamhet och måste därför synkroniseras och koordineras 

så att intressen hos individuella avdelningar vägs och utvärderas separat. Ansvaret att 

kommunicera ut CSR har av tradition legat hos HR-avdelningen vilka ofta betonar delar som 

fokuserar på personalfrågor. Men CSR måste reflektera hela företagets värderingar.
81

 

 

5) Involvera de anställda - CSR-kommunikation rör sig från insidan av ett företag till utsidan 

Ett ansvarsfullt förhållningssätt måste vara en del av företagskulturen. Med detta i åtanke är 

involvering från de anställda viktigt då de kan fungera som en garanti för företagets trovärdighet. 

Nya CSR-projekt bör först delges de anställda, sedan media. Projekten bör även utformas på ett 

sådant vis att de anställda på allvar kan medverka och känna att det kan göra skillnad. På så sätt 

kan de identifiera sig med företagets mål gällande det CSR-arbete de bedriver.
82

 

 

6) Utvinn budskap - CSR-initiativ måste vara intresseväckande 

Management av budskap är centralt för företagskommunikation. Områden såsom exempelvis 

miljöskydd kan tänkas vara trendiga för stunden, även om ett företags hela arbete med CSR i 

verkligheten är mycket mer omfattande. Ett företags fulla arbete med CSR kan endast 

kommuniceras om det finns en förförståelse samt en mottaglighet för ämnet hos önskad 

kundgrupp. Genom en strategisk agenda kan ett företag på detta sätt skapa en långsiktig CSR-

profil. Det är dock av största vikt att företag satsar på de mest passande CSR-initiativen för dem.  

Ett företag bör skapa CSR-initiativ vilka är intresseväckande och aktuella för att få 
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medieuppmärksamhet, dock bör det reflekteras över huruvida den generella allmänheten 

verkligen är de som man önskar nå med information om sitt CSR-arbete.
83

 

 

7) Alla är olika - adressera därför kundgrupperna för CSR utifrån deras förväntningar och 

vanor 

Rätt kundgrupp bör identifieras för att på ett framgångrikt sätt kunna anpassa kommunikationen. 

Även de kommunikativa verktyg och kanaler som nyttjas bör modifieras efter varje separat 

kundgrupp.  En specifik CSR-representant inom varje företag bör utses.
84

 

 

8) Välkomna en dialog - bra CSR-kommunikation fokuserar på utbyte 

En dialog med olika intressenter kan hjälpa till att identifiera möjligheter och hot i ett tidigt 

skede. Transparens och en gemensam strävan efter lösningar är grundläggande förutsättningar 

för en framgångsrik dialog med intressenter. Företag bör därför vara väl insatta i intressenternas 

förväntningar och dialogens fokus bör till så hög grad som möjligt preciseras.
85

 

 

9) Bli ett exempel av bra praktiskt tillämpning och tjäna på inflytande från optionsbildare  

Journalister kan till stor del avgöra vilka CSR-initiativ som presenteras till allmänheten. Förutom 

sin egen research rådfrågar journalister experter såsom CSR-konsulter och akademiker. Då 

denna grupp är relativt begränsad kommer en bra tillämpning av CSR-initiativ få 

uppmärksamhet som resulterar i att andra företag efterliknar den praktiska tillämpningen, med 

hänvisning till det initierande företaget.
 86

 

 

10) Ansvarsfullt varumärke - gör CSR till ett säljargument  

Varumärken kan få ett utökat värde då de förknippas med ansvarsfullhet. Förutom 

produktegenskaper kan även en CSR-relaterad faktor till viss del influera en konsuments 

köppreferenser. För att inget skall stå i vägen för att etablera ett hållbart och ansvarsfullt 

varumärke bör företaget principiellt vara väl positionerat med sitt CSR. Kärnverksamheten bör 

vara utan uppenbara risker som skulle kunna skada varumärket.  
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De CSR-initiativ vilka övervägs skall vara relativt outforskade och differentierade från det 

konkurrenterna sysslar med. Det bör även gå att visa på ett samband mellan de CSR-initiativ ett 

företag är engagerade i och med dess operationella aktiviteter och varumärkesimage.
87

 

 

2.3 Applicering av teori 

 

Det insamlade empiriska materialet kommer först att analyseras utifrån i Archie B. Carrolls CSR-

pyramid.  Jonas Ammenberg menar att det finns tre grundförutsättningar för att ett företag skall lyckas 

med sina gröna marknadsföringsstrategier och att ett värde således skall kunna realiseras; företaget 

måste bedriva ett miljöarbete som uppfattas som legitimt, de bör sälja miljöanpassade produkter eller 

tjänster och de måste framförallt kunna kommunicera ut sitt miljöarbete
88

. 

 

För att ett företags arbete med CSR skall uppfattas som legitimt bör detta arbete innefatta de fyra olika 

områden vilka beskrivs i denna teori. Hur ett företags arbete med CSR uppfattas är i denna studie 

beroende av vilka delar i CSR-pyramiden de väljer att betona i sin kommunikation och vilka 

marknadsföringsaktiviter de väljer att nyttja. CSR-pyramiden skall hjälpa till att besvara frågeställningen 

gällande vilken nivå av arbete med CSR företagen kommunicerar att de bedriver, samt om deras arbete 

med CSR har förutsättningarna för att kommuniceras som legitimt. 

 

Utifrån teorin Gröna marknadsföringsaktiviteter på tre nivåer kan ett företags 

marknadsföringsaktiviteter klassificeras i en strategisk, quasi-strategisk eller taktisk nivå. Dessa nivåer 

kan användas för att identifiera graden av engagemang ett företag besitter för olika gröna 

hållbarhetsmål. Den visar även hur företag ur ett marknadsföringsperspektiv kommunikativt arbetar med 

att förmedla sitt anpassade arbete med CSR. 

 

Därefter skall vi djupare studera hur företagets kommunikativa arbete förhåller sig till de 10 regler för 

framgångsrik CSR-kommunikation vilka ett företag bör följa om de på ett fördelaktigt sätt vill 

kommunicera ut sitt arbete med CSR. Denna teori skall användas för frågeställningarna gällande hur 

framgångsrikt ett företags arbete med CSR kommuniceras ut. 
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Teorin rörande Generiska miljöstrategier ska fungera som ett ramverk för att kunna förstå det insamlade 

materialet ytterligare med avseende på vilken roll arbetet med CSR har i den övergripande 

konkurrensstrategin. Denna teori skall öka förståelsen för frågeställningarna rörande hur företag 

strategiskt resonerar kring vilket arbete med CSR de ska bedriva. 

 

Tillsammans kommer alla dessa teorier att möjligöra en djupare förståelse vilken står till hjälp för att 

besvara uppsatsens syfte. Teorierna underlättar kategoriseringen av ett företags CSR-arbete samt gröna 

marknadsföringsaktiviteter och kan därför göra det lättare att upptäcka föreliggande samband mellan 

anpassning av CSR och kommunikation av detta arbete för att realisera någon form av värde. 

 

2.4 Teorikritik 

 

Uppsatsens problemdiskussion nämner att hållbarhet och miljöarbete har sedan tidigt 2000-tal blivit en 

vanligt förekommande aspekt av företags arbete med CSR. Archie B. Carrolls CSR-pyramid beskrevs 

för första gången år 1979, varav den omarbetade versionen presenterades år 1991 och det är även denna 

sist nämnda version som ingår i uppsatsens teoretiska referensram. CSR-pyramiden betonar möjligtvis 

inte hållbarhet och miljöaspekter i samma utsträckning som företag idag gör. Med detta i åtanke kan det 

här finnas en diskrepans mellan teori och praktik. Samtidigt som studien har urskiljt detta som att som 

företag respektera nya, eller framväxande etiska och moraliska normer samt att det även innefattar att 

göra vad som av samhället förväntas. Som tidigare berörts existerar inte en enhetlig definition av CSR, 

men Carrolls teori är dock fortfarande vanligt nyttjad vilket indikerar att den alltjämt är relevant tills 

forskning kan fastställa annat.   

 

Det kriterium inom det filantropiska ansvartagandet i CSR-pyramiden som talar för att företaget bör 

främja konst, kultur och scenkonst är motsägande då Tio regler för framgångsrik CSR-kommunikation, 

regel nummer två, menar att företagets handlande och ståndpunkt måste vara inom ramen för dess 

verksamhet. Dessa två teorier strider mot varandra på denna punkt. Ämnesområde konst, kultur och 

scenkonst är inte relevant för denna studie och i detta fall bör Tio regler för framgångsrik CSR-

kommunikation föredras då det i annat fall skulle skapa otydlighet i företagets kommunikation. Kritik 

kan riktas mot regel nummer sex i denna teori, vilken menar att företag bör ha aktuella och 

intresseväckande CSR-initiativ, utan att tydligt redogöra för hur detta definieras.  
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Ett av de områden som behandlas i teorin Gröna marknadsföringsaktiviteter på tre nivåer där kravet på 

grön design och produktutveckling på en strategisk nivå är produkterna är eko-vänliga ur alla aspekter 

är svår att avgöra från en extern infallsvinkel. Problematik föreligger i vilka aspekter som innefattas i 

detta kriterium, samt att denna aspekt kan anses mindre relevant för att besvara studiens syfte.  
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3. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs och motiveras det för de metodologiska val som undersökarna gjort i studien. 

Punkter som tas upp är tillvägagångssätt, population, urval, motivering av studieobjekt, datainsamling 

och undersökningens tillförlitlighet. 

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

Ursprungligen var studien i ett tidigt stadium inriktad på att undersöka om hållbar design kan användas 

som en konkurrensfördel. Efter flera överväganden konstaterades att ämnet var för brett, samt hade även 

forskning redan bedrivits inom området varav det blev problematiskt att finna relativt outforskade 

frågeställningar. På grund av detta blev det tveksamt ifall uppsatsen skulle ge ett akademiskt bidrag om 

den hade fokuserat på hållbar design.  

 

Efter att undersökarna läst flertalet vetenskapliga artiklar inom olika områden, hämtade från databaser 

såsom Jstor och EBSCOhost, togs beslutet att istället skriva om marknadsföring av CSR. Därefter 

fördjupade undersökarna sig ytterligare inom området genom att läsa fler vetenskapliga artiklar, 

facklitteratur, CSR-rapporter och hållbarhetsredovisningar.  

 

En förstudie genomfördes med en nyckelperson inom hållbar produktutveckling för att få en djupare 

inblick i var någonstans problematiken i området föreligger. Därefter reflekterades det över passande 

undersökningsmetod och efter avväganden togs beslutet att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer. 

Varje intervju förbereddes med en analys av den information vilket företaget gav om sin hållbara och 

ansvarsfulla verksamhet och arbete med CSR på sin webbsida, detta fungerade som sekundärdata i 

studien. Denna primär- och sekundärdata utgör uppsatsens empiri som ligger till grund till de slutsatser 

vilka dras när materialet analyseras. 

 

3.2 Population och urval 

 

Populationen begränsas till företag i olika branscher verksamma i Sverige som bedriver ett uttalat samt 

ett väl ansett och utmärkande arbete med CSR. På grund av den erfarenhet, samarbetsvilja och 

transparens som studier har visat existerar hos svenska företag, vilken tidigare nämnts i delavsnittet 
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avgränsningar, bedrivs arbetet med CSR och kommunikationen av detta arbete under relativt speciella 

förutsättningar hos svenska företag. Till följd av dessa förutsättningar har studien begränsats till företag 

i Sverige. 

 

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga personer som funnits tillgängliga för forskaren 

har valts
89

. Kontakt söktes med flertalet företag som ingick i populationen. Varav ett antal visade sig 

positivt inställda till möjligheten till en intervju. I de fall vilka det var möjligt att genomföra en personlig 

intervju, snarare än en telefonintervju, prioriterades dessa då undersökarna anser att detta sätt underlättar 

kommunikationen mellan informanten och intervjuarna och risken för feltolkning reduceras.  

 

3.3 Motivering av studieobjekt 

 

I undersökningen eftersträvas en variationsbredd i den typen av produkter företagen vilka undersöktes 

säljer och marknadsför. Samma är även gällande med avseende på branschtillhörighet, detta för att 

kunna bredda jämförandet av den insamlade empirin. De företag som ingick i studien var Atlas Copco 

vilka är verksamma i verkstadsindustrin, KappAhl i klädbranschen och Arvid Nordquist i huvudsak i 

kafferosteribranschen. 

 

Dessa är större svenska företag som bedriver uttalar hållbarhetsarbete och arbete med CSR. Vardera av 

dessa företag har en utsedd CSR-representant vars uppgift är att initiera och överse CSR-initiativ. Med 

detta i åtanke förutsätts att de har en ökad inblick, kunskap och förståelse för ämnesområdet CSR samt 

dess omfattning.  Varav möjligheten för mer djupgående och nyanserade svar på intervjuns 

frågeställningar ökar. 

