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Information från marknadsundersökningen 

 

Kontaktinformation 

Antal kontaktbara personer på listan: 467   Antal personer som svarat: 140 – 30 %  

Antal tillhörande fel generation: 40 – 29 %   Antal som nekat deltagande: 55 – 28 % 

Antal intervjuer per telefon: ca 88  Antal intervjuer per mail: ca 12 

 

Branscher företagen verkar inom  Specifikation för ”annan bransch”: 

Tjänsteföretag: 39   10 byggföretag  

Handelsföretag: 12   3 medieföretag 

Tillverkningsföretag: 28   1 säkerhet, telefoni, läkemedel, transport, 

Annan bransch: 21   service, finans, dagligvaruhandel, blandat 

 

Antal medarbetare inom företagen  Geografisk uppdelning 

Småföretag 0-50 medarbetare: 9  Stora städer: 56  

Medelstora företag 50-200 medarbetar: 60  Mindre städer: 32   

Stora företag 200 eller fler medarbetare: 31     
    

 

Svar utefter geografisk uppdelning 

Svar ja: 55 % av de stora städerna (de 10 största i Sverige) - 50 % av de mindre städerna 

Svar delvis: 34 % av de stora städerna - 41 % av de mindre städerna 

Svar nej: 11 % av de stora städerna - 9 % av de mindre städerna  

 

Kunskap om CSR och enkätuppdelning 

Antal som visste vad CSR stod för eller hört talas om det: 72 

Antal företag som anser sig arbeta aktivt med CSR-frågor: 49 

Antal företag som anser sig arbeta delvis aktivt med CSR-frågor: 39 

Antal företag som inte arbetar aktivt med CSR-frågor: 12 
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Resultat och analys 

 

Vilka 3 CSR-frågor prioriterar ditt företag?  

Ja: Delvis: Ja & delvis: 

Företagets miljöpåverkan   36 21 57 

Medarbetarnas utveckling och arbetsförhållanden 27 28 55 

Social sponsring   18 13 31 

Tar emot praktikanter   5 16 21 

Ungas möjlighet till arbete   11 7 18 

Integration av personer med invandrarbakgrund  8 10 18 

Etik    10 5 15 

Jämställdhet    8 5 13 

Annat     8 3 11 

Mänskliga rättigheter   5 4 9 

Volontärarbete   7 2 9 

Integration av personer med funktionshinder  3 3 6 

Miljösponsring    2 1 3 

Svar på ”annat”: 

Ledigt för att följa med ”läkare utan gränser”, lång hållbarhet på produkterna, långsiktig utveckling, vill 
välja samtliga, lokal arbetskraft vilket genererar skatt och pengar till kommunen, bygdansvar med 
sponsring och medverkan i kommunala debatter. 

 

Analys.  

Intressant att jämföra är skillnaden mellan ja och delvis när det kommer till att ta emot praktikanter och 
integrera personer med invandrarbakgrund. I dessa frågor har de som svarat att de arbetar delvis med 
CSR-frågor mycket högre procent än de som svarat att de arbetar aktivt med CSR-frågor. Enligt mig 
kan anledningen till prioriteringsskillnaden vara att frågor av detta slag kan vara lättare att börja med 
än andra mer formella policyfrågor. Jag tror att många företag tar in praktikanter och personer med 
invandrarbakgrund för att de ser den potential som finns och vet att personerna kommer vara 
tacksamma för att de tas emot, vilket skapar lojalitet till företaget. För båda grupperna måste företaget 
investera lite mer tid i personerna i början för att sedan ha en bra arbetande resurs. Att ta emot 
praktikanter från praktiska gymnasier och yrkeshögskolor kan också ses som en tidig 
rekryteringssatsning där företaget får en chans att forma personen som de vill redan från början.   
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Vilka värden tror du det ger ert företag att arbeta med CSR-frågor? 

