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Research questions: Is CSV a new phenomenon or just a new name for something that 

already exists? 

Does Länsförsäkringar Bergslagen work with CSV unknowingly? 

Purpose: The purpose of this paper is to describe both CSR and CSV whilst also 

finding differences and similarities between the two. In the end we will 

draw conclusions based on the information that we have compiled 

which will enable us to determine if CSV is something totally new or just 

a new term within sustainable development. We also want to find out 

whether the Swedish corporation Länsförsäkringar Bergslagen works 

with CSV in any form. 

Method: We have decided to do a qualitative case study of Länsförsäkringar 

Bergslagen. We have also interviewed respondents with an extensive 

background in sustainable development. 

Conclusion: We have found that Länsförsäkringar Bergslagen has tendencies 

towards CSV-thinking in their environmental work but they do not meet 

all the requirements that Michael Porter and Mark Kramer have set. We 

do not believe that CSV is a new phenomenon, but rather a further 

development of CSR fitted for Nestlés commercial needs. 
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Frågeställning: Är CSV ett nytt fenomen, eller det bara ett nytt namn för något som 

redan finns? 

Arbetar Länsförsäkringar Bergslagen med CSV även fast de inte vet om 

det? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva de olika termerna CSR och 

CSV, samt att hitta likheter och skillnader. Detta för att i slutänden 

kunna dra slutsatser om CSV är något helt nytt eller bara en ny term 

inom hållbar utveckling. Vi vill också ta reda på om det svenska 

företaget Länsförsäkringar Bergslagen AB i någon form arbetar med 

CSV. 

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie av Länsförsäkringar 

Bergslagen. Vi har även intervjuat respondenter en gedigen bakgrund 

inom hållbar utveckling. 

Slutsats: Vi har kommit fram till att Länsförsäkringar har tendenser till CSV-tänk i 

sitt miljöarbete, men de uppfyller inte alla krav som Michael Porter och 

Mark Kramer har ställt upp. Vi anser inte att CSV är ett nytt fenomen 

utan en vidareutveckling av CSR, vi skulle vilja säga att CSV är CSR fast 

bara förpackat för att passa Nestlés marknadskommunikationsbehov.  
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Vad handlar uppsatsen om? 
Denna uppsats har till syfte att ta reda på om Creating Shared Value (CSV) är något nytt som företag 

kan arbeta med, eller om det bara är en del av Corporate Social Responsibility (CSR). Vi ställer oss 

också frågande till om det finns svenska företag som redan nu arbetar med CSV utan att veta om 

detta. Därför har vi gjort en undersökning på det svenska företaget Länsförsäkringar Bergslagen som 

anser sig tänka på miljön, men har inget uttalat arbete med CSV eller CSR. Frågor som vi ska försöka 

besvara i denna uppsats är: 

• Är CSV ett nytt fenomen, eller det bara ett nytt namn för något som redan finns? 

• Arbetar Länsförsäkringar Bergslagen med CSV även fast de inte vet om det? 

Poängen med utredningen i denna uppsats är att kunna använda den som bakgrund för att skriva ett 

svar till artikeln av Michael E. Porter och Mark Kramer: Creating Shared Value – How to reinvent 

capitalism – and unleash a wave of innovation and growth utgiven år 2011, som antingen bekräftar 

deras idéer eller förkastar dessa. Är CSV ett nytt tankesätt eller är det bara något författarna har sett 

som sker just nu och samtidigt skapat en ny akronym för att särskilja det från CSR.  

Disposition 
Här nedan visar vi uppsatsens upplägg.  

Bakgrund – I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till uppsatsen med en inblick i hur 

socialtansvarstagande kom till och dess bakgrund. Vi kommer även ge en presentation av 

studieobjektet, det lokala försäkrings- och bankbolaget Länsförsäkringar Bergslagen. Vi introducerar 

även studiens syfte, avgränsning och målgrupp. 

Metod – I detta avsnitt presenterar vi vilken metod som har använts. Vi kommer också förklara varför 

vi har valt respondenterna, samt i slutet av kapitlet kommer en diskussion angående trovärdigheten 

av de källor som använts. 

Teoretisk referensram – I detta avsnitt presenterar vi teorier om Creating Shared Value som använts 

för att analysera studieobjektet.  

Empiri – I detta avsnitt presenterar vi våra primärdata samt sekundärdata vi har tagit fram för denna 

uppsats och den information som krävs för att besvara frågeställningen.  

Analys – I detta avsnitt presenterar vi vår analys och kopplingar mellan teori och empiri, vilket i 

slutänden ska ge oss svar på vår frågeställning. 

Avslutande diskussion – I detta avsnitt presenterar vi en sammanfattning av analysen och besvarar 

våra frågeställningar samt även våra fria tankar om ämnet och förslag till vidare forskning. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till uppsatsen med en inblick i hur socialtansvarstagande 

kom till och dess bakgrund. Vi kommer även ge en presentation av studieobjektet, det lokala 

försäkrings- och bankbolaget Länsförsäkringar Bergslagen. Vi introducerar även studiens syfte, 

avgränsning och målgrupp. 