 

Vardera av dessa företag är välpositionerade som hållbara företag inom sin specifika bransch och är 

exempel på framgångsrik praktisk tillämpning av hållbarhetsarbete och CSR. Atlas Copco är det högst 

placerade svenska företaget, plats 18, på rankningen av de Global 100 most sustainable companies 

2013
90

. KappAhl blev år 1999 den första miljöcertifierade modekedjan i världen som certifierades av 

ISO 14001.
91

 Arvid Nordquist är Sveriges första klimatkompenserande kafferosteri
92

. 
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3.4 Bortfallsanalys 

 

Då samtliga intervjuinformanter är representanter för företagens CSR-arbete finns möjligheten att den 

information som ges kan vara subjektiv och känslig information kan medvetet uteslutas. Kontakt söktes 

med flertalet större företag varav ett antal visade sig positivt inställda till en intervju. Företag med 

mycket bristfälligt CSR-arbete har ingen anledning att gå med på en intervju då detta inte är något som 

de vill framhålla. Taubaken och Leibold menar att anledningen till att företag inte till en högre grad 

delar med sig av sina hållbarhetsinitiativ beror på rädsla för att därmed indirekt även berätta om 

företagets brister
93

. Samtidigt är detta inte heller i enlighet med studiens syfte och det urval som 

eftersträvas eftersom endast företag med ett utmärkande och uttalat arbete med CSR och hållbarhet i sin 

bransch ingår i det önskade urvalet. 

 

3.5 Datainsamling 

 

Datainsamlingen bestod av en förstudie, kvalitativa intervjuer och analys av sekundärdata. 

 

3.5.1 Förstudie 

 

En telefonintervju genomfördes den 8 mars 2013 med Lena Isaksson Drake, utvecklingsledare för 

Design med omtanke (DMO). DMO är en organisation vilken verkar i Göteborgsområdet och som 

startades av Västra Götalandsregionen i samarbete med Svensk industridesign (SVID), Svensk form och 

Högskolan för design och konsthantverk
94

. De arbetar med diverse olika utvecklingsprojekt med fokus 

på hållbara miljöer. Intervjun genomfördes för att få en djupare inblick i var någonstans problematiken i 

området rörande hållbar och ansvarsfull verksamhet föreligger. 

 

3.5.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Det genomfördes ett flertal intervjuer med de företag vilka är uppsatsen studieobjekt. Dessa utfördes 

genom personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Följande intervjuinformanter valdes då dessa är 

talespersoner för respektive företags CSR- och hållbarhetsfrågor. Den första intervjun genomfördes på 

Atlas Copcos huvudkontor i Sickla med företagets Sustainability coordinator Mala Chakraborti den 22 
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april 2013. En telefonintervju genomfördes därefter med KappAhls CSR och Quality manager Eva 

Kindgren den 23 april 2013. Intervjun med Arvid Nordquist genomfördes med företagets CSR-

ansvariga Martin Kronlund den 2 maj 2013 på huvudkontoret i Solna. Vid behov av kompletterande 

frågor efter dessa intervjuer kontaktades respektive informant via email. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide vars utformning avgjordes av uppsatsens syfte och frågeställningar för att fastställa vad 

som undersökarna önskar få svar på i respektive intervju. Intervjuguidens frågor är öppna och önskar 

fånga in ett bredare resonemang. Varje intervju som genomfördes personligen eller via telefon spelades 

in och sparades som ljudfiler, förutom detta skrevs även fältanteckningar under intervjuns gång.  

 

 

3.5.3 Sekundärkällor 

 

Material såsom årsredovisningar, CSR-rapporter och hållbarhetsredovisningar och övrig information 

vilken finns tillgängliga på företagens webbsida utgör studiens sekundärkällor. Annat tryckt material 

som magasin och broschyrer vilka företaget själva publicerar har även nyttjats. Övriga sekundärkällor 

består av vetenskapliga artiklar från databaser som Jstor och EBSCOhost. Även facklitteratur brukas för 

att ge en djupare kunskap i ämnet. 

 

3.6 Undersökningens tillförlitlighet 

 

För att öka undersökningens tillförlitlighet har dess validitet och reliabilitet beaktats, samt har även ett 

kritiskt förhållningsätt till undersökningens primär- och sekundärmaterial tillämpats. 

 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide för att samtliga informanter skulle få 

likvärdiga frågor. Dessa frågor utgick från uppsatsen frågeställningar i syfte att rama in det 

kunskapsområde vilket uppsatsen skall studera. Informanterna fick även utrymme att tala fritt utöver 

intervjuguidens frågeställningar, varav denna information togs om hand i syfte att kontrollera och 

komplettera olika aspekter av studien och därmed om möjligt öka den interna validiteten. Undersökarna 

spelade in respektive personlig intervju och telefonintervju för att kunna återge denna så korrekt som 

möjligt för att öka tillförlitligheten. Det sparade ljudmaterialet bearbetades flertalet gånger för att 

minimera risken för felaktig tolkning. Transkriberingen kan vara problematisk då det krävs en förståelse 

för informantens sociala verklighet för att kunna fånga och tolka alla aspekter av svaren som ges under 
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intervjun. Den interna reliabiliteten har beaktats då tolkandet av det insamlade materialet från de 

kvalitativa intervjuerna samt sekundärdatan genomförts gemensamt av undersökarna.  

 

Vilka som väljs ut på företagen som informanter för studien påverkar givetvis hur empirin utfaller.  

Intervjuinformanterna hos respektive företag valdes ut då de dessa är talespersoner för sitt företags CSR- 

och hållbarhetsfrågor. Med detta i åtanke förutsätts att de har en ökad inblick, kunskap och förståelse för 

ämnesområdet CSR samt dess omfattning.  Varav möjligheten för mer djupgående och nyanserade svar 

på intervjuns frågeställningar ökar.  Undersökarna kan endast förutsätta att informanterna svarar 

sanningsenlighet och i riktlinje med det företags värderingar vilket de representerar. Om uppenbara 

avvikelser uppmärksammas har detta noterats och följdfrågor ställs för att ge informanten en möjlighet 

att förtydliga sitt resonemang. Intervjuinformanterna har även själva fått bestämma den tid och plats 

vilken intervjun genomförts, detta för att minska på stress hos informanterna som i sin tur kan påverka 

intervjun negativt.  

 

Att studiens slutsatser är trovärdiga och att de skall kunna appliceras på liknande förhållanden samt att 

de innehar en hög grad av generaliserbarhet har hela tiden under studiens gång eftersträvats.  Detta har i 

sin tur återspeglats i de metodologiska val undersökarna gjort.  Kritik kan riktas mot studiens urval. För 

en ännu större generaliserbarhet bör fler företag ha intervjuas, även om det är problematiskt att 

identifiera när studien skulle ha nått en empirisk mättnad. Dock är de företag som valts ut väl 

representativa för sin specifika bransch, och anses därför ha en djup inblick i de branschspecifika 

förutsättningar vilka råder för att bedriva, anpassa och kommunicera arbete med CSR för att skapa 

värde.  

 

3.6.2 Källkritik 

 

Den tryckta litteraturen och de vetenskapliga artiklarna vilka nyttjades för att få en djupare inblick i 

området är författade av väletablerade upphovsmän och har genomgått olika stadier av extern 

granskning före publicering. Därav kan denna kunskap ses som tillförlitlig, även om akademisk 

forskning är under ständig utveckling. Detta har tagit i beaktning, varav mestadels nyare material har 

används. De gånger äldre material har nyttjats i uppsatsen beskriver detta vedertagen kunskap vilken 

ligger till grund för nyare efterkommande slutsatser och teorier vilka används i uppsatsen. 

 

Källkritik kan även riktas mot de kvalitativa intervjuerna och analysen av en del av sekundärdatan då det 

är information som ges ut direkt av företagen, varav det är undersökarnas uppgift att vara kritisk mot 
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detta. Informationen som företagen ger ut är subjektiv då det är i deras intresse att förmedla en så positiv 

bild som möjligt av deras hållbara och ansvarsfulla verksamhet och arbete med CSR. Företagen har 

möjlighet att betona de delar de lyckas med och ej beröra sina mindre framgångsrika åtaganden. 

Undersökarna kan enbart analysera och dra slutsatser utifrån den information företaget delar med sig av 

och en djupare analys av företagets verkliga arbete inom hållbarhet och CSR är inte möjlig att göra inom 

uppsatsens ramar. Intervjuerna har återgetts i sin helhet för att ge en omfattande och heltäckande bild av 

intervjuinformanternas resonemang gällande CSR, CSR-kommunikation och värde.   

 

Viktigt att uppmärksamma är att en stor del av studiens sekundärdata är hämtat från respektive företags 

webbsida. All information som delges på webbsidan återges ej i studien, utan undersökarna har behövt 

göra ett övervägande och en bedömning varav den information som anses som relevant för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar har återgetts i empirin.  Information från företags hemsidor kan även 

ändras eller tas bort vilket undersökarna har fått ha i åtanke. På grund av detta har en stor del av det 

webbaserade materialet skrivits ut på papperskopior för att senare ha möjlighet att kontrollera 

information som kan ha kommit att ändrats eller tagits bort. De tryckta broschyrer vilka har 

tillhandahållits av företagen är den senaste upplagan, vilket skall på de det mest rättvisa sättet reflektera 

deras nuvarande förhållningssätt till CSR och hållbarhet, kommunikationen av detta samt ekonomiska 

verksamhet. 
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4. Empiri 

 

Detta avsnitt redogör för det insamlade empiriska underlag studiens resultat baseras på. Varje 

delavsnitt fokuserar på ett studieobjekt och inleds med en kort bakgrund om företaget samt avslutas med 

en redogörelse för relevant sekundärdata. Därefter återges vad som behandlades i respektive intervju.  

 

 

4.1 Atlas Copco 

 

Atlas Copco är ett börsnoterat företag med en mer än 140 årig lång historia. Företaget är starkt 

förknippat med att tillverka produkter inom gruvindustrin, men dess produktsortiment innefattar 

kompressorer, luftbehandlingssystem, eldrivna verktyg, monteringssystem och relaterade tjänster för 

eftermarknad och uthyrning. Tillverkning av produkterna sker i över 20 olika länder och säljs och hyrs 

ut under olika varumärken till över 170 länder. Atlas Copcos omsättning uppgick år 2011 till 81 

miljarder SEK.
95

   

 

Atlas Copcos varumärkeslöfte är sedan år 2010 ”Vi står för en hållbar produktivitet”. Löftet syftar på att 

säkerställa långsikta och pålitliga resultat samtidigt som man ansvarsfullt ser till mänskliga, ekonomiska 

och naturresurser.
96

  

 

”Atlas Copco strävar efter att vara en ansvarsfull aktör på varje marknad koncernen är verksam på 

genom att hitta synergier mellan ekonomisk tillväxt, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. 

Hållbarhet är av central betydelse för Atlas Copcos innovativa produkter och drivs fram av de 

anställdas tro på koncernens värderingar.” 
97

 

 

Atlas Copco nyttjar flertalet kommunikationsmedel för att förmedla denna strävan. Förutom en 

informationsrik webbsida publicerar de även en hållbarhetsrapport, ett återkommande magasin; 

”Achieve”, sin affärskod samt diverse annat tryckt informationsmaterial.  
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Årsredovisningen inkluderar en hållbarhetsrapport
98

 i vilken nyckelkriterier tas upp för de projekt de 

genomför. Produktivitet, tillförlitlighet, säkerhet och energieffektivitet är exempel på dess kriterier
99

. I 

årsredovisningen upplyses det även om att Atlas Copcos produkter är möjliga att hyra
100

.  

 

Magasinet ”Achieve” skickas ut till företagets kunder, det är en tidskrift där hållbarhet är huvudfokus.  

Där belyses hur hållbarhet är genomgående hela företaget då VDn Ronnie Leten intervjuas om ämnet. 

Även en intervju med Atlas Copcos chefjurist Håkan Osvald påvisar detta, då med tonvikt på de etiska 

och juridiska aspekterna av hållbarhet när han uttrycker att ”Lokalt accepterad affärssed och kultur är 

inget ursäkt för korruption”
101

 ”Att bedriva verksamhet etiskt är inte alltid det snabbaste sättet, inte 

nödvändigtvis det mest framgångsrika på kort sikt men det är det rätta sättet”
102

”Om företaget går 

miste om affärer på grund av dessa principer eller om det tar längre tid att få ett avtal till stånd, är det 

ett acceptabelt pris för att bedriva verksamheten etiskt.”
103

  

 

De redogör även tydligt för relationen mellan deras hållbarhetsmål och var i processen att nå dessa de 

befinner sig, i vad de benämner; ”Atlas Copco’s performance versus goals 2012”
104

.  

 

4.1.1 Intervju med Mala Chakraborti 

 

Intervjun genomfördes den 10 april 2013 på Atlas Copcos huvudkontor i Sickla med Sustainability 

coordinator Mala Chakraborti. Hon blev anställd på Atlas Copco efter att ha skrivit sitt examensarbete 

om företaget och har nu jobbat inom företaget i ett års tid.  
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Atlas Copco fyllde 140 år i februari och bedriver idag sin verksamhet inom fyra affärsområden. 

Företaget är verksamt i 170 länder vilket gör att arbetet med CSR och hållbarhet blir en enorm 

utmaning, menar Mala Chakraborti. Det finns en stor skillnad mellan dessa länders attityder, miljö, 

sociala förhållanden och lagar. Alla dessa aspekter måste Atlas Copco ta hänsyn till i sitt arbete. Hon 

säger att de är mycket stolta över det arbete Atlas Copco lyckats åstadkomma hittills. De är bland annat 

med i Dow Jones och Global 100 (vilken listar de topp 100 hållbara företagen i världen). Atlas Copcos 

målsättning är att existera under en längre tid och det ända sättet att ha möjlighet till detta är att som 

företag vara ansvarsfull. Det handlar om att vara ansvarsfull i hur man använder sina resurser, som till 

exempel; miljö, finansiella tillgångar, medarbetare och inventarier, säger hon.  