    Ja: Delvis: Ja & delvis: 

Stärker medarbetarstoltheten   23 22 45 

Attraktiv arbetsgivare   22 23 45 

Stärker varumärket    25 20 45 

Ökat förtroende för företaget   23 15 38 

Stärker företagskulturen   16 19 35 

Lägre kostnader och effektivare resursanvändning 15 7 22 

Annat     5 3 8 

Bättre kreditrating   2 3 5 

Vet ej    0 0 0 

Svar på ”annat”: 

Det är företagets skyldighet, god företagsetik, ett måste för att göra affärer, företagets ansvar i 
samhället, skapa lojalitet bland anställda, skapa en image för företaget, hjälpa bygden och se till att 
det finns aktiviteter som händer. 

 

Kategorisering av topp 3: 

Storlek  

Det var en mycket jämn fördelning över topp tre oavsett om företaget var litet, medelstort eller stort.  

Bransch   

Tjänsteföretagen:  38 % attraktiv arbetsgivare, 32 % stärker varumärket,                     
30 % stärker medarbetarstoltheten 

Handelsföretagen:   50 % stärker varumärket, 30 % stärker medarbetrastoltheten, 
  20 % attraktiv arbetsgivare     

Tillverkningsföretag: 44 % stärker medarbetarstoltheten, 29 % attraktiv arbetsgivare, 
  26 % stärker varumärket 

  

Analys  

De huvudsakliga värden visar sig vara samma oavsett hur långt företaget har kommit med sitt CSR-
arbete. Värdet av en stärkt företagskultur är dock högre prioriterat hos de företag som arbetar delvis 
med CSR vilket jag tror är för att det är lättare att börja med fokus på de inre värdena för att sedan när 
arbetet är djupare förankrat även se de yttre värdena tydligare. De företag som arbetar aktivt med 
CSR ser också värdet av lägre kostnader och effektivare resursanvändning i större utsträckning än de 
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Vad anser du att det finns för hinder i ert företag som innebär att implementeringen av 

CSR-frågor stoppas upp? 

    Delvis:  Nej:  Delvis & nej: 

Har inte resurser/kompetens   19 9 28 

Tror inte att det ger företaget något mervärde 8 5 13 

Svårt att ändra vanor   8 1 9 

Annat    7 1 8 

Har inte råd    5 1 6 

Svar på ”annat”:  

Toppstyrda av koncernen, är för små, prioriteringfråga, tidsbrist gör att fokuset ibland är dåligt, har inte 
ordning på rutin och process kring det än, kräver mycket enagemang, arbetar endast med miljön för 
tillfället. 

 

Analys 

Majoriteten av företagen som delvis arbetar med CSR kände att de inte hade tillräckligt med resurser 
eller kompetens för att kunna fullända sitt CSR-arbete. För många handlade det om prioritering av vart 
medarbetarna och ledningen skulle lägga sin energi. Många gånger upplevde företagen att de inte 
hade mer tid att lägga på frågor som de var osäkra på vilka fördelar de skulle generera till företaget.  

Företagsledarna kommenterade ofta att om de hade haft större kunskap om frågorna hade de kanske 
också sett fördelarna med att utveckla arbetet vidare, men idag ser de inte dessa fördelar. Svaret ”tror 
inte att det ger företaget något mervärde” innbär därför inte endast att företagarna avfärdar de CSR-
frågor som de inte arbetar med utan att de känner att de har inte tillräckligt med kunskap för att se 
fördelarna idag. Dessa kommentarer visar på en ödmjukhet och öppenhet för nya tankar i näringslivet, 
vilket jag anser visar på möjligheterna med fortsatt utveckling av CSR i svenska företag ju mer 
kunskapen och insikten av frågornas fördelar sprids i samhället.   
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Finns det frågor inom CSR som du skulle kunna tänka dig

framtiden? 
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Analys 

Endast 12 % i undersökningen svarade på denna fråga
dessa siffror inte räknas som tillförlitlig statistik. En rimlig anledning till varför svaren är spridda är att 
undersökningen riktade sig till företag från olika branscher och storlek vilket många gånger leder till 
olika prioriteringsområden.  
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Vilka CSR-frågor tror du generellt i svenska företag kommer att utvecklas mest under 

de närmsta 10 åren?  