Socialt ansvar 
Grafström, Göthberg, & Windell (2008) har slagit upp orden ”social” och ”ansvar” och har på så sätt 

förklarat vad begreppet ”socialt ansvar” går ut på. Det sociala har med samhället att göra och ansvar 

syftar på skyldigheter och åttaganden. Socialt ansvar handlar om att företag tar ansvar för samhället 

och för sin påverkan på omgivningen. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, s. 15) 

Det som ligger till bakgrund till socialt ansvar är globaliseringen och företagets sökande efter billigare 

produktionsresurser för att öka deras intäkter. Det var först efter andra världskriget som Corporate 

Social Responsibility myntades av Howard R. Bowen. Han påpekade att företagen kommer att bli 

bedömda av omgivningen om hur företaget påverkar och bidrar till välfärden. (Cheney, Roper, & 

May, 2007, ss. 4-5) 

Socialt ansvar är inget nytt i Sverige, redan på 1650-talet hjälpte bruksherrarna de anställdas familjer 

genom att låta dem gå i skolan och få sjukvård. Det hjälpte även till med utvecklingen av andra 

samhällstjänster som brandkår, sjukvård och äldrevård. Under 1900-talet utvecklades företagets 

sociala ansvar till att inte endast omfatta ekonomisk ersättning utan även till omsorgen. (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008, s. 28) 

Under de senaste årtiondena har företagens påverkan på omgivningen ökat och medfört en negativ 

effekt på omgivningen, samtidigt har de multinationella företagens makt blivit mer tydligt. (Halme, 

2010, s. 217) I samma takt som befolkningen på jorden har ökat har även möjligheten att 

överkonsumera ökat. Detta har medfört att folk har valfrihet och kan påverka företagen i större 

utsträckning än tidigare. (Dobers, 2010, s. 147) 

Företagen har under de senaste decennierna börjat fokusera och blivit medvetna om hur de påverkar 

omgivningen samt hur de ska arbeta hållbart. Idag är dessa frågor viktigare än tidigare med tanke på 

den globala uppvärmningen och hur företagen ska ta hand om avfallet från sina industrier. Partier 

med hårda miljöpolitiska krav har växt i många europeiska länder. Produkter med en miljömärkning 

har ökat kraftigt och konsumenter har blivit mer intresserade av dessa produkter. Detta har medfört 

större krav på företagen att tillgodose konsumenternas behov. (Jansson & Nilsson, 2010, s. 95)  

Många argumenterar att socialt ansvarstagande och konkurrensfördelar går hand i hand. Att 

optimera produktionen, kvarhålla kvalificerad personal och förbättra arbetsmiljön, är alla positiva 

resultat av företagens sociala ansvarstagande. (Lauring & Thomsen, 2010, s. 197) 

Länsförsäkringar Bergslagen 
Länsförsäkringar Bergslagen har 240 medarbetare fördelat på sex stycken kontor i Västmanlands och 

Örebro län och även Heby kommun (Länsförsäkringar, 2011a). Länsförsäkringar Bergslagen är ett av 

24 företag som ingår i den nationella Länsförsäkringsgruppen. Totalt har Länsförsäkringsgruppen 

5 900 medarbetare, 140 kontor och cirka 3,3 miljoner kunder. (Länsförsäkringar, 2011b)  

Länsförsäkringars rötter går ända tillbaka till år 1801, då de första ömsediga och lokalägda 
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länsförsäkringsbolaget bildades (Länsförsäkringar , 2011c). Ägarstrukturen för 

Länsförsäkringsgruppen är speciell eftersom företaget är kundägt, vilket innebär att alla som har 

försäkringar eller fonder i företaget äger en liten del av Länsförsäkringar Bergslagen. Detta innebär 

även att överskottet återgår till kunderna. (Länsförsäkringar, 2011d) 

Länsförsäkringar Bergslagen bedriver verksamhet inom bank-, fond-, sak-, liv- och djurförsäkringar. 

De är ledande i Sverige inom sakförsäkring med en marknadsandel på 30,9 procent. Inom bank har 

de en marknadsandel på 4,4 % vilket gör dem till en av de större småbankerna. (Länsförsäkringar, 

2011b) 

Länsförsäkringar Bergslagen arbetar för att miljötänket ska genomsyra hela företaget och utgöra en 

del av affärsutvecklingen, företaget är bland annat ISO-14001 certifierade. (Länsförsäkringar, 2011e) 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva de olika termerna CSR och CSV, samt att hitta likheter och 

skillnader. Detta för att i slutänden kunna dra slutsatser om CSV är något helt nytt eller bara en ny 

term inom hållbar utveckling. Vi vill också ta reda på om det svenska företaget Länsförsäkringar 

Bergslagen AB i någon form arbetar med CSV. 

Avgränsning 
I denna uppsats kommer vi att avgränsa oss till att studera likheter och skillnader mellan CSV och CSR 

och undersöka om fenomenet är något nytt. Vi kommer att avgränsa oss till Länsförsäkringar 

Bergslagen i denna utredning. 

Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är individer med en ekonomisk bakgrund och/eller har stor 

erfarenhet av det ekonomiska ämnet. Vi lägger fokus på en ekonomisk aspekt och vissa 

grundläggande ekonomiska termer kommer inte att förklaras utförligt. 
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Metod 
I detta avsnitt presenterar vi vilken metod som har använts. Vi kommer också förklara varför vi har 

valt respondenterna, samt i slutet av kapitlet kommer en diskussion angående trovärdigheten av de 

källor som använts. Här nedan kommer vi förklara vad vi faktiskt gjorde och inte vad vi inte gjorde. 

Val och motivering av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie av Länsförsäkringar Bergslagen.   

Vi har valt att göra en kvalitativ studie på grund av svårigheterna att mäta hur mycket någon arbetar 

med ett visst begrepp och vi vill samtidigt kunna få en större förståelse inom ämnet. En kvalitativ 

studie genomförs för att få en djupare förståelse om ett ämne och sker oftast genom observationer 

och intervjuer (Björklund & Paulsson, 2008, s. 63).  

Vi har valt att göra en fallstudie av ett företag för att se om vi kan bekräfta Porter och Kramers 

teorier. En fallstudie kan definieras på ett flertal olika sätt och kan bestå av individer, grupper, 

organisationer, företeelser och så vidare (Backman, 2007, s. 49). Vi kommer att definiera en fallstudie 

som en utvärdering av vårt studieobjekt Länsförsäkringar Bergslagen. 

När vi har samlat data har vi använt mycket sekundärdata, eftersom den är relativ enkel att få tag på 

och är mindre tidskrävande att ta fram än primärdata. Nackdelen med sekundärdata är att den är 

framtagen i ett annat syfte. Det finns risk för att informationen är vinklad och inte stämmer helt med 

verkligheten (Björklund & Paulsson, 2008, s. 67). Vi har även använt oss av primärdata för att få 

djupare kunskaper inom de olika studieobjekten och samtidigt inom ämnet hållbar utveckling. 

Primärdata kan vara till exempel en intervju och är information framtagen med syfte att används i 

denna studie (Björklund & Paulsson, 2008, s. 68).  

Intervjun med Marie Louise Elmgren skedde den 21 april 2011 och eftersom vi inte kunde bege oss 

till Helsingborg där hon arbetar valdes en telefonintervju som även spelades in, intervjun pågick i 

cirka 35 minuter. Intervjuerna med Birgitta Schwartz och Peter Söderbaum skedde på Mälardalens 

högskola i Västerås den 13 april 2011 respektive den 20 april 2011, även dessa spelades in och pågick 

i 30 min respektive 55 minuter. Intervjun med Linda Kamsvåg skedde på Länsförsäkringar 

Bergslagens huvudkontor i Västerås den 4 maj 2011 och pågick i cirka 50 minuter. 

Intervjuerna spelades in för att inte viktig information skulle glömmas bort och för att ge oss 

möjligheten att lyssna på den igen. Vi har valt att publicera intervjuerna på vår webbplats 

www.magisteruppsats.com i form av ljudfiler tillgängliga för allmänheten, detta för att öka 

trovärdigheten för informationen.  

Val och motivering av teori 
Vi har valt en teori som utformades av Porter och Kramer, detta eftersom att det är något nytt och 

ska vara en utveckling av CSR. Teorin är väldigt bred och innefattar hela företaget, samt ger en bra 

överblick om ett företag arbetar med CSV. Genom att använda denna teori kan vi även ta reda på om 

Länsförsäkringar Bergslagen redan arbetar med CSV, fast de inte vet om det. Teorin är vald eftersom 

det är den enda teorin som behandlar CSV. 
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Val av vårt studieobjekt 
För att besvara frågeställningen krävdes det ett företag som låg långt fram med sitt arbete inom CSR i 

sin bransch. Vi anser att alla företag kan arbeta med socialt ansvar i någon form och det skulle vara 

intressant att utreda hur detta arbete ser ut på ett försäkringsbolag.  

Studieobjektet vi valde är Länsförsäkringar Bergslagen, vi valde detta företag eftersom vi vill ta reda 

på om företaget arbetar med CSV utan deras vetskap. Länsförsäkringar Bergslagen är ett lokalt och 

nationellt företag som är lätt att ta kontakt med, vilket underlättade vid informationssökning och vid 

intervjun. Detta även för att antingen bevisa eller motbevisa att CSV redan finns i företag som inte 

vet att begreppet existerar.  

Val av respondenter 
Vid valet av respondenter såg vi vilka resurser som fanns nära tillhands och som kunde mycket inom 

ämnet. Mälardalens högskola i Västerås är en framstående skola gällande hållbar utveckling och 

ekologisk ekonomi och det finns mycket kunnigt folk vid högskolan. Vi valde ut Birgitta Schwartz och 

Peter Söderbaum för vidare kontakt. Vi tog även kontakt med Marie Louise Elmgren på Nestlé 

eftersom företaget varit och är en drivande kraft inom CSV, samt att Porter & Kramer (2011) använde 

Nestlé som ett lyckat exempel av CSV.   

� Birgitta Schwartz är universitetslektor i ekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi. 

� Peter Söderbaum är professor emeritus med inriktning mot ekologisk ekonomi. 

� Marie Louise Elmgren är Corporate Communications Manager för Nestlé Sverige AB. 