 

Mala Chakraborti menar att om man ser på CSR och hållbarhet som något avskilt från 

affärsverksamheten kommer man inte kunna ta del av de fördelar dessa erbjuder fullt ut. Hon menar att 

man måste se på hållbarhet som mer än en ”grön” stämpel på produkterna, det handlar om att förstå 

vikten av det värde hållbarhet kan ge till samhället i stort. De designar sina produkter med hänsyn till 

sina medarbetares och intressenters välmående.  

 

Med CSR talar man ofta om de tre pelarna economy, ecology, equity, säger Mala Chakraborti. Hon 

menar att CSR är mer omfattande än bara dessa tre. Problematiken och innebörden är djupare än så och 

det som driver dem är ett Shared-value concept. Hon beskriver tre steg av CSR och vilka olika grader av 

värde dessa tre delar har för Atlas Copco:  

 

- Filantropi. Denna del är av vikt, men har den lägre graden av betydelse enligt Atlas Copco. 

- Integration. Innebär exempelvis energieffektivitet samt att minimera risker.  Denna del anser 

Atlas Copco ha en högre grad av betydelse. 

- Innovation. Denna del har högst grad av betydelse enligt företaget då detta har som mål att skapa 

Shared-value för samhället och miljön. 

 

Fortsättningsvis ger hon därefter fler exempel på vilka aspekter som ingår i CSR steget integration; kan 

man träna och utbilda sina anställda samt förbättra deras förmågor? Finns en jämn köns- och 

åldersfördelning samt mångfald inom företaget? Är kunderna nöjda?  Existerar korruptionsproblem? 

 

Mala Chakraborti menar att man måste beakta att hela produktionsprocessen, från start till slut, görs 

med ansvarfulla tillvägagångssätt. Hon berättar om Atlas Copcos nya projekt där man arbetar med att 
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utveckla kontrollen av var mineraler i deras komponenter kommer ifrån. De flesta mineraler kommer 

från bland annat Kongo i Afrika som därefter hamnar i produkter som produceras i Kina. I Kongo 

försiggår konflikter där gerillor med hjälp av våld tar över gruvor. Detta innebär i sin tur att en del av de 

mineraler som används i vissa produkter finansierar krig, våld och våldtäkter. Gruvorna är en viktig 

inkomstkälla för dessa länder men man måste se till att dessa gruvor kan försäkra att de är ansvarsfulla i 

sitt arbete. Detta är en enorm utmaning då det går så långt bak i produktionsprocessen men Atlas Copco 

försöker förbättra detta arbete, säger hon.  

 

Mala Chakraborti betonar att Atlas Copco ser sitt hållbarhetsarbete som operations istället för 

sustainability goals. Företagets affärskod är en del av detta arbete. I denna affärskod redogörs det för 

hur de som företag ska förhålla sig till samhället, miljön och etiska frågor. I affärskoden lovar de även 

alla kunder, intressenter och medarbetare att deras verksamhet ska vara i enlighet med vad som anges. 

Den fastställer också vilka förväntningar Atlas Copco har på sina medarbetare.  

 

Hon berättar därefter om olika projekt företaget genomför. Ett av dessa är Atlas Copcos 

välgörenhetsprojekt Water for all. Projektet startades år 1984 och finns idag i flera länder. Skänker man 

som medarbetare pengar till Water for all skänker Atlas Copco det dubbla. De bedriver även Swedish 

Workplace HIV/AIDS-programmet (SWHAP). Detta program startades då medarbetare blev sjuka och 

det var omöjligt att bedriva verksamhet i vissa länder då de förlorade kompetent personal. SWHAP 

erbjuder gratis medicin, provtagning och rådgivning. Förutom detta, arbetar de även med att 

miljöanpassa kontorslokalerna som Atlas Copco återfinns i. Alla nya byggnader är helt miljöanpassade 

då alla aspekter tagits hänsyn till, såsom närproducerade inventarier, och alla kontorslokaler byggs med 

samma medvetenhet. 

 

Mala Chakraborti säger att det är oerhört viktigt att ha en tydlig kontakt med leverantörer. Atlas Copco 

har en styrelse som håller kontinuerlig kontakt med leverantörer och kontrollerar att de följer den 

gemensamma affärskoden samt att de arbetar enligt de mänskliga rättigheterna. Detta är av vikt då man 

som företag måste ha en ståndpunkt. Exempelvis behöver ett företag dra en gräns för vad som anses vara 

barnarbete då lagar kring detta är så pass olika länder emellan. Hon påpekar att små företag har det 

svårare att sätta regler för vad de anser vara acceptabelt och att de som ett större företag har stor 

möjlighet att påverka. Att leverantörerna uppfyller dessa krav och ståndpunkter kontrollas genom att 

Atlas Copco skickar ett kravformulär vilken leverantörerna får besvara. De får även ett formulär med 10 

punkter, som går i hand med mänskliga rättigheter, som de får skriva under. Därefter besöker de 

leverantörerna och undersöker om de uppfyller de satta kraven samt att den information de angett via 
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formuläret stämmer. Sedan arbetar man fram en handlingsplan över vad de behöver förbättra. Om det 

existerar allvarliga problem hos leverantören så avslutar de inte samarbetet utan ger dem tid att förbättra 

sig. Att enbart säga upp samarbetet med en gång menar Mala Chakraborti inte löser problemet. Om 

problemen inte lösts inom exempelvis 9 månader kommer de däremot avsluta samarbetet.  

 

Problematiken gällande CSR anser Mala Chakraborti är att det är ett växande område och att det är 

fortfarande svårt att mäta. Man gör kalkyler och beräkningar på detta arbete men man har inte samma 

kontroll som exempelvis över den finansiella verksamheten. Atlas Copco har som mål att förstå hur man 

gör en korrekt mätning och hur man ska använda rätt mätinstrument för att därmed minska osäkerheten. 

Förhoppningsvis kan de ha möjlighet att göra detta framöver. En annan problematik är att det 

fortfarande inte finns tillräcklig förståelse för arbetet med CSR. Det kan vara en medarbetare, leverantör 

eller kund som har bristande kunskap och tror att hållbarhet och CSR fortfarande bara handlar om 

välgörenhet. Man måste ha förståelse för CSR för att utifrån det kunna skapa värde, det handlar inte om 

att fokusera på siffror. Attityd är en annan problematik.  

 

I Sverige delar man information om CSR och hållbarhetsfrågor företag sinsemellan. Den beslutsamhet 

företaget har att arbeta med hållbarhetsfrågor är en fördel, men är dock inte unikt, menar Mala 

Chakraborti. Utbildning om CSR har här en central roll för att som företag göra sig unik. Att Atlas 

Copco har en gemensam affärsskod skiljer dem från andra företag, menar hon. Hon tycker att företaget 

är duktiga att integrera detta i företagets kärnverksamhet. Som exempel nämner hon att de har ett 

Management system som mäter koldioxidutsläpp. Mala Chakraborti tycker de gör ett bra jobb men vill 

givetvis göra det bättre.  

 

Med kommunikationen av CSR-arbetet har de mycket kvar att göra, säger hon. De delar ut affärskoden 

och ett magasin till sina kunder där de informerar att de tar hänsyn till alla steg i processen. För att 

tillfullo förstå Atlas Copcos CSR- och hållbarhetsarbete krävs det att kunderna har kunskap och att de 

ser värdet i detta. Både företagskommunikation av CSR samt hållbarhetsarbete och kundernas förståelse 

inom området måste växa. Atlas Copco har i huvudsak en webbsida på engelska om CSR vilket är 

problematiskt, menar Mala Chakraborti. Alla dokument och information om deras arbete finns däremot 

att hämta på webbsidan. I den årliga rapporten diskuterar de att man bör kommunicera ut vad man 

specifikt har uppnått med sina projekt. Dock läser inte alla den eller har inte möjlighet att göra detta, 

säger hon. Ett företag bör inte lova för mycket, såsom amerikanska företag gör. Hon menar att man inte 

ska lova saker man i realiteten inte kan uppnå, utan man ska istället ha mål som är möjliga att nå.  
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Mala Chakraborti fortsätter att diskutera anpassningen av CSR. Atlas Copco sätter sig in i olika projekt 

och avgör därefter ifall de skall ta sig an dessa. Hon poängterar att valet av projekt är en 

tvåvägskommunikation. Om intressenter på plats, som exempelvis organisationer som leder projekt, ser 

att det finns ett behov av kompletterande bistånd för att verksamheten ska fungera optimalt tar det 

kontakt med Atlas Copco för att se om problemet kan lösas. Mala Chakraborti menar att investerares 

intresse för CSR och hållbarhet har växt men det är företagets ansvar att skapa detta intresse hos 

kunderna. 

 

4.2 KappAhl 

 

KappAhl är en modekedja vars affärside är ”Prisvärt mode för många människor”. Företaget är 

börsnoterat och finns i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien samt hade 2011 en omsättning på 

4,6 miljarder SEK. KappAhls kundgrupp är mellan 30-50 år. KappAhl har idag varit verksamt i 60 år
105

 

och blev år 1999 den första miljöcertifierade modekedjan i världen som certifierades av ISO 14001.
106

 

 

”Hela flödet – från design, produktion, transport och lager till butik – ska präglas av en hållbar 

helhetssyn. Vårt ansvar omfattar både människor och miljö. Vårt arbete utgår från vår 

hållbarhetsvision: Vi agerar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och skapar mode 

med omtanke om vår planet idag och i framtiden."
107

 

 

KappAhl publicerar varje år en hållbarhetsredovisning
108

, samt en mer kortfattad folder med information 

om deras hållbarhetsarbete. På företagets webbsida finns dessa tillgängliga, samt övrig information om 

de områden KappAhl valt att fokusera på inom hållbarhetsarbetet; Future, Friendly, Fashion. KappAhls 

VD menar att genom denna fokusering på olika områden har de ”Skapat en tydlig struktur för 

hållbarhetsarbetet och därmed också skapat förutsättningar för att bli tydligare i vår kommunikation. Vi 

har lyssnat på kritiken från våra intressenter som tycker att vi borde bli tydligare med att kommunicera 

allt vi gör”.
109
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Information finns även på webbsidan om deras hållbarhetsvision och policy, uppförandekod, 

kemikalielista, produktpolicy, säkerhetspolicy,  arbetsmiljöpolicy, jämställdhets- och mångfaldspolicy, 

resepolicy, tjänstebilspolicy, alkohol- och drogpolicy, etiska riktlinjer samt SSEN-ISO 14001.
110

 

KappAhl har även en uppförandekod för leverantörer. 

 

Under rubriken “Vision och policy” på sin webbsida konkretiserar KappAhl fokusområden och 

övergripande mål. Dessa är föroreningar, resurser, goda relationer, arbetsplatsen, utbildning, kvalitet, 

hållbarhetsdesign och råvaror.
111

 Exempel på detta är att de ska ”..bidra till ett mer hållbart samhälle 

genom utbildning och information.” samt att de understryker betydelsen av att medverka i projekt såsom 

Clean shipping index, som ser till miljöpåverkan av sjötransport.
112

  

 

KappAhl nämner upprepande gånger de certifieringar vilka de och deras produkter innehar.”Av de tio 

produkter som vi köper in mest av, räknat i värde, är hela 70 procent tillverkade av återvunnet material, 

miljömärkta eller rättvisemärkta av Fairtrade.” 
113

 I den del av webbsidan, KappAhl.com, vilken rör 

företagets ansvar nämns ej ekonomisk målsättning (i relation med hållbarhetsarbetet) utan det berörs 

istället under fliken ”Vår väg framåt” varav fortsatt expansion med god lönsamhet eftersträvas
114

. 

 

4.2.1 Intervju med Eva Kindgren 

 

Intervjun genomfördes med Eva Kindgren den 23 april 2013 över telefon. Eva Kindgren arbetar som 

CSR och Quality manager på KappAhl. 

 

Eva Kindgren berättar att det var år 1993 som KappAhl påbörjade sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Det 

var dock år 1999 som blev det riktiga startskottet för detta arbete, vilket inföll samtidigt som företaget 

blev ISO certifierade. Miljöarbetet blev därmed integrerat i hela företaget och KappAhls miljöarbete har 

därefter ökat år för år.  Eva Kindgren menar att det finns trender i allt, likaså miljöarbete. Under vissa 

tider är de engagerade i fler projekt, under andra tider färre. KappAhl bedriver många projekt med 
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leverantörer i Kina, Bangladesh och Indien. Fokus för projekten skiftar och detta år är det fokus på 

vattenprojekt, vilket då även innefattar energiförbrukning och kemikalier. Mindre vatten ger mindre 

användning av energi vilket i sin tur ger kostnadsreduceringar hos leverantörerna, säger Eva Kindgren.  

 

Eva Kindgren berättar därefter att miljöarbetet de bedriver idag är uppdelat i tre olika delar; Future, 

Friendly och Fashion. Med Future syftar KappAhl till de olika miljöprojekt man bedriver, som 

exempelvis reducering av vattenförbrukning, avfallshantering, återvinning av plast och papp i 

centrallager samt optimering av leveranssträckor. Friendly har fokus på etikfrågor. Där ingår en 

uppförandekod med krav på etik och moral. Med Fashion finns fokus på produktutveckling. En del av 

detta är miljömärkning, bomullshantering och användandet av hållbara fibrer, berättar hon. 