   Ja: Delvis: Nej: Samtliga: 

Företagets miljöpåverkan  31 23 6 60 

Medarbetarnas utveckling                                                                                                                     

och arbetsförhållanden  17 16 2 35 

Integration av personer                                                                                                                        

med invandrarbakgrund   12 8 1 21 

Ungas möjlighet till arbete  6 12 2 20 

Etik   7 10 1 18 

Jämställdhet   2 8 4 14 

Annat   9 2 2 13 

Social sponsring  5 4 4 13 

Mänskliga rättigheter  4 8 0 12 

Miljösponsring   3 4 3 10 

Tar emot praktikanter  0 7 1 8 

Volontärarbete  1 2 1 4 

Integration av personer                                                                                                                        
med funktionshinder   3 1 0 4 

Svar på ”annat”: 

Olika för olika företag, energisparande, utbildning av unga, arbetsmiljön, mer mångfald, hållbarhet – 
sustainability, minska beroendet av fossila bränslen, kommer nog inte ske någon större utveckling 
inom området, socialt ansvarsföretagande. 

 

Analys 

Företagen som delvis arbetar med CSR har mer spridda åsikter kring denna fråga än företagen som 
arbetar aktivt med CSR. De företagen tror även att frågor som ungas möjlighet till arbete, etik, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter kommer att utvecklas mer, vilket de som arbetar aktivt med 
CSR inte tror. Anledningen till skillnaden av vad de tror om framtiden kan ha att göra med hur de 
arbetar idag. Ovanstående nämnda frågor som de som arbetar delvis med CSR också tror kommer att 
utvecklas mer är frågor som de idag inte prioriterar så högt. Enligt mig finns det två anledningar till 
varför de inte prioriteras idag men tros göra det i framtiden. Den första anledningen är att de redan 
anser sig duktiga på frågorna och tycker därför att de inte behöver prioriteras men att andra företag 
borde bli bättre på det i framtiden. Den andra anledningen är att de anser att de inte hunnit med att 
prioritera frågorna än men planerar på att göra det mer inom den närmsta 10 åren.  



 
När man sammanställer samtliga svar anser jag att man får fram ganska intressanta 
framtidsprognoser. Att företagen fortsätter att arbeta med sin miljöpåverkan är inte förvånande då de 
flesta nu har fått upp ögonen för hur mycket pengar företagen kan spara på denna fråga. 
topp två till fyra intressanta, samtliga av dessa frågor kan knytas an till satsninga
höga konkurrens av kompetent personal. Den yngre generationens företagsledare är medvetna om 
framtidens prövningar och tror att allt fler kom
dem. Att se över sina leveransled i form av nummer fem, etik, kommer också att öka i framtiden, vid 
denna fråga kommenterade många om att man inte kan ertappas med barnarbete och brytande mot 
mänskliga rättigheter om man vill överleva som företag. 
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Hur tror du att frågor om CSR och hållbar utveckling kommer att påverka företags 

affärsmodeller inom de närmsta 5 åren? 

   Ja: Delvis: Nej: Samtliga: 

Ganska stor påverkan  22 17 2 41 

Ganska liten påverkan  15 12 7 34 

Mycket stor påverkan  8 1 0 9 

Varken stor eller liten påverkan 3 3 2 8 

Vet ej   1 6 1 8 

Ganska stor påverkan + mycket stor påverkan = 50 % 

Ganska lite påverkan + varken stor eller liten påverkan = 42 % 

 

Analys  

Skillnaderna mellan de företag som arbetar aktiv med CSR och delvis aktivt är i denna fråga logiska 
enligt min mening. De som arbetar aktivt med CSR är positiva till arbetssätten och tror på en fortsatt 
integrering i företagen och i deras affärsmodeller, dessa företag är själva nöjda och har helt sålts in på 
tankesättet. De företag som delvis arbetar med CSR ser fördelarna men tror inte att CSR kommer ha 
en mycket stor påverkan på affärsmodellerna i framtiden. Däremot är det intressant att se att de som 
inte arbetar med CSR ändå tror att CSR kommer ha en ganska stor påverkan, till och med en mycket 
stor i vissa fall, på affärsmodellen inom de närmsta 5 åren. Det kan visa på att även om de inte arbetar 
med frågan idag så är de medvetna om hur viktiga dem kan bli inom snar framtid. Många 
kommenterade att 5 år är för kort tid för en så stor process som att CSR ska påverka företags 
affärsmodeller, däremot tror de att påverkan kommer vara mycket hög om man ger det några år till.  
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