Vid valet av respondent från fallföretaget föll det sig naturligt att använda en respondent som var 

intresserade av vårt arbete och hade mycket att tillföra. Vårt fallföretag Länsförsäkringar Bergslagen 

är ett lokalt försäkringsbolag med sitt huvudkontor i Västerås och valdes eftersom vi kunde få 

intervju på plats samt att det var ett svenskt företag.  

� Linda Kamsvåg är miljösamordnare och informatör på Länsförsäkringar Bergslagen. 

Konstruktion av intervjufrågor 
Vid intervjuerna med Marie-Louise Elmgren och Linda Kamsvåg var grundfrågorna satta, men vi ville 

kunna ställa följdfrågor och därav föll det sig naturligt att intervjun blev semistrukturerad. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer för att främja diskussionen om vårt studieområde, samt för att få fram 

respondenternas egna åsikter i största möjliga mån. En semistrukturerad intervju görs för att kunna 

ställa frågor på respondenternas svar eller reaktioner och därför kan inte frågorna bestämmas i 

förväg (Björklund & Paulsson, 2008, s. 68). Förberedelser gjordes genom att läsa artiklar som 

respondenterna skrivit och läsa på om vad respondenterna tidigare har gjort. Intervjuerna med 

Birgitta Schwartz och Peter Söderbaum skedde i en ostrukturerad form. En ostrukturerad intervju är 

ett samtal som inte har några bestämda frågor utan de dyker upp allt eftersom (Björklund & 

Paulsson, 2008, s. 68). Vi ville ha en så öppen diskussion som möjligt och därför valde vi att inte ha 

några uppsatta frågor. Respondenterna hade tagit del av artikeln i god tid innan intervjun.  

Källkritik och forskningsetik 
Eftersom vi kommer mycket nära ämnet kommer vi till viss del vara subjektiva, vi är väl medvetna om 

detta problem och hoppas att det framgår. Under arbetets gång med denna uppsats har vi haft i 

åtanke att sekundärdata från till exempel årsredovisningar och rapporter producerade av ett företag 
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är i många fall framtagna för att visa företaget från ett gott perspektiv. Eftersom sekundärdata är 

framtagna i ett annat syfte än studiens, kommer detta inte påverka trovärdigheten avsevärt eftersom 

vi har haft detta i åtanke när vi har använt informationen. Vi anser att undersökningen omfattar 

tillräckligt många respondenter för att kvalitén på undersökningen ska säkerställas. Det är viktigt att 

ifrågasätta Marie-Louise Elmgren och Linda Kamsvåg objektivitet vid intervjuerna eftersom de är 

anställda vid Nestlé respektive Länsförsäkringar Bergslagen och har en subjektiv syn av företaget. 

Informationen från dessa intervjuer granskade vi kritiskt eftersom respondenterna har en positiv syn 

av sitt företag. Vid tolkandet av informationen från intervjuerna med Birgitta Schwartz och Peter 

Söderbaum hade vi i åtanke att forskare kan ha tydliga åsikter om hur de ser på omvärlden, men har 

även stora kunskaper inom ämnet hållbar utveckling. 

Respondenterna har tagit del av syftet med uppsatsen och har även blivit erbjudna att ta del av 

resultatet. Intervjuerna finns publicerade på en webbplats (www.magisteruppsats.com) där de är 

tillgängliga för avlyssning för att läsaren ska kunna säkerställa att informationen tagen från 

intervjuerna är korrekt. 

När vi läste Porter och Kramers artikel fann vi inga referenser på de exempel som de tar upp i artikeln 

och på vad de baserar stora delar av slutsatsen. I ett försök att få tag på någon form av referenslista 

skrev vi ett mail till Michael Porter och vi fick svar från en av hans medarbetare Kyle Peterson. Vi fick 

reda på att det inte fanns ett referensdokument, de förklarade att de använt sig av intervjuer, möten 

och artiklar. Viss information var dock inte tillgänglig för allmänheten. Det leder till att det är svårt för 

oss att säkerställa källorna som ligger bakom deras artikel, men vi har försökt att ha det i åtanke när 

vi har arbetat med denna uppsats.   
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Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenterar vi Creating Shared Value som använts för att analysera studieobjektet. 

Bakgrunden till Creating Shared Value 
Om ett företag skulle använda samma ramar för CSR som de gör för kärnverksamheten, skulle de 

inse att de inte ska se CSR som en kostnad, utan som en möjlighet, innovation och en 

konkurrensfördel. Porter & Kramer (2006) anser att företagen måste sluta se CSR som ett 

nollsummespel, det vill säga att det alltid finns någon som vinner och någon som förlorar, utan att 

båda faktiskt kan vinna. Att arbeta med socialt ansvar är något som företagen idag måste arbeta 

med, då de annars riskerar att bli uthängda i media som företaget som inte uppfyller deras krav. 