 

Eva Kindgren menar att vilket arbete man väljer att bedriva inom CSR är en komplicerat. KappAhl 

jobbar med alla typer av frågor men satsar främst på de projekt där de kan göra mest nytta och störst 

skillnad. En riskanalys görs innan KappAhl väljer vilka projekt som ska bedrivas. Under de sista 2-3 

åren har samarbetet med konkurrenter ökat och nätverk utvecklats. Tillsammans menar hon att man har 

möjlighet att göra mer skillnad. Eva Kindgren berättar att KappAhl sneglar på konkurrenternas arbete 

men utgår ifrån vad dem har för möjligheter som företag. Som exempel berättar hon att de tillsammans 

med Lindex, Gina Tricot, Åhléns och MQ gick de en CSR- och hållbarhetsutbildning i Shanghai för 

vilken alla delade på kostnaderna. Hon berättar även att det inte föreligger en stor skillnad mellan typen 

av CSR-initiativ klädföretag i Sverige, utan det som skiljer är inriktningen på arbetet eller hur långt man 

har nått. Hon berättar att vissa projekt är av yttersta vikt att vara är engagerad i, såsom bomullsplantager 

i Bangladesh, annars kommer ingen bomull finnas kvar i framiden. Textilindustrin i Bangladesh måste 

både få hjälp och kunskap för att kunna överleva. 

 

KappAhls arbete med CSR ökar värdet på KappAhls ”namn”, och på företagets hela arbete i stort samt 

fungerar som ett kärnvärde, core-value, som genomsyrar hela verksamheten. De ser hela marknaden 

som en grön marknad och hon understryker att KappAhl arbetar med CSR till viss del för att uppfylla 

kundernas önskemål. Hållbarhetsaspekterna är endast en bonus.  Det är modet som är det viktiga men 

kunder och konsumenter har idag blivit mer och mer medvetna. Kundernas medvetenhet riktar sig 

främst till frågor rörandes kemikalier. Exempelvis har KappAhl skapat en kollektion till barn gjord av 

ekologisk bomull. Kunderna är mer engagerade i det som berör dem själva och är mer oroliga för 

kemikalier i kläderna, som de själva samt deras barn använder, än exempelvis löner och sociala 

förhållanden för sömmerskorna i Bangladesh.  
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Eva Kindgren tycker att konsumenter kan bli bättre på att se saker ur ett globalt perspektiv. 

Kommunikationen kring detta är inte trovärdig om det kommer från ett företag, menar hon. Istället 

föreslår hon att konsumentverket skulle bedriva frågan mot kunder och konsumenter. För att 

kommunicera ut arbetet med CSR och hållbarhet har KappAhl genomfört en återkommande kampanj, 

”All about being friendly”. Med kläderna som kunden köpte medföljde det ett informationsblad. Eva 

Kindgren berättar även att hon har själv vid tillfällen funnits på plats i butikerna och erbjudit kunderna 

att läsa hållbarhetsrapporten vilken finns i både en kort och en lång version. Dessa finns även 

tillgängliga på företagets webbsida. Utöver kampanjen är 20 % av kläderna KappAhl säljer försedda 

med en extra tredjepartscertifiering för att belysa företagets arbete med CSR och hållbarhet. Denna 

certifiering innebär att ett certifikat har skickats med vid varje steg i produktionsprocessen, från 

bomullsodlaren till fabriksägaren. De resterande 80 % uppfyller samma krav men dock utan denna 

tredjepartscertifiering. Även medarbetare involveras i CSR-iniativen då det är möjligt och information 

om CSR-arbetet kommuniceras på intranätet och informationsblad. 

 

KappAhl inspekterar sina fabriker och graderar dessa, mellan skalan ett till fyra, där det gäller för 

fabrikerna att ha en så hög gradering som möjligt. Fabrikerna får bara bli bättre, gå uppåt i skalan, då de 

annars sätts i, vad KappAhl kallar, en frysbox under en månads tid. KappAhl gör inga inköp under 

denna månad och under denna tid måste förhållandena på fabriken förbättras. Har de inte förbättras blir 

det en fråga för leverantören och managementnivån, berättar Eva Kindgren.  

 

Eva Kindgren menar att KappAhl aldrig kommer bli nöjda eller färdiga med sitt CSR- och 

hållbarhetsarbete. CSR och miljöarbete är komplexa ämnen. Det blir alltmer viktigt med CSR-arbete 

och hon tror att det nog kan komma en lag att börsnoterade företag måste ha en miljöredovisning eller 

CSR-rapport. Alla har arvet att ta hand om en värld som är smutsig och socialt finns det mycket kvar att 

göra. Inget kan säkerställas eller garanteras. Hur mycket än fabriker inventeras och inspekteras ger de 

endast en överblicksbild. Det finns en konsensus att man måste arbeta mer och mer med dessa frågor, 

avslutar hon.  
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4.3 Arvid Nordquist 

 

Arvid Nordquist startades 1884 som en delikatesshandel, men sedan 1961 producerar de även ett eget 

kaffe; Classic. Med Classic kaffe har de en marknadsandel i Sverige på ungefär 12 %. Förutom kaffe, 

säljs även mat och vin till både dagligvaruhandeln och vending- och restaurangmarknaden.
115

 

 

År 2011 hade Arvid Nordquist en samlad omsättning på ca 1,4 miljarder SEK.
116

 Arvid Nordquist vill 

leverera produkter med hög kvalité, varav att arbeta med miljöaspekter blir en naturlig del av 

företagsvisionen. Sedan 2003 är de miljöcertifierade med ISO14001.
117

 Arvid Nordquist är Sveriges 

första klimatkompenserande kafferosteri
118

. 

  

”Vår vision för vårt arbete med socialt ansvarstagande är att aktivt verka för att öka och förbättra 

levnadsvillkoren för människor i världen".
119

  

 

Arvid Nordquist har ingen CSR-rapport eller hållbarhetsredovisning tillgänglig på webbsidan. Istället 

finns en verksamhetspolicy publicerad vilken beskriver vad företaget vill uppnå. (På arvidnordquist.se
120

 

benämns denna sida ”Verksamhetspolicy” och på classickaffe.se
121

 benämns exakt samma text 

”Miljöpolicy CSR”). De vill uppnå hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. De strävar också efter en 

minskad klimatpåverkan och en ökad miljöhänsyn, respekt för mänskliga rättigheter, nationella lagar 

och internationella regler. De är tydliga med att de inte accepterar barnarbete och tvångsarbete samt 

verkar för en god arbetsmiljö, föreningsfrihet och kollektiv löneförhandling. De understryker även att de 

är emot alla former av diskriminering och trakasserier.
122

 Arvid Nordquist sätter även sitt miljöarbete i 

relation till sina intressenter då de ser till leverantörerna, men fokus finns likaväl på produkterna och det 

egna företaget med indelningen leverantörer, produkter och eget arbete i vad de benämner företagets 

övergripande miljömål
123

.  

                                                 
115

 Arvid Nordquist "Om oss" hämtad 2013-05-15 från http://www.arvidnordquist.se/Om%20Oss-7.aspx 
116 

Allabolag"Arvid Nordquist" hämtad 2013-05-15 från 

http://www.allabolag.se/5560077868/Arvid_Nordquist_Handelsaktiebolag 
117

 Arvid Nordquist "Vårt miljöarbete"  hämtad 2013-05-15 från http://www.arvidnordquist.se/Vårt%20miljöarbete-475.aspx 
118

Arvid Nordquist "Klimatkompensation" hämtad 2013-05-15 från http://www.arvidnordquist.se/Klimatkompensation-

12817.aspx 
119

 Arvid Nordquist "CSR policy" hämtad 2013-05-15 från http://www.arvidnordquist.se/CSR%20policy-473.aspx 
120

 Arvid Nordquist "Verksamhetspolicy" hämtad 2013-05-15 från http://www.arvidnordquist.se/Verksamhetspolicy-

11975.aspx 
121

 Classic "Miljöpolicy" hämtad 2013-05-15 från http://www.classickaffe.se/Miljöpolicy%20CSR-12636.aspx 
122

 Arvid Nordquist "Verksamhetspolicy" hämtad 2013-05-15 från http://www.arvidnordquist.se/Verksamhetspolicy-

11975.aspx 
123

 Arvid Nordquist "Vårt miljöarbete" hämtad 2013-05-15 från http://www.arvidnordquist.se/Vårt%20miljöarbete-

11977.aspx 



47 

 

 

På företagets webbsida betonar dem att ”Arvid Nordquist vill vara en god arbetsgivare och 

samhällsmedborgare.”
124

 Det ser detta som ett krav för kunna skapa förtroende hos sina kunder i 

konkurrensutsatt marknad
125

. 

 

4.3.1 Intervju med Martin Kronlund 

 

En personlig intervju genomfördes med Martin Kronlund den 3 maj 2013 på företagets huvudkontor i 

Solna. Han har jobbat på Arvid Nordquist i sex år där han jobbar främst som inköpare med råkaffe, 

Classic, men är även sedan två år tillbaka ansvarig för företagets CSR-grupp. 

 

Arvid Nordquist har verksamheter i alla nordiska länder, förutom Island. Företaget är fortfarande 

familjeägd och på huvudkontoret i Solna jobbar cirka 166 anställda. Arvid Nordquist står på tre ben, 

varav kaffe är den största delen med produktion i Sundbyberg sedan 60-talet. De andra två benen är 

livsmedel samt vin och öl.  

 

Martin Kronlund berättar att Arvid Nordquist är ISO-certifierade och dokumenterar information som är 

av vikt. Arvid Nordquist står för certifierat kaffe och arbetar med certifieringsorganen; Fairtrade, KRAV 

och UTZ-certified. En tredjedel av Arvid Nordquists totala volym är certifierat av dessa tre 

certifieringsorgan. De köper en kvalité i första hand, det är så branschen fungerar och så alla gör, 

berättar Martin Kronlund. Dessa certifieringsorgan kontrollerar kaffefarmerna i regel en gång om året.  

Kontrollen sker av UTZ-certified, vilka kontrollerar allt till ”punkt och pricka”. Farmerna producerar 

oftast fler produkter vilket gör att de har fler certifieringar och blir granskade även på dessa områden, 

säger han. Certifiering har varit väldigt omtalat de senaste åren och har ökat enormt, uttrycker Martin 

Kronlund. Många av de stora aktörerna gått ut med att de ska växla över allt kaffe till certifierat kaffe, 

men som de då kallar ”hållbart” kaffe. Det vet Martin Kronlund inte vad de menar med det, då 

hållbarhet enligt honom är ett vagt begrepp. 

 

Arvid Nordquist utför själva inte några kontroller eller revisioner utan de betalar för den tjänsten och 

certifieringsorganen ansvarar således för denna del. Det är svårt att som mindre aktör att utföra egna 

kontroller, då det är nästintill logistiskt omöjligt. Arvid Nordquist har även en bra relation till ägarna av 
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farmerna. De bedriver, vad Martin Kronlund uttrycker, ”gentlemanna-affärer” eftersom det är så 

kaffemarknaden fungerar. De reser gärna inte runt med ”pekfingret” utan ”promotar” istället att bra 

kvalité lönar sig. Fortsättningsvis menar han att det finns delar där de inte vill lägga sig i, då detta kan 

mottas fel i dessa länder. I Arvid Nordquists tre ben har de både leverantörer som kommer och går, samt 

andra som de har haft ett samarbete med under en längre period. Med kaffet har de själva mer kontroll, 

exempelvis i fråga om vilka exportörer de vill använda sig av. I kategorin livsmedel är det svårare att ha 

kontroll då det är stora koncerner som ligger bakom dessa.  

 

Både ledningen och framförallt styrelsen är engagerade i CSR-arbetet. De efterfrågar information, 

kommer med synpunkter och ställer ansvarskrav. Men enligt Martin Kronlund hanterar de inga speciella 

medel för att driva olika CSR-projekt utan driver CSR frågorna som en del utav ”affären”. Ett exempel 

på detta är att de sedan cirka sex år tillbaka har jobbat nära en enskild kaffefarm i Nicaragua. En 

kaffesort Arvid Nordquist säljer består enbart av bönor från denna farm. Marin Kronlund tillägger att det 

är exklusivt att jobba med en enskild producent. De skriver därefter avtal med farmerna som löper tre år 

framåt i tiden, där de kommer överens om pris och kvalité. Då Arvid Nordquist använder sig av UTZ-

certified avsätts automatiskt en premie för specifika projekt på farmerna. Som exempel på detta 

genomfördes ett projekt i Sydamerika där en kaffefarm behövde få hjälp med att arbeta bort resterna av 

det gamla feodala samhället. Man har därmed låtit bygga ungefär 100 hus i betong åt arbetarna en bit 

från kaffefälten som innan bodde runt omkring kaffefältet i skjul. Arvid Nordquist har inte varit så 

framgångsrika på att marknadsföra detta, vilket är tråkigt för deras del. 

 

Det är svårt att veta var exakt kaffet kommer ifrån, såvida det inte är certifierad och därmed spårbart. 

Problematiken ligger i att det finns många mellanhänder. Arvid Nordquist lägger inte vikten på detta och 

”slår sig ej för bröstet” för att de gjort en leverantörsbedömning, eftersom de är medvetna om att detta 

inte säger hur det är ställt i alla leden. Istället litar de på certifieringsorganen, vilka de betalar för. Martin 

Kronlund tillägger att det finns oärliga människor överallt dock. 