(Porter & Kramer, 2006, s. 2) 

Under år 2005 skrevs det många CSR-rapporter och det som är intressant är att företag ofta kan mäta 

föroreningar, avfall, koldioxidutsläpp och användandet av energi hos olika divisioner, men aldrig för 

företaget i sin helhet. Filantropiska initiativ mäts i hur många volontärtimmar som är nedlagda men 

aldrig i hur det påverkar omgivningen. Porter & Kramer (2006) skriver att företagen endast ser det 

som kostnader, vilket medför att det inte finns en riktig drivkraft för företaget att arbeta för mycket 

med CSR. För att hitta rätt i denna förvirring och få vägledning har företagsledare vänt sig till ideella 

organisationer, konsulter och akademiska experter för att få vägledning. CSR använder sig av fyra 

olika argument för att få företag att använda sig av det; moralisk skyldighet, hållbarhet, 

företagstillstånd och rykte. (Porter & Kramer, 2006, s. 3) 

För att utveckla CSR måste företaget få en större förståelse att företagsverksamheter och samhället 

behöver varandra. Ett effektivt företag som använder naturresurserna bättre gynnar både företaget 

och samhället. (Porter & Kramer, 2006, s. 5) 

� Identifiera skärningspunkter  

Allt som ett företag gör skapar antingen positiva eller negativa samhällskonsekvenser. Allt 

eftersom blir företagen medvetna om dessa konsekvenser, vilket förändrar företagets 

beteende. Företagen ska inte bara försöka se konsekvenser idag, utan även i framtida 

konsekvenser av företagets verksamhet som kan påverka samhället vid en senare tidpunkt.  

(Porter & Kramer, 2006, ss. 5-6) 

� Välj en social fråga att förbättra 

Inget företag kan lösa alla problem eller bära dessa kostnader för att genomföra det i ett 

samhälle. Det är viktigt för företaget att välja ett fåtal samhällsproblem och lämna 

resterande till andra företag. Företag måste se skillnad mellan allmänna sociala problem, 

värdekedjans sociala påverkan och sociala problem i konkurrenskraftiga sammanhang. 

Värdekedjans sociala påverkan är de problem som företaget ska lösa. (Porter & Kramer, 

2006, ss. 6-7) 

� Skapa en samhällsagenda 

Samhällsagendan kan inte endast behandla intressenters intressen. Genom att ett företag 

rankar olika samhällsproblem kan företag ha det som hjälpmedel för att se vart de skapar 

störst påverkan på omgivningen negativt. För att behandla samhällsagendan finns två 

angreppsätt, antingen genom att använda CSR genom att vara lyhörd och lyssna sig för eller 

att använda CSR för att strategisk söka efter samhällsproblem. (Porter & Kramer, 2006, ss. 7-

10) 
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� Integrera ”inifrån-ut” och ”utifrån-in” praxis 

Genom innovationer som skapas inom företaget, som även påverkar samhället utanför 

positivt. Detta är ett verktyg som företagen måste ta vara på. Genom att kombinera och att 

skapa både ett ekonomiskt och socialt värde blir förtjänsten för företaget högre än om de 

bara skulle satsat på en ekonomisk innovation. (Porter & Kramer, 2006, s. 11) 

� Skapa en samhällsenlig dimension inom företaget 

I alla strategier måste företagen erbjuda ett unikt utbyte. När ett företag använder sig av 

strategisk CSR kommer företag lägga till en ytterligare dimension om hur de påverkar 

samhället, vilket även kommer att gynna företagets övergripande strategi. (Porter & Kramer, 

2006, s. 11) 

Att integrera behoven i företaget från samhället är krävande. Enligt Porter & Kramer (2006) har 

dagens intressenter fått CSR om bakfoten. Genom gemensamt värdeskapande (Creating Shared 

Value) kan ett företag skapa konkurrensfördelar, men kräver också en långsiktig investering. Genom 

att investera monetära medel på något som både samhället och företaget har nytta av, kan detta 

generera fler fördelar än det filantropiska tillvägagångssättet i CSR. (Porter & Kramer, 2006, ss. 12-

13) 

Creating Shared Value (CSV) 
Porter & Kramer (2011) beskriver en ny framtagen term som de har valt att kalla Creating Shared 

Value eller gemensamt värdeskapande i direktöversättning. Företag har blivit beskyllda med att 

orsaka sociala, ekonomiska och miljöproblem i samhället. Med detta som bakgrund har företagen 

satsat på socialt ansvarstagande i större usträckning. Till största del beror det på att företagen har 

fastnat gamla tankebanor som inte fungerar i dagens omgivning. Tankebanor där kortsiktiga vinster 

är ett mål och då de inte kan se möjligheter i ett bredare perspektiv. Creating Shared Value ska inte 

handla om socialt ansvarstagande, filantropi eller hållbarhet. Enligt Porter & Kramer (2011) är detta 

ett nytt sätt att uppnå framgång. De påpekar även att företag och stat inte bör se varandra som 

hinder utan som möjligheter för att kunna uppnå ett högre mål. Det är dags för företagen och 

samhällen att börja arbeta tillsammans för att kunna uppnå mål som gynnar båda parter. (Porter & 

Kramer, 2011, s. 4) 

Samtidigt som det är företagets uppgift att se till att deras påverkan på samhället blir så minimal som 

möjligt ska även staten ta sitt ansvar och införa skatter på sådant som är svårt för företagen att 

direkt påverka, till exempel föroreningar. (Porter & Kramer, 2011, s. 5) 

Det finns tre olika sätt för ett företag uppnå gemensamt värdeskapande. Genom att tänka om 

produkter och marknader, omdefiniera produktivitet i företagets värdekedja samt stödja byggandet 

av industrikluster där företag är geografiskt placerat. (Porter & Kramer, 2011, s. 7) 

Tänka om produkter och marknader  

Enligt Porter & Kramer (2011) ska företagen till att börja med fråga sig själva; Är denna produkt bra 

för våra konsumenter, eller för våra konsumenters konsumenter? I och med att ekonomierna blir 

mer integrerade ökar också kraven på företagens produkter och tjänster i form av socialt ansvar. 