 

Den miljöaspekt Arvid Nordquist försöker arbeta med är att öka försäljningen av ekologiskt kaffe. Detta 

för att de själva sedan två år tillbaka har kompenserat för sitt klimatavtryck. Klimatavtrycket bygger på 

avancerade beräkningar. Djupa analyser på allt kaffe de köper in genomförs och i de fall där de har 

vetskapen om kaffets bakgrund så är den ”datan” godkänd.  Arvid Nordquist utgår från att de övriga 

kaffet som de inte kan spåra klassificeras som ”worst-case” + 10 % . Detta innebär att kaffet har utsatts 

för den mängden konstgödsel och bekämpningsmedel som är brukligt i landet. Dessa rådata ger de till 

ett konsultbolag som slutligen gör själva klimatberäkningen. Varje år genomför de ett ”klimatbokslut” 
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och resultatet av detta bokslut ger dem möjligheten att kompensera de utsläpp de står för (från odling till 

butikshylla, dock ej fram till konsument då det är svårt att veta hur dessa ter sig). Målet är att minska 

klimatpåverkan då detta kostar Arvid Nordquist väldigt mycket pengar. De ser även till vad de kan göra 

på huvudkontoret i fråga om el- och gasförbrukning samt förpackningsmaterial. Den tunga biten är att 

övertyga konsumenten att dricka ekologiskt kaffe som då är miljömässigt bättre. 

 

Martin Kronlund anser att en strategi för att öka konsumenternas medvetenhet är väldigt problematiskt 

då företaget inte har några egna coffeshops eller caféer. De har därmed ingen direktkontakt med 

konsumenten utan säljer till kund (ICA, Axfood, caféer, Selecta). Arvid Nordquist styr heller inte ”priset 

på hyllan”. Kaffe är priskänsligt och när priserna stiger kan konsumenten strunta i var ifrån kaffet 

kommer så länge det är billigt. Många konsumenter är väldigt prismedvetna och det existerar stora 

prisskillnader mellan olika kaffesorter. Detta är en ständig kamp och en pågående diskussion med deras 

kunder. Arvid Nordquist vill inte att ”straffavgifter” ska sättas på deras certifierade kaffe, utan att alla 

ska ha möjlighet att köpa certifierat kaffe. 

 

Samarbete med andra företag inom kaffebranschen är begränsat. Arvid Nordquist sitter med i 

branschorganisationen vilken har möte två gånger om året där det diskuteras mer generella frågor. 

Annars söker de inte kontakt med sina konkurrenter här i Sverige. Anledningen till detta är att 

kaffemarknaden är en oligopol marknad, bestående av fyra aktörer (varav två är multinationella) och på 

grund av detta är det för känsligt att ha för nära kontakt. Arvid Nordquist tittar hellre på företag i södra 

Europa eller USA. Med dessa företag är det mycket enklare att föra en diskussion samt att byta 

information om trender. Sverige, menar han, ligger i framkant inom kaffebranschen i Europa gällande 

arbete med CSR. I USA är det bristfälligt för de stora jättarna tar inte något speciellt stort ansvar. 

Medelstora länder är bättre på detta med CSR, säger han. 

 

Martin Kronlund menar att vi alla kan säga att vi har ambitionen, men man måste sträcka sig längre än 

så och detta jobbar Arvid Nordquist med. Folk ställer idag mer frågor rörande var ifrån kaffet kommer. 

Arbetet med CSR är något som styrs av konsumenten. Arvid Nordquist ser till konsumentens önskemål 

men det är även viktigt att då också hamna i rätt nivå. Eko-trenden är en trend som är här för att stanna 

och ansvarstagande blir mer och mer viktigt. Han menar dock att kaffe är en knepig vara, likvärdigt 

bomull och kakao. Med försiktiga steg måste detta förändras, vi måste se till vad som är det bästa för 

odlaren. Små bryggerier säger sig prestera bättre rörande miljöaspekter då de har en direktkontakt med 

odlaren. Men det handlar om så mycket mer än om enbart priset, utan odlaren behöver även få 

möjligheten till ett hållbart arbetssätt. Tillsammans måste vi hitta bättre och effektivare metoder, 
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exempelvis rörande hur man beskär träden, vilka gödsel som är bäst på just hans jord etc. Detta är vad 

certifieringsorganen arbetar med för att öka produktiviteten.  

 

Martin Kronlund säger att Arvid Nordquist inte direkt sysslar med någon form av välgörenhet, men de 

jobbar med sponsring i sportevenemang då detta ligger ägaren varmt om hjärtat. Han menar att han har 

svårt att se hur de skulle kunna bedriva annan välgörenhet. 

 

Arvid Nordquist använder sig inte av broschyrer för att kommunicera ut sitt arbete. Utan allt skall finnas 

tillgänglig på webben och på Facebook, där är Arvid Nordquist är ”hyfsat” aktiva, på Facebook är det 

också möjligt för konsumenter att ställa frågor. Tryckt material blir så snabbt inaktuellt, vilket är 

anledningen till att de dragit ned på det. Istället försöker företaget att vara så transparenta som möjligt, 

som exempel ges att de är det första företaget som började med klimatkompensering. Arvid Nordquist 

har ingen CSR-rapport, utan sätter istället ihop presentationer när det är redo att presentera arbetet 

internt. En CSR-grupp finns och de träffas en gång per månad, men de försöker, enligt Martin Kronlund; 

”hålla ned på byråkratin”. Som ersättning använder de hellre sitt intranät. Målet är att försöka vara 

konsekvent i sin marknadsföring i dagsläget, såsom klimatkompenseringen de börjat med. Detta ser de 

som ett Added-value, fast det är en kostnad som de själva står för. Som det första klimatkompenserade 

kafferosteriet är de naturligtvis stolta över att kunna erbjuda detta till sina konsumenter samt att fler 

upptäcker Arvid Nordquists sortiment. 

 

Martin Kronlund ser inte att ekologiskt kaffe har en enskild kundgrupp. Snarare vill de uppmuntra alla 

konsumenter att testa dessa produkter och de garanterar därigenom samma höga kvalitet på ekologiskt 

kaffe som det konventionella, menar han. Det är kvalitén Arvid Nordquist alltid utgår från när de ska ta 

fram en ny produkt. Det är till slut en fråga om personlig smak och alla konsumenter kan inte tycka om 

samtliga produkter de erbjuder. Då allt kaffe är klimatkompenserat anser Arvid Nordquist att det 

ansvaret ligger på de som miljöpåverkande företag och har därmed varken höjt några priser eller 

minskat förpackningarna som följd. Klimatfrågan anser de vara global frågan och företaget ville därmed 

inte utesluta några produkter från att vara CO2-kompenserade, avslutar han.  
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5. Relationen mellan teori och empiri  

 

Följande avsnitt är uppdelat i fyra stycken delavsnitt, varav varje delavsnitt beskriver förhållandet 

mellan en teori och studiens insamlade empiri.  Den första teorin som behandlas i förhållande till 

empirin är CSR-pyramiden, därefter Gröna marknadsföringsaktiviteter på tre nivåer, Generiska 

miljöstrategier och slutligen 10 regler för framgångsrik CSR-kommunikation. I delavsnitten redogörs 

det för ett antal exempel, beskrivna antingen av intervjuinformanterna eller i nyttjat sekundärmaterial. 

Dessa skall utgöra en konkret exemplifiering av de aspekter vilka de olika teorierna behandlar. På så 

sätt skall de olika aspekter företaget prioriterar i sitt arbete med CSR och hur detta arbete enligt dem 

indelas förtydligas.  Vilka marknadsföringsaktiviter företaget använder för att kommunicera ut dessa 

aspekter, samt vilket hållbarhetsengagemang företaget besitter belysas. Detta inom ramen för en 

övergripande konkurrensstrategi.  För att förtydliga tillvägagångssättet i analysen av relationen mellan 

teori och empiri bör det betonas att i huvudsak har primärmaterial i form av intervjuer analyserats. När 

informanterna ej besvarat ämnet fullständigt har information om detta sökts i sekundärmaterial. 

 

 

5.1 CSR-pyramiden 

 

Som tidigare nämnt delar Archie B. Carrolls CSR-pyramid in de skyldigheter vilket ett företag har 

gentemot samhället i fyra olika klasser; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar.  För att ett 

företags arbete med CSR skall bli accepterat som legitimt måste alla dessa aspekter innefattas
126

. Detta 

både i arbetet med CSR, samt även i kommunikationen av detta arbete. För att ett företag skall lyckas 

med sina gröna marknadsföringsstrategier finns tre grundförutsättningar, varav en av dessa 

förutsättningar är att företaget måste bedriva ett seriöst miljöarbete, ett miljöarbete som uppfattas som 

legitimt
127

. 

 

Atlas Copco delar in det CSR-arbete de bedriver i; filantropi, integration och innovation. Med tonvikt på 

det sistnämnda, innovation.  I dessa delar blir både ett ekonomiskt, juridiskt, etiskt samt ett filantropiskt 

ansvar märkbart. Varav Atlas Copcos arbete med CSR uppfyller alla teorins kriterier för att uppfattas 

som legitimt. 
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Det ekonomiska ansvaret uppfylls bland annat av företagets varumärkeslöfte, vilket lovar att Atlas 

Copco står för en hållbar produktivitet. Deras målsättning är att existera under en längre tid, och det 

ända sättet att ha möjlighet till detta är att som företag vara ansvarsfull. Detta i linje med vad teorin 

yrkar, det vill säga att ett företag vilket ser sig inneha ett ekonomiskt ansvar är ett företag som definierar 

sig som ett företag vilket är långsiktigt lönsamt. Atlas Copco uttrycker sig även ta hänsyn till olika 

länders attityder, miljö, sociala förhållanden och lagar vilket uppfyller det juridiska och etiska ansvaret. 

Detta tydliggörs i Atlas Copcos chefsjurist Håkan Osvalds uttalanden i artikeln ”Noll tolerans” där han 

betonar att för att bedriva en verksamhet etiskt måste man se bortom lokal affärssed och ekonomisk 

vinning. Programmet Water for all samt The Swedish Workplace HIV/AIDS-programmet (SWHAP) visar 

att Atlas Copco innehar en filantropisk ansats i sitt arbete med CSR.  Välgörenhetsprojektet Water for 

all fungerar på det vis att om man som medarbetare bortskänker en summa till projektet, skänker Atlas 

Copco det dubbla. Detta i linje med teorins krav på att ett filantropiskt ansvar innebär att chefer och 

medarbetare deltar i volontär- och välgörenhetsarbete.  

 

KappAhls miljöarbete är enligt Eva Kindgren uppdelat i Future, Friendly och Fashion. Future har fokus 

på miljöprojekt, Friendly på etikfrågor och Fashion på resursanvändning och hållbara material. 

KappAhls kategorisering är inte exakt överensstämmande med CSR-pyramiden men deras 

ansvarstagande är inom ramen för dess omfattning då de inkorporerar ett ekonomiskt, juridiskt, etiskt 

och ett delvis filantropiskt ansvar i sin syn på CSR. Varav KappAhls arbete med CSR till stor del 

uppfyller teorins förutsättningar för att uppfattas som legitimt. 

 

Att KappAhl ser att de har ett ekonomiskt ansvar kopplat till det arbete med CSR de bedriver uttrycks 

inte konkret vare sig i intervjun som genomfördes med Eva Kindgren eller i materialet publicerat på 

webbsidan i samband med deras CSR-arbete. Dock finns deras ekonomiska ansvar beskrivet under 

rubriken ”Vår väg framåt”, som uttrycker deras ekonomiska målsättning. Att inneha ett etiskt ansvar 

inbegriper vikten av att känna till, respektera och anamma framväxande sedvänjor och att göra det som 

förväntas. Som tidigare nämns verkar människor engagera sig för miljö och hållbarhet och som Eva 

Kindgren betonade i intervjun att det även finns trender i miljöarbete. Hon framhäver att KappAhl 

arbetar med CSR då kunder och konsumenter har blivit mer och mer medvetna. KappAhls 

uppförandekod, med krav på etik och moral, förtydligar delvis företagets juridiska och etiska ansvar. 

 

Ett filantropiskt ansvar innefattar bland annat att stödja offentliga utbildningsinstitutioner. KappAhl 

betonar i sin hållbarhetsrapport att de har ett samarbete de med skolor och universitet, varav de gärna 

ställer upp i intervjuer och projekt. Sammanfattningsvis har KappAhl inte kopplat samman det 
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ekonomiska ansvar de kommunicerar på sin webbsida med sitt arbete med CSR. Dock uttrycker de en 

tydlig ekonomisk målsättning. Att de skulle inneha ett juridiskt ansvar tar ej stor plats i 

kommunikationen som delges, vare sig i intervjun med Eva Kindgren eller i företagets webbpublicerade 

material. Fokus finns på det etiska ansvaret, vilken även deras område Friendly skall representera. Det 

filantropiska ansvaret är bristfälligt, även om de främjar utbildningsinstitutioner genom att delta i 

intervjuer och projekt. 

 

Arvid Nordquist delar ej in det arbete med CSR de bedriver i olika kategorier utan de följer istället en 

verksamhetspolicy, vilken även benämns ”Miljöpolicy CSR”.  De ser CSR som ”en del av affären”, men 

deras ansvarstagande är inom ramen för CSR-pyramidens olika nivåer då de inkorporerar ett 

ekonomiskt, juridiskt, etiskt och ett sparsamt filantropiskt ansvar i sin syn på CSR. Varav Arvid 

Nordquist arbete med CSR delvis uppfyller alla teorins förutsättningar för att uppfattas som legitimt.  