Traditionellt fokuserade livsmedelsföretag på smaken och kvantiteten men inte på bättre näring i 

produkter. Andra företag kan hjälpa till på andra sätt, genom att till exempel minska energiåtgång för 

deras produkter. Genom innovationer skapas gemensamt värdeskapande (CSV). I sådana fall är 

samhällets förtjänst större, emedan företagen ställer högre krav på sig själva än vad staten och 



9 

ideella organisationer kan göra. Detta medför att företagen kan genom innovationer skapa värden 

för både samhället och företaget självt. Detta påverkar omgivningen mer positivt än vad ideella 

organisationer och stater kan upprätta i form av lagkrav och certifieringar. Det finns även 

missgynnade marknader där omgivningen kräver mer hjälp från företagen, dessa samhällen har 

tidigare inte ansetts vara marknader där det är hållbart att sälja företagets produkter. Genom att 

skapa lågprisprodukter kan företagen uppfylla behoven hos dessa konsumenter som tidigare har 

missgynnats. Det kan vara allt från lågprismobiltelefoner, hjälp med att spara pengar, till kunskap hur 

de ska sköta sina grödor för att få bästa avkastningen. Genom att företagen ger dessa möjligheter för 

konsumenterna skapar de en ny marknad som kommer växa snabbare än om de endast skulle ge 

bidrag. Det första ett företag bör göra är att titta på det samhälle de befinner sig i och identifiera alla 

sociala behov, förmåner och skador som företagets produkt kan medföra. Eftersom möjligheter 

kommer och går hela tiden gäller det för företagen att hela tiden leta efter nya möjligheter för att 

kunna differentiera eller ompositionera sig. Samtidigt måste de kunna hitta marknader som tidigare 

har varit ekonomisk försvarbara att inte beträda. (Porter & Kramer, 2011, ss. 7-8) 

Omdefiniera produktivitet i företagets värdekedja 

Företagets värdekedja påverkar och påverkas av samhällsfrågor såsom tillgången på naturresurser, 

vattenanvändning, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden, samt jämställdhet på arbetsplatsen. 

Externa faktorer påverkar i många fall de interna kostnaderna för företaget, även om det inte skulle 

existera några lagar eller resursskatter. Ett företag kan spara enorma pengar på att se över sina 

utsläpp och transportvägar och på så sätt spara pengar och samtidigt släppa ut mindre föroreningar. 

Företag måste sluta se utsläpp som en kostnad, utan istället se det som en möjlighet att spara 

pengar. Företagen har fått en förståelse och en medvetenhet om att kortsiktiga kostnadsminskningar 

leder till minskad produktivitet eller att tillverkningen ligger på en ohållbar nivå i form av samhällets 

påverkan. Detta medför att ett företag måste söka andra tillvägagångssätt för att kunna skapa en 

hållbar långsiktig strategi för att minska sina kostnader. (Porter & Kramer, 2011, ss. 7-8) 

� Energianvändning och logistik 

Användningen av energi genom hela värdekedjan måste omprövas vare sig det är processer, 

transporter, byggnader, försörjningskedjor, distributionskanaler eller stödjande tjänster. 

Eftersom priset på energi kan variera har det medfört en ökad medvetenhet från företagen 

att investera i energieffektivitet. Företagen har också lärt sig att frakt är kostsamt inte bara i 

fråga om energianvändning utan också tidskrävande, komplext och även kostnader för 

hantering och inventarier. Logistiksystem omarbetas för att minska distansen för fraktade 

varor, men även för att minska kostnader för hanteringen och via vilka vägar som går 

snabbast att leverera. (Porter & Kramer, 2011, s. 9) 

� Resursanvändning 

Den ökande medvetenheten om miljön och de ständiga tekniska framstegen kräver ett nytt 

tillvägagångssätt för företagen. Då utnyttjande av vatten, råmaterial och paketering 

förbättras, men även återvinning och återanvändandet används i större utsträckning nu. Att 

förbättra teknologierna för att använda resurserna mer optimalt än tidigare påverkar varje 

del av värdekedjan. Allt eftersom kommer resurserna att bli mer begränsade och dyrare och 

återvinning och återanvändning kommer bli mer aktuellt. (Porter & Kramer, 2011, s. 9) 

� Upphandling 

Företag har drivit ned priserna på alla inköp de gör. Detta har skapat en ohållbar situation för 

producenterna vilket i sin tur har medfört sämre kvalité på produkterna. Nu börjar företagen 
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förstå att hela tiden pressa priserna inte gynnar någon i längden, istället för att pressa 

priserna hjälper företaget producenterna att hjälpa sig själv. Det kan handla om att dela med 

sig av teknologier och hjälpa till med finansiella medel. Detta leder till ökad kvalité på vad 

som levereras till företaget, samtidigt kan volymen också öka och priset har en mindre 

betydelse. (Porter & Kramer, 2011, s. 10) 