  

Att Arvid Nordquist anser sig ha ett ekonomiskt ansvar blir synliggjort då de betonar vikten av att i en 

konkurrensutsatt marknad kunna vinna kunders förtroende och på så sätt ha möjlighet att upprätthålla en 

stark position på marknaden. För att hålla ned driftkostanden menade Martin Kronlund att Arvid 

Nordquist ser till vad de har möjlighet att göra på huvudkontoret i fråga om el- och gasförbrukning samt 

kontorsmaterial. Arvid Nordquist vill, som de själva uttrycker, vara en god samhällsmedborgare vilket 

kan ses som att de delvis tar både ett etiskt och juridiskt ansvar. Då det i enlighet med teorin innebär att 

för att ta ett etiskt och juridiskt ansvar bör företaget vara laglydiga samhällsmedborgare, samt prestera 

på ett sätt som överensstämmer gällande social normer.  Såsom Martin Kronlund under intervjun 

nämnde så vill inte Arvid Nordquist kritisera andras länders val av arbetsmetod utan förespråkar istället 

att bra kvalité lönar sig. Fortsättningsvis menar han att det finns delar där de inte vill lägga sig i eftersom 

detta kan mottas fel i dessa länder. Detta i enlighet med att innebörden av ett juridiskt ansvar bland 

annat är att respektera respektive lands satta lagar och regler. Samtidigt som ett etiskt ansvar innebär att 

förstå att företagets fulla ansvar i realiteten sträcker sig bortom det juridiska ansvaret, med sina satta 

lagar och förordningar.  

 

Arvid Nordquists klimatkompensering kan länkas med att de innehar ett etiskt ansvar vilket inbegriper 

vikten av att känna till, respektera och anamma framväxande sedvänjor och att göra det som förväntas. 

Som tidigare nämns verkar människor engagera sig för miljö och hållbarhet som medborgare, aktivister 

och konsumenter
128

. Martin Kronlund menar att;   ”…eko-trenden är en trend som är här för att stanna 
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och ansvarstagande blir mer och mer viktigt.”  Samtidigt berättar han även att certifiering är något som 

har varit väldigt omtalat de senaste åren och har därmed ökat enormt. Även de stora aktörerna har  

uttryckt att de ska växla över allt kaffe till certifierat kaffe, men som de då benämner hållbart kaffe. Han 

betonar att Arvid Nordquist jobbar med tre olika typer av certifierat kaffe; Fairtrade, KRAV och UTZ-

certified. Likaså är företagets verksamhetspolicy till för att uppmärksamma att etiska normer inte får 

åsidosättas för att främja företagets mål. Det filantropiska ansvaret uppfylls till viss del då de deltar i 

frivilliga projekt, såsom att de främjar sport genom sponsring, vilket i uppsatsen likställs med att främja 

kultur. Således uppmärksammar Arvid Nordquist ej att de skulle ha ett ekonomiskt ansvar inom sitt 

arbete med CSR i det material vilket finns tillgängligt på webbsidan. Martin Kronlund berörde ämnet 

under intervjun, men utan ett mer fördjupande resonemang.  Arvid Nordquist juridiska och etiska ansvar 

inom sitt arbetet med CSR uppfylls till stor del, men att de även skulle inneha ett filantropsikt ansvar är 

något de själva ej anser sig ha, trots att de vid tillfällen har fungerat som sponsorer för diverse 

sportevenemang.  

 

5.2 Gröna marknadsföringsaktiviteter på tre nivåer 

 

Atlas Copcos gröna marknadsföringsaktiviteter klassificeras befinna sig på en strategisk nivå. Detta 

utifrån att företaget inte marknadsför sina produkter i konventionell media då deras produkter riktar sig 

till industriföretag, B2B, och inte till konsumenter. Företaget har inte utvecklat ett grönt varumärke som 

komplement till dess övriga varumärken då det gröna varumärket är integrerat i kärnverksamheten. 

Styrelsens uppgift är att sätta mål och följa upp CSR och hållbarhetsfrågorna men en specifik SBU har 

inte utvecklats
129

. Mala Chakraborti uttalade sig i intervjun att Atlas Copco ser hela marknaden som en 

grön marknad och riktar följaktligen sin verksamhet mot den. Atlas Copco strävar efter att använda mer 

eko-vänliga processer, utveckla bättre råmaterial och har en långt utvecklad grön design. De arbetar 

kontinuerligt med att utveckla produkterna i avseende att minimera skadorna på miljön och ser till 

produktlivscykeln. Exempelvis utvecklas system som mäter koldioxidutsläpp. Atlas Copco strävar efter 

att produkterna ska vara eko-vänliga i alla aspekter
130

. De genomför inte PR-kampanjer där de 

framhäver dess gröna aspekter eller arbetssätt. Företagets profil är anpassat på så vis att det material som 

finns på webbsidan samt de broschyrer som kunderna får ta del av reflekterar deras arbete och tro på det 
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miljömässiga och ekovänliga processerna. Atlas Copcos varumärkeslöfte grundar sig på tron att en 

hållbar produktivitet är nödvändigt. De uppmanar kunderna att ta sitt ansvar för miljömässiga och 

sociala förbättringar genom att välja Atlas Copcos produkter. Inom företaget är arbetet mot en 

förbättring inom området konstant pågående. Exempelvis har företaget etablerat en etisk hjälplinje 

”Hotline” där medarbetare anonymt kan göra rapporteringar då beteenden eller handlingar överträder 

lagar eller Atlas Copcos riktlinjer samt kränkningar av mänskliga rättigheter, diskriminering och 

korruption
131

. Varav den gröna positioneringen utifrån teorin är genomgående hela verksamheten.  Atlas 

Copco marknadsför sina produkter som är effektiva i åtgången av energi vilket resulterar i besparingar 

för dess användare, energieffektivitet är exempel på nyckelkriterier i de projekt Atlas Copco 

genomför
132

.  

 

”The need to improve energy efficiency is one of the most important drivers in Atlas Copcos product 

development”
133

 Vilket syftar på att behovet att förbättra energi effektiviteten är en av de viktigaste 

drivkrafterna i Atlas Copcos produktutveckling. 

 

Atlas Copcos produkter finns även att hyra
134

. Sett till företagets gröna påverkan genomförs inte 

kampanjer, utan de redovisar sitt arbete kontinuerligt, bland annat i olika typer av rapporter, för att 

motverka en företagsskandal.  De nämner däremot alltid de gröna fördelar produkterna besitter i sina 

marknadsföringsaktiviteter. De sociala aspekterna och eko-aspekterna är en del av Atlas Copcos 

verksamhet och företagsfilosofi vilket årligen kommuniceras ut i företagsbroschyrer, rapporter samt på 

företagets webbsida. Sammanfattningsvis kan därför Atlas Copcos gröna marknadsföringsaktiviteter 

klassificeras befinna sig på en strategisk nivå.   

 

KappAhls gröna marknadsföringsaktiviteter klassificeras in i en quasi-strategisk nivå. Detta utifrån att 

företaget inte har utvecklat ett separat grönt varumärke men de har utvecklat en grön kollektion som 

utgör 20 % av företagets totala produkter, vilken har en tredjepartscertifiering, som komplement till dess 

övriga kollektioner. KappAhls gröna design och produktutveckling innefattar att de använder sig av 
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utbildningar, kravspecifikationer och genomför inspektioner för att uppfylla mer eko-vänliga processer. 

Vid de fall då leverantörerna inte uppfyller kraven, byts dessa ut.  Företaget tar hänsyn till att 

produkterna minimerar skada på miljön, exempel på detta är delen Future, Clean shipping index och att 

de driver projekt gällande återanvändandet av textiler.  

 

”Hela flödet – från design, produktion, transport och lager till butik – ska präglas av en hållbar 

helhetssyn”
135

    

 

De ser således till produktlivscykeln i utvecklandet av nya produkter. Företaget genomför PR-

kampanjer, exempelvis ”All about being friendly” som understryker dess gröna dimensioner. KappAhl 

har inte anpassat företagets profil till en miljö och eko-vänlig profil, däremot har de en CSR- och 

hållbarhetsrapport tillgänglig på företagets webbsida i vilken de understryker tron på ett hållbart 

förhållningssätt. Miljömässiga och sociala förbättringar eftersträvas konstant inom företaget då de 

genomgår utbildningar och har uppsatta mål för denna typ av arbete. KappAhl frånsäger sig uppgiften 

att upplysa kunderna om att bli mer engagerade i CSR och hållbarhetsfrågor och de strävar efter att göra 

besparingar av energiförbrukning i framställandet av produkterna
136

 men ser även till vad för 

energibesparingar man kan genomföra i butik
137

. KappAhls gröna påverkan innefattar en 

hållbarhetsrapport som nämner produkternas gröna fördelar för att motverka negativ PR. Att de 

genomför fler kampanjer med fokus på sociala och eko-aspekter samt belyser detta i olika 

påverkansmaterial är inget KappAhl genomför, dock finns all information samlad i rapporterna 

tillgängliga på företagets webbsida. Sammanfattningsvis kan därför KappAhls gröna 

marknadsaktiviteter klassificeras in i en quasi-strategisk nivå. 

 

Arvid Nordquist gröna marknadsföringsaktiviteter klassificeras in i en taktisk nivå. Detta utifrån att 

företaget annonserar sitt klimatkompenserade kaffe samt att de klimatkompenserar genom att plantera 

träd. Företaget har inte utvecklat ett grönt varumärke men har däremot utvecklat kaffesorten Classic 

med fokus på gröna aspekter. Företaget har en CSR-grupp men överlåter större delen av arbetet till 

certifieringsorganen. De ser till kaffets kvalité och förlitar sig på att certifieringsorganen använder mer 

eko-vänliga processer, exempelvis genom utbildning. Den analys som företaget genomför i syfte att 
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minimera skada på miljön är klimatkompenseringsanalyserna, inga andra analyser med avseende på 

produktlivscykeln genomförs. Produkterna är dock inte garanterat eko-vänliga i alla aspekter. Företagets 

gröna positionering blir synliggjord i att de har genomfört en PR-kampanj för sitt kaffe Classic, detta för 

att framhäva dess gröna aspekter och arbetssätt. Sammanfattningsvis kan därför Arvid Nordquists gröna 

marknadsaktiviteter klassificeras in i en taktisk nivå. 

 

5.3 Generiska miljöstrategier 

 

Som tidigare nämnt har Porters fyra klassiska generiska konkurrensstrategier kommit att utvecklas och 

anpassats till grönare verksamheter, och kan delas in i fyra olika konkurrensstrategier; Eko-effektivitet, 

Bortom effektivitetsledarskap, Eko-branding, Miljökostnadsledarskap.
138

 

 

Alla företag vilka figurerar i studien bedriver en konkurrensstrategi vilken i huvudsak kan klassificeras 

in i en av de fyra generiska miljöstrategierna. Dock besitter alla vissa avvikelser, vilka utifrån teorin är 

hänvisat till någon av de andra konkurrensstrategierna. Användandet av olika typer av 

produktcertifieringar nyttjas enligt teorin i huvudsak av de företag vilka strävar efter en Bortom 

effektivitetsledarskapsstrategi, dock har det blivit uppenbart i samband med analysen av empirin att 

även de företag som inte kan ses bedriva denna konkurrensstrategi dessutom innehar flertalet 

certifieringar. Detsamma gäller i teorin separationen av organisatoriska processer kontra produkter och 

tjänster. Denna separation är ej i empirin alltid given, utan merparten företag ser till bådadera i sin valda 

konkurrensstrategi. 

 

Atlas Copcos konkurrensstrategi innehar en merpart av de aspekter vilket i teorin gällande generiska 

miljöstrategier definierar Bortom effektivitetsledarskapstrategin. Denna strategi menar att vissa företag 

inte bara önskar öka effektiviteten av sina organisatoriska processer, utan de vill även att kunder och 

omvärlden skall uppmärksamma deras gröna arbete och att detta arbete skall upplevas differentierat från 

den gröna verksamhet andra företag bedriver. Atlas Copco vill inte endast applicera detta på företagets 

organisatoriska processer som teorin föreslår, utan även på de produkter och tjänster som erbjuds. Mala 

Chakraborti, Sustainability coordinator hos Atlas Copco, uttryckte att man måste se på hållbarhet som 

mer än en ”grön” stämpel på produkterna, utan att företag bör bruka en helhetssyn då det även handlar 

om hur alla typer av tillgängliga resurser används. Hon betonade att hållbarhet finns integrerat i hela 
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verksamheten och således i företagets kärna varav värde kan realiseras genom ett Shared-value koncept. 

Publicitet och kommunikation av det hållbarhetsarbete Atlas Copco bedriver anser de som någonting 

viktigt och vilket de enligt Mala Chakraborti hela tiden strävar efter att bli bättre inom. Då de anser att 

det är företagets uppgift att skapa ett intresse för hållbarhet hos kunderna och konsumenterna. 

Varumärkeslöftet; ”Vi står för hållbar produktivitet” är ett konkret bevis på den vikten de lägger vid att 

betona företagets gröna och hållbara verksamhet.  

 

Flertalet kommunikationsmedel nyttjas för att delge denna ståndpunkt. Förutom en informationsrik 

webbsida endast ägnad åt CSR, publicerar de även en hållbarhetsrapport, ett återkommande magasin; 

”Achieve”, sin affärskod samt diverse annat tryckt informationsmaterial. I Atlas Copcos 

hållbarhetsrapport från 2011 redogörs det även för hur olika hållbarhetsmål prioriteras utifrån Atlas 

Copco och dess intressenter. Marknadsföring av hållbara produkter anses där som något viktigt och högt 

prioriterat.
139

 Förutom detta har Atlas Copco flertalet externa certifieringar och utmärkelser relaterade 

till det arbete med hållbarhet och CSR de bedriver; såsom att de bland annat är delaktiga i Dow Jones 

och Global 100 (det vill säga de topp 100 mest hållbara företagen). Detta i linje med att företag vars 

konkurrensstrategi går att klassificera inom ramen för Bortom effektivitetsledarskapsstrategin lägger stor 

vikt på att kunder och omvärlden skall uppmärksamma deras hållbarhetsarbete genom kommunikation 

och certifieringar. 

 

KappAhls konkurrensstrategi innehar en merpart av de aspekter vilket i teorin gällande generiska 

miljöstrategier definierar Miljökostnadsledarskapsstrategin. Denna innebär att när en stor möjlighet till 

differentiering inte föreligger är konkurrensen till stor del baserad på prissättning, varav lägre kostnader 

eftersträvas rörande företagets gröna produkter och tjänster. KappAhls affärside är att erbjuda prisvärt 

mode för många människor. Vilket fastslår att prissättning har en avgörande roll i utformningen av deras 

konkurrensstrategi.  

 

Eva Kindgren, CSR och Quality manager på KappAhl, berättade att KappAhl jobbar med alla typer av 

frågor men satsar främst på de projekt där de kan göra mest nytta och störst skillnad. Detta kan röra 

projekt vilket i sin tur kan generera kostnadsreduceringar hos leverantörerna. Hon ser ej att det är 

företagets ansvar att skapa intresse för hållbarhet hos kunderna och konsumenterna, varav 

kommunikationen av hållbarhetsarbetet KappAhl bedriver ej är det mest centrala i konkurrensstrategin 
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utan att det istället utgår från kostnadsreducering. Att kunna erbjuda produkter vilka uppfylla kundernas 

och konsumenternas gröna önskemål till lägre kostnader än vad konkurrenterna har möjlighet till.  

 

Arvid Nordquist konkurrensstrategi innehar aspekter från alla av de fyra i teorin definierade generiska 

miljöstrategierna. Viss empiri föreslår dock att den konkurrensstrategi de arbetar mot, fast ännu ej 

uppnått, är Eko-brandingstrategin, med en viss föreliggande modifikation. Den utgår från att 

differentiera produkter med hjälp av grön marknadsföring. Företag som vill generera en 

konkurrensfördel baserat på Eko-brandingstrategin behöver ta hänsyn till tre grundantaganden; 

konsumenter måste vara villiga att betala för kostnaden av en ekologisk differentiering, trovärdig 

information om produktens gröna aspekter måste vara tillgänglig för konsumenten samt så måste den 

ekologiska differentieringen vara svår att imitera av konkurrenter.
140

 

 

Arvid Nordquist vill inte att konsumenten skall behöva betala ett prispremium för att produkten skall 

besitta gröna dimensioner eller att ”straffavgifter” ska sättas på deras certifierade kaffe. Den 

klimatkompensering de bedriver är en kostnad som de själva står för men som fungerar som Added-

value. Istället försöker de arbeta med att öka försäljningsvolymen av ekologiskt kaffe. Kommunikativt 

arbetar Arvid Nordquist på olika nivåer för att erbjuda trovärdig information. Genom att inneha olika 

certifieringar kommuniceras det hållbara synsättet och höga kvalitén ut. Varje paket av Classic kaffe 

besitter ett märke vilket visar på klimatkompenseringen. Mer information finns även på classickaffe.se. 

Förutom detta har de en Facebooksida med regelbundna uppdateringar. Däremot har det inte någon 

hållbarhetsredovisning eller CSR-rapport.  Att den ekologiska differentieringen skulle vara svår att 

imitera kan diskuteras. Martin Kronlund, CSR-ansvarig på Arvid Nordquist, berättar att de sedan cirka 

sex år tillbaka har jobbat nära med en enskild farm sysslandes med kaffeodling i Nicaragua. Detta ser 

han som en exklusiv möjlighet att jobba med en enskild producent och kunna ha en dialog om pris och 

kvalité.  Vissa inslag av Eko-effektivitetsstrategin föreligger även då de önskar se till att finna 

effektivare metoder, exempelvis rörande hur man beskär träden, vilka gödsel som passar till vilken jord 

och så vidare. Dock är detta något som Arvid Nordquist inte själva gör, utan istället något som 

certifieringsorganen fortlöpande arbetar med. 
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5.4 Tio regler för framgångsrik CSR-kommunikation 

 

 
 

Figur 5.4 Överblick: 10 regler för framgångsrik CSR-kommunikation. Figuren visar en överblick 

gällande hur de företag vilka utgjorde uppsatsens studieobjekt förhåller sig till teorin 10 regler för 

framgångsrik CSR-kommunikation. 
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Atlas Copco talar om CSR i kombination med konkreta åtgärder och konkreta mål. Som exempel på 

detta publicerar företaget ”Atlas Copco’s performance versus goals 2012” på deras webbsida, vilket 

fungerar förtroendeingivande och ger belägg för deras påståenden. Det är svårt att avgöra om företaget 

enligt sina förutsättningar handlar ansvarsfullt. De flesta av dessa åtgärder och mål är inom ramen för 

företagets handlingar, med undantag från projektet ”Water for all” som inte har en direkt koppling till 

företagets verksamhetsmål eller affärsstrategi. Atlas Copco är förberedd på kritiska frågor då de 

förespråkar transparens vilket gör att de är öppna för intervjuer samt generösa i de material de ger ut i 

form av hållbarhetsredovisningar, magasin och broschyrer. Att företaget och dess ledning prioriterar 

CSR är tydligt då exempelvis Atlas Copcos VD, Ronnie Leten, samt chefjurist Håkan Osvald, offentligt 

talar om hållbarhet, socialt och etiskt ansvarstagande. Detta är en viktig åtgärd för att betona företagets 

värderingar.  

Företagets anställda involveras också i CSR-initiativen genom utbildning samt medverkan i projekt och 

välgörenhetsinitiativ. Flertalet av de olika program som genomförts har varit intresseväckande då de 

varit tydliga i kommunikationen av dessa mot önskad kundgrupp. Atlas Copco har en CSR-representant 

och hela marknaden ses som en grön marknad vilken de måste anpassa kommunikationen till. Företaget 

välkomnar tydligt en dialog då de redogör för intressentdialoger i årsredovisningen. De bevisar även en 

god praktisk tillämpning då de är med i Dow Jones, Global 100 och samarbetar med andra aktörer för 

att förbättra sitt CSR- och hållbarhetsarbete. Atlas Copco anses därför som ett väletablerat hållbart 

varumärke, och kan med sin ansvarsfullhet få ett ökat värde. CSR-relaterade produkter kan influera 

konsumentens köppreferenser då allt påverkansmaterial hänvisar till produkternas CSR- och 

hållbarhetsaspekter. Sammanfattningsvis uppfyller Atlas Copco alla tio kriterier för att kunna föra en 

framgångsrikt kommunikation av sitt arbete med hållbarhet och CSR. 

KappAhl talar positivt om CSR och kombinerar denna ståndpunkt med konkreta åtgärder och vagare 

övergripande mål som de på sin webbsida formulerar ”Fokusområden och övergripande mål”. Det är 

svårt att avgöra om företaget enligt sina förutsättningar handlar ansvarsfullt. Deras ståndpunkt och 

handlande är möjlig att uppfattas externt då företagets CSR- och hållbarhetsarbete Future, Friendly 

Fashion är inom ramen för dess verksamhet. KappAhl kan möta de krav vilka ställs på konkreta 

uttalande om hur de ansvarsfullt arbetar med sin kärnverksamhet då de är öppna för intervjuer, dialoger 

med utbildningsinstitutioner samt förespråkar transparens och samarbete men även då de publicerar en 

hållbarhetsrapport. CSR måste prioriteras hos företagsledningen för att kommunikationen rörande CSR 

skall anses framgångsrik. KappAhls VD, Johan Åberg, talar öppet om företagets hållbara och sociala 

ansvarstagande vilket då även reflekterar företagets värderingar.  
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Företagets anställda involveras i den mån det är möjligt i CSR-initiativen. Men det arbete med CSR de 

bedriver är inte till hög grad differentierat från andra företags, förutom gällande aspekten hur långt 

framskriden arbetet är. KappAhl identifierar inte en specifik grön kundgrupp utan ser produkternas 

gröna aspekter av allas intresse. Företaget har en CSR-representant varvid CSR-arbete bedrivs i stor del 

för kundernas skull. Företaget är bra på praktiskt tillämpning då de exempelvis var den första ISO-

certifierande modekedjan samt att de samarbetar med andra aktörer inom branschen för att förbättra 

CSR- och hållbarhetsarbetet. Genom CSR-arbetet får KappAhl som företag ett utökad värde.  

 

Arvid Nordquist talar offentligt om CSR och har ett fåtal konkreta åtgärder med vaga och övergripande 

mål som de på sin webbsida formulerar ”Övergripande miljömål”. Företagets klimatkompensering har 

de dock konkreta åtgärder för. Det finns ett ramverk för företagets CSR-initiativ med undantag av 

sponsring av sportevenemang. Företaget är delvis beredd på kritiska frågor då de är öppna för en 

intervju men däremot finns ingen CSR- eller hållbarhetsrapport tillgänglig för allmänheten. CSR-

initiativ sägs förespråkas av ledningen. Företagets anställda involveras till viss del då information om 

CSR uppdateras på intranätet och presentationer av deras arbete med CSR sker internt. CSR-initiativen 

är intresseväckande då klimatfrågan är aktuell och klimatkompensering är lättförståligt och konkret 

kommunicerat likaså finns en CSR-representant finns på Arvid Nordquist. En specifik grön kundgrupp 

identifieras inte då de ser hela marknaden som en potentiell grön kundgrupp då dess CSR-arbete bedrivs 

i stor del för kundernas skull. Företaget är bra på praktisk tillämpning i den aspekten då de är det första 

svenska kafferosteri som klimatkompenserar. De är dock inte i framkant gällande att samarbeta med 

andra aktörer i branschen. CSR är delvis ett säljargument då hållbarhetsarbetet differentieras delvis 

genom klimatkompensering. Produktegenskaper kan därmed influera en konsuments köppreferenser. 

Kärnverksamheten kan uppfattas ha uppenbara risker som skulle kunna skada varumärket då företaget 

aldrig kan garantera att kaffet uppfyller kraven trots kontroll av certifieringsorgan. Sammanfattningsvis 

uppfyller Arvid Nordquist flertalet kriterier för att kunna föra en framgångsrik kommunikation av sitt 

arbete med hållbarhet och CSR, resterande kriterier är det svårt att finna trovärdig och tillräcklig 

information gällande eller så uppfylls de ej utifrån den information som delges.  
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6. Resultat 

 

Följande avsnitt utgår ifrån tidigare avsnitt; Relationen mellan empiri och teori för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Varje delavsnitt utgår från en frågeställning. 

 

 

6.1 Vilken nivå av arbete med CSR kommunicerar företagen att de 
bedriver? 

 

Alla studerade företag; Atlas Copco, KappAhl och Arvid Nordquist kommunicerar sitt arbete med CSR 

på både en ekonomisk och juridisk nivå. Även det etiska ansvaret är fast valbarhet genomgående alla tre 

undersökta företag. Dock uppfyller endast Atlas Copco samtliga i teorin givna kriterier för ett 

fullständigt etiskt ansvarstagande. KappAhl och Arvid Nordquist uppfyller en majoritet, vilket anses 

tillräckligt för att utifrån empirin påvisa att ett etiskt ansvar är synligt i kommunikationen. 

En märkbar skillnad företagen sinsemellan är synen på filantropi som en grundläggande del i ett legitimt 

arbete med CSR. Atlas Copco ser filantropi som en naturlig del i arbete med CSR och genomför därför 

flertalet filantropiska projekt. KappAhls filantropiska ansvarstagande är till viss del inkorporerat i dess 

arbete med CSR. Detta ansvar är hos Arvid Nordquists bristfälligt, då endast främjandet av sport är 

närvarande i företagets filantropi. Typen av filantropiska projekt företagen utför är av varierad form, 

vilket kan bero på skillnaden i företagens strategiska mål.  

Alla dessa tre företag uppfyller till viss del alla nivåer av ansvar, och kan därmed påstås ha alla 

förutsättningar för att arbetet de bedriver inom CSR skall kunna kommuniceras som legitimt. 

 

6.2 Hur kommuniceras detta arbete med CSR ut genom 
marknadsföringsaktiviteter? 

 

Atlas Copcos gröna marknadsföringsaktivitet klassificeras in i en strategisk nivå, vilket påvisar att 

hållbarhet är helt integrerat i företagsfilosofin och affärsverksamheten. Atlas Copco uppfyller utifrån 

teorin alla tio kriterier för att kunna föra en framgångsrik kommunikation av sitt arbete med hållbarhet 

och CSR. 
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KappAhls gröna marknadsaktiviteter klassificeras in i en quasi-strategisk nivå varav det synliggörs i 

företagets affärspraxis. Miljömål och gröna dimensioner hos produkterna prioriteras, för att försöka 

uppnå konkurrensfördelar i nuvarande marknader och verksamheter. Produkternas gröna dimensioner 

differentieras inte utifrån produktegenskaper, utan från KappAhls långgående hållbarhetsengagemang. 

En enhetlig strategi att integrera miljöaspekter i alla marknadsföringsaktiviteter förekommer inte. 