� Distribution 

Företag använder sig av ett gemensamt värdeskapande synsätt när de undersöker nya sätt 

att få fram sina produkter till konsumenterna. Det som företag kan göra är att reducera sitt 

användande av papper och plast och distribuera sin information via andra kanaler. Genom 

att använda nya förbättrade modeller vid distribution kan många besparingar göras som 

både gynnar företaget men även samhället. (Porter & Kramer, 2011, ss. 10-11) 

� Anställdas produktivitet 

Företagets fokus har tidigare varit att hålla de anställdas löner nere och begränsa deras 

förmåner, samt att förflytta företaget utomlands. Genom att dra in förmåner för de anställda 

har företag kunnat göra kortsiktiga vinster som har skapat ett problem med ineffektiva 

anställda och även en lägre produktivitet.  (Porter & Kramer, 2011, s. 11) 

� Läge 

Det går inte längre att tänka att läget är irrelevant för att logistiken är billig, transporter är 

idag dyrare än förr. Ett billigare och avlägset läge har tidigare varit ett bra läge. Istället för att 

använda industriproducerade produkter som är billiga i pris men dyra i frakt, kan företagen 

använda närproducerade produkter för samma totalkostnader. (Porter & Kramer, 2011, s. 

11) 

Stödja byggandet av industrikluster där företag är geografiskt placerat 

Inget företag kan existera ensamt utan behöver omgivningen i form av infrastruktur och stödjande 

företag kring dem även skolor, rättvisa lagar, kvalité och öppenhet på marknaden spelar in. 

Produktiviteten påverkas av omgivningen och om företaget befinner sig i ett kluster där omgivningen 

hjälper varandra för att nå ett högre mål är det gynnsamt för företaget. Enligt Porter & Kramer 

(2011) finns det många skäl till varför ett kluster inte fungerar, det är bland annat dåliga utbildningar, 

vilket medför brist på kvalificerade personal och samtidigt merkostnader för upplärning samt en 

sämre produktivitet. Samma gäller för dåliga transporter och kommunikationer eftersom detta i 

slutänden påverkar företagets interna kostnader. Fattigdom hindrar också företaget att växa då det 

påverkar konsumtionen i klustret. Porter & Kramer (2011) beskriver att arbeta med gemensamt 

värdeskapande (CSV) betyder att företagen utvecklar de klustret de befinner sig i för att öka sin 

produktivitet. Att påverka kluster i en positiv riktning kommer föra med sig fler positiva saker, vilket 

innebär en god cirkel för samhället. När ett företag växer och bygger ett kluster på en nyckelplats 

kommer de generera arbete i stödjande industrier, vilket i sin tur medför att fler får arbete och leder 

till en ökad konsumtion i samhället. Porter & Kramer (2011) definierar kluster som att positiva 

händelserna hos ett företag spiller över på omgivningen. Det är inte bara i länder som fortfarande 

utvecklas som kluster har en positiv påverkan på samhället, utan även i välutvecklade länder, allt går 

att förbättra och förfina. (Porter & Kramer, 2011, ss. 12-15) 

Från CSR till CSV? 
I tabellen nedan visar Porter & Kramer (2011) på hur de ser på utvecklingen från CSR till CSV, samt 

dess skillnader som finns mellan dem. Enligt Porter & Kramer (2011) är CSR det förflutna och om vi 

ska uppnå ett hållbart samhälle måste vi övergå till CSV. Porter & Kramer (2011) skriver även att 
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genom att övergå till CSV kommer de skapa en ny typ av kapitalism som kommer att drivas utav 

innovation och tillväxt. (Porter & Kramer, 2011, ss. 16-17) 

CSR CSV 
Värde: Göra gott Värde: ekonomiska och sociala fördelar relativt 

till kostnaden 
Medborgarskap, filantropi, hållbarhet Gemensamt värdeskapande mellan företag och 

samhälle 
Diskret eller reaktivt till externa påtryckningar Viktig konkurrensfaktor 
Separat från vinstmaximering Del av vinstmaximeringen 
Agenda: Bestäms utav externa rapporter och 
personliga preferenser 

Agenda: är specifikt för företaget och generas 
internt. 

Påverkan blir endast för företaget och efter 
deras CSR budget 

Ändrar hela budgeten 

Exempel: Fairtrade certifiering Förändring av upphandlingar vilket leder till ökad 
kvalitet och avkastning. 

Tabell 1 – Skillnader mellan CSR och CSV (Porter & Kramer, 2011, s. 16)  
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Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi våra primärdata samt sekundärdata vi har tagit fram för denna uppsats 

och den information som krävs för att besvara frågeställningen.  