Arvid Nordquists gröna marknadsaktiviteter klassificeras in i en taktisk nivå då arbetet med CSR och 

hållbarhet delvis utförs för att uppnå vissa specifika marknadsföringsmål som exempelvis att öka 

försäljningen av ekologiskt kaffe. Arvid Nordquist uppfyller flertalet kriterier för att ha möjlighet att 

föra en framgångsrik kommunikation av sitt arbete med hållbarhet och CSR, resterande kriterier är det 

svårt att finna trovärdig och tillräcklig information gällande eller så uppfylls de ej utifrån den 

information som delges.  

 

Sammanfattningsvis syns ett samband mellan den nivå företagens gröna marknadsföringsaktiviteter kan 

klassificeras in i, och hur många kriterier företagen uppfyller för framgångsrik CSR-kommunikation. En 

större grad av hållbarhetsengagemang visar på fler uppfyllda kriterier. 

 

6.3 Hur väljer företag strategiskt vilket arbete med CSR de ska bedriva 
utifrån ett värdeperspektiv? 

 

Atlas Copco ser CSR ur ett Shared value-perspektiv, varav projekt för att öka livskvalitén skapar värde 

för de individer som får hjälp, men även för företaget som bedriver projekten. Att initiera och involvera 

medarbetare i filantropiska projekt blir således ett naturligt steg för att realisera ett värde. Vilket skulle 

kunna tänkas vara grunden till varför de verkar prioritera filantropiska projekt högre än de andra 

studerade företagen. Det kan även vara i relation till företagets ekonomiska förutsättningar då Atlas 

Copco har en högre omsättning och därav kan åsidosätta resurser för detta. Atlas Copco verkar tillämpa 

en Bortom effektivitetsledarskap strategi vars fokus är att öka effektiviteten av företagets organisatoriska 

processer vilket involverar flertalet intressenter, varav tanken om Shared-value är väl 

överensstämmande med dessa strategiska mål. 

KappAhl ser CSR ur ett Core-value perspektiv, vilket innebär att genom att införliva hållbarhet som en 

del av företagets karaktär realisera ett värde utifrån ett övergripande grönt förhållningssätt. KappAhl 

väljer att bedriva CSR- projekt där de kan göra mest nytta och störst skillnad. Exempelvis i projekt 

vilket i sin tur kan generera kostnadsreduceringar hos leverantörerna. Den insamlade empirin föreslår att 
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de tillämpar en Miljökostnadsledarskap strategi vilken är att föredra när konkurrensen är beroende av 

prissättning. 

Arvid Nordquist ser CSR ur ett Added-value perspektiv. Det vill säga genom att addera en grön 

dimension kunna förbättra och differentiera sina produkter samt realisera ett utökat värde. Det är i linje 

med förutsättningarna för en Eko-branding strategi. Dock önskar Arvid Nordquist inte att kund eller 

konsument skall stå för kostnaden för den ekologiska differentieringen, utan det gör företaget. 

Alla tre studerade företagen påvisar en möjlig koppling mellan synen på värde, vald konkurrensstrategi 

och anpassning av CSR. Detsamma gäller för grundtanken att se hela marknaden som en grön marknad.  
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7. Slutsats  

 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser studien har påvisat med utgångspunkt från tidigare avsnitt. 

Först presenteras studiens syfte återigen för att underlätta återkopplingen mellan syftet och studiens 

slutsats. 

 

 

 

”Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska företag strategiskt resonerar kring anpassningen 

av sitt arbete med CSR, samt kommunikationen av detta arbete för att kunna erbjuda ett värde.” 

Studiens resultat har indikerat att de svenska företag vilka utgjorde uppsatsens studieobjekt strategiska 

anpassning av CSR är sammanlänkad med vilken typ av värde de anser att CSR kan realisera, men det 

är även i syntes med vald konkurrensstrategi.  

 

Studien föreslår inte att det finns en värdesyn som bör föredras framför andra i samband med anpassning 

av CSR, utan detta bör istället vara i relation till företagets rådande konkurrensstrategi. Detta eftersom 

alla företag som studerats, vilka har valts ut på grund av sitt till synes väletablerade hållbarhetsarbete, 

anses vara i framkant i sin bransch gällande detta trots att empirin påvisar en skild syn på vilket värde 

arbete med CSR kan realisera.   

 

Vilken konkurrensstrategi som är mest framgångsrik för att skapa konkurrensfördelar utifrån någon typ 

av gröna dimensioner hos företaget och/eller produkterna de erbjuder kan tänkas bero på förutsättningar 

både hos företaget, men även på förutsättningar inom branschen vilken företaget är verksam. Studiens 

utfall har föreslagit att sambandet mellan anpassning av CSR och kommunikationen av detta, först och 

främst utvecklas utifrån företagets värdeperspektiv vilket är i linje med företagets konkurrensstrategi. 

Utifrån den konkurrensstrategi företaget bedriver föreslår studiens resultat att anpassning av CSR bör 

växa fram ur denna aspekt.  

 

Detta eftersom studiens resultat verkar påvisa att förutsättningarna för att genom kommunikation 

förmedla budskapet om en hållbar verksamhet är av varierad form branscher sinsemellan, även om alla 

studerade företag innehar förutsättningarna för att deras CSR-kommunikation ska uppfattas som legitim.  

En ej utifrån teorierna definierad fullt framgångsrik CSR-kommunikation behöver inte nödvändigtvis 

uppnås för att som företag ses som att vara i framkant i sin bransch gällande CSR- och hållbarhetsarbete.  
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8. Slutdiskussion  

 

I följande avsnitt diskuteras studiens slutsatser, samt huruvida problemdiskussionen och uppsatsens 

frågeställningar har besvarats. Undersökarna resonerar även kring resultaten på ett mer övergripande 

plan, och egna reflektioner framförs. Därefter behandlas förslag på vidare forskning samt 

undersökarnas egna övergripande kritik gällande studien. 

 

 

 

8.1 Reflektioner 

 

Studiens utfall har föreslagit att sambandet mellan anpassning av CSR och kommunikationen av detta, 

först och främst utvecklas utifrån företagets värdeperspektiv. Företagets valda konkurrensstrategi verkar 

behöva vara i symbios med detta värdeperspektiv för att kunna vara framgångsrik. Värdet som erbjuds 

förefaller i sig själv inte vara unikt, utan det särskiljande är snarare kombinationen av hur synen på 

värde integreras i en konkurrensstrategi, varav anpassning av CSR och CSR-kommunikation blir något 

som utvecklas utifrån detta. 

 

Alla undersökta företag uppnår i princip alla legitimitetsnivåer av CSR-arbete i kommunikationen. Ett 

intressant samband de tre företagen emellan är nyttjandet av certifieringsorgan som ett medel att 

formulera ett legitimt arbete med CSR.  Certifieringar är något som är relativt välkänt och kan därför 

genom igenkänning skapa förtroende för ett företags CSR- och hållbarhetsarbete. Genom att överlåta 

ansvaret åt en annan part kan risker förknippade med ett bristande arbete med CSR och hållbarhet 

minimeras. Arbetet med CSR kommuniceras ut genom marknadsföringsaktiviterna på snarlika sätt, 

antagligen då åsikten att hela marknaden ses som en potentiell grön kundgrupp finns hos alla studerade 

företag. 

 

 En anledning till att en majoritet av den forskning som bedrivits har varit konsumentinriktad kan tänkas 

vara i samklang med att detta är något som genom mätning lättare kan besvaras genom kvantitativa 

metoder och preferensundersökningar. Detta kan även tänkas bero på att även om ett företag ser på 

värdeskapande på ett visst sätt, är det enligt många forskare konsumenten som avgör om ett faktiskt 

värde överhuvudtaget kan realiseras.   Företags värdeperspektiv ges intryck av att vara svårare att utreda 

då de innefattar ett stort antal variabler. Varav kausaliteten mellan värdeperspektiv, 

marknadsföringsstrategi och anpassning av CSR och CSR-kommunikation är problematisk.  
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8.2 Förslag till vidare forskning  

 

Alla de företag som figurerade i studien nämnde i intervjuerna som genomfördes att en problematik 

föreligger, detta gällande kommunikationen av CSR gentemot kunder och konsumenter. Vidare 

forskning bör behandla exakt vilka orsaker denna problematik kan tillskrivas, för att kunna förtydliga 

vad egentligen framgångsrik CSR-kommunikation innebär. Detta då studiens resultat indikerar att ett 

företag med en, enligt teorin definierad som en ej framgångsrik CSR-kommunikation, i realiteten trots 

detta kan positionera ett företag som ett ansvarsfullt och hållbart företag.  

 

8.3 Övergripande kritik 

 

Uppsatsens studieobjekt bestod av tre företag vilka motiveras ha valts ut eftersom vardera av dessa 

företag är välpositionerade som hållbara företag inom sin specifika bransch och kan på grund av detta 

anses inneha en framgångsrik praktisk tillämpning av hållbarhetsarbete och CSR.  Urvalet är dock 

problematiskt då ett exakt gemensamt kriterium för vad ett välpositionerat företag av hållbarhetsarbete 

och CSR eller en framgångsrik praktisk tillämpning av detta egentligen innebär ej går att exakt 

definiera. På grund av detta var undersökarna tvungna att utgå ifrån huruvida några specifikt urskiljande 

aspekter rörande CSR föreligger hos företagen, i relation till andra företag verksamma i samma bransch. 

Eftersom aspekterna skall vara specifika skiljer de sig företagen emellan och urvalets enhetlighet kan 

ifrågasättas. Även om det bygger på att de är först i sin bransch i Sverige med att uppnå någon typ av 

extern validering; Global 100 most sustainable companies 2013
141

, världens första ISO 14001
142

 

miljöcertifierade modekedja samt Sveriges första klimatkompenserande kafferosteri
143

. 

 

Kritik kan riktas mot det begränsade antalet företag vilka figurerar i studien.  För en ännu större 

generaliserbarhet bör fler företag ha intervjuas, även om det är problematiskt att identifiera när studien 

skulle ha nått en empirisk mättnad. Det begränsade antalet företag påverkar inte huruvida studiens syfte 

kan besvaras, men studiens slutsatser blir mindre generaliserbara än om fler företag hade medverkat. 

Dock anses de företag vilka ingick i studien vara väl representativa för sin specifika bransch, och anses 

därför ha en djup inblick i de branschspecifika förutsättningar vilka råder för att bedriva, anpassa och 

kommunicera arbete med CSR för att skapa värde. Undersökarna kan enbart analysera och dra slutsatser 

                                                 
141

 Global 100 "2013 Global 100 list" hämtad 2013-05-12 från http://www.global100.org/annual-lists/2013-global-100-

list.html 
142

 Kappahl "Tips och vanliga frågor" hämtad 2013-05-14 från http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Tips-och-

vanliga-fragor/Fragor-om-etik-och-miljo/ 
143

 Arvid Nordqusit "Klimatkompensation" hämtad 2013-05-01 från http://www.arvidnordquist.se/Klimatkompensation-

12817.aspx 
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utifrån den information företaget delar med sig av och en djupare analys av företagets verkliga arbete är 

inte möjlig att göra inom uppsatsens ramar. Samtidigt som en anledning till varför specifikt svenska 

företag ingick i urvalet var för att det kan anses att det i Sverige finns en högre uppskattning och 

förståelse för vikten av samarbete.
144

 Likaså på grund av den erfarenhet, samarbete och transparens som 

existerar bedrivs CSR-arbete och kommunikation av detta i Sverige under relativt speciella 

förutsättningar vilka öppnar upp för en dialog och en studie om CSR ur ett delvis strategiskt perspektiv. 

Något som företag situerade i andra länder förmodligen inte skulle vara lika öppna för att bistå med.  

 

Företags värdeperspektiv är svårt att utreda då det innefattar ett stort antal variabler. Varav kausaliteten 

mellan värdeperspektiv, marknadsföringsstrategi och anpassning av CSR och CSR-kommunikation är 

problematisk. Dock utgår studiens slutsatser från de intervjusvar informanterna givit, vilka alla påpekar 

att värdeperspektivet är något centralt och integrerat, vilket då även påverkar företagets alla 

verksamhetsaktiviteter. Varav det kan ses som en indikator att det är kausalitetskedjans startpunkt. 

 

 

                                                 
144

 Foo Nin Ho,Hui-Ming Deanna Wang , Scott J. Vitell ”A Global Analysis of Corporate Social Performance: 

The Effects of Cultural and Geographic” Environments Journal of Business Ethics Vol. 107(2012) Sid 425, hämtad 2013-05-

25 från Springer Link. 
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Wwf.se 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/mnsklig-pverkan/1124268-mnsklig-pverkan-klimat 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
- Berätta lite om företaget och din roll där samt ert arbete med CSR. 

- Hur delar ni in ert arbete med CSR? 

- Prioriterar ni något område mer än andra?  

- Hur väljer ni vilka CSR-projekt ni skall genomföra? 

- Skiljer sig ert arbete med CSR ifrån arbete som era konkurrenter i branschen bedriver? 

- Hur kommuniceras detta arbete med CSR ut? 

- Finns det någon problematik gällande att anpassa arbete med CSR? 

- Finns det någon problematik gällande att anpassa kommunikationen av arbetet med CSR? 

- Engageras medarbetarna i arbetet med CSR? 

- Hur ser ni på värde i förhållande till CSR-arbete? 

- Vilken är marknaden/kundgruppen för era gröna produkter? 

 