Hur arbetar Länsförsäkringar Bergslagen med socialt ansvar och 

miljöfrågor? 
Minska kunders skador är ett av fokusområdena för Länsförsäkringar Bergslagens i sitt arbete med 

miljö. Deras egna undersökningar visar att en vattenskada kan generera ett utsläpp på 300 kg 

koldioxid och en totalbrand genererar upp till 25 ton koldioxid, detta kommer från energiförbrukning, 

sanering, transporter och avfallshantering. För att motverka skador har de upphandlat med snickare 

som Länsförsäkringar Bergslagen själva har kvalitets- och miljögodkänt. En del av Länsförsäkringar 

Bergslagen utvecklingsarbete är att ge byggnadsentreprenörer tips om hur de kan förbättra sina 

konstruktionsmetoder. Länsförsäkringar Bergslagen har ett kontinuerligt arbete för att minska sin 

miljöpåverkan, detta i linje med ISO-14001 certifieringen som alla enskilda bolag 

Länsförsäkringsgruppen har.  Utvecklingsarbetet skedde gemensamt över hela 

Länsförsäkringsgruppen. (Länsförsäkringar, 2011a) 

Sett enskilt till Länsförsäkringar Bergslagen och dess miljöpolicy ska alla beslut och handlingar utföras 

med miljö i åtanke och på detta sätt minska bolagets miljöpåverkan. De har som målsättning att 

uppfylla de krav, lagar och regler som satts upp av intresseorganisationer och staten. Målet för 

Länsförsäkringar Bergslagen är att ha en utbredd miljökompetens med internutbildningar och 

påverka en hållbarhetsutveckling i samhället. Detta ska även göras på ett trovärdigt sätt. 

(Länsförsäkringar, 2011b) 

Länsförsäkringar Bergslagen erbjuder produkter med miljökoppling och är ensamma om i Sverige att 

ha en återvinningsförsäkring för företag och lantbruk. De hjälper även sina kunder att utföra 

reparationer genom att rekommendera entreprenörer som är godkända ur en miljösynpunkt. I de 

interna processerna genomsyrar miljöarbetet alla olika delar som: affärsutveckling, försäljning och 

digital distribution av dokument till kunder. Tjänsteresor görs bara om det är nödvändigt och i sådana 

fall med tåg, alternativet är telefon- och videokonferenser. Minst möjliga miljöpåverkan är deras 

paroll. (Länsförsäkringar, 2011c) 

Säker gård och Säker hästverksamhet är projekt som drivs utav Länsförsäkringar Bergslagen, Agria 

och Lantbrukarnas Riksförbund. Dessa projekt är till för att hjälpa ägare att komma till rätta med 

brister och ge kunskap som leder till färre olyckor för människor, djur och egendom. Processen är 

uppdelad i tre steg: Först utbildas personer i skadeförebyggande syfte och lära sig om brandskydd, 

miljöskydd, eldsäkert och fler andra risker. I nästa steg skickar Länsförsäkringar Bergslagen ut 

konsulter till gården där en checklista gås igenom, efter fem år görs en återkoll. I det tredje steget 

utförs de åtgärder som steg två påvisade, bland annat installeras ofta brandsläckare, brandvarnare 

och jordfelsbrytare. Länsförsäkringar Bergslagen erbjuder även finansieringsplaner för återgärderna.  

(Länsförsäkringar, 2011d) 

Länsförsäkringar Bergslagen är det första företaget i Sverige som erbjuder en återvinningsförsäkring, 

vilket ger en ekonomisk garanti för återvinning. Detta innebär att konsumenten alltid kan återvinna 

sina produkter även om företaget som producerat varan inte finns kvar på marknaden. 
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Försäkringspremier blir lägre desto lättare en produkt blir att återvinna, vilket uppmuntrar 

producenterna att utveckla produkter som är lätta att återvinna. (Länsförsäkringar, 2011e) 

Linda Kamsvåg, miljösamordnare och informatör på Länsförsäkringar Bergslagen 

Linda Kamsvåg har varit anställd på Länsförsäkringar Bergslagen sedan slutet av 1990-talet och 

hennes första uppgift var att implementera ISO-14001-standarden för Länsförsäkringar Bergslagen. 

Länsförsäkringar Bergslagens ambition är inte att ligga längst fram i hantering av miljöfrågor, en av 

anledningar till detta är att de är ett tjänsteföretag där produkten egentligen är osynlig. Linda 

Kamsvåg påpekar att Länsförsäkringar Bergslagen inte heller kan ta åt sig för stort ansvar när det 

gäller miljöfrågor och sociala frågor, eftersom Länsförsäkringar Bergslagen är ett litet bolag. 

Företaget arbetar för att hålla sig inom ramarna för ISO-14001, de följer ramverket och allmänna 

lagar för att uppnå detta. De försöker hela tiden förbättra sitt miljöarbete och det är ett av åtagande i 

att vara ISO-14001 certifierad. Eftersom Länsförsäkringar Bergslagen är ett försäkringsbolag kan de 

påverka omgivningen och andra företag bland annat genom att variera försäkringspremien för 

miljövänliga och hållbara alternativ. Det har bland annat ett poängsystem för byggnadsentreprenörer 

där de bedöms på olika aspekter, till exempel om de är ISO-14001 certifierade. Högre poäng betyder 

en högre medvetenhet hos entreprenören och en större chans att de får ett uppdrag hos 

Länsförsäkringar Bergslagen. Linda Kamsvåg ser inte ISO-14001 som en konkurrensfördel eftersom de 

flesta företag inom branschen har den certifieringen, eller redan har en hög miljömedvetenhet. 

(Kamsvåg, 2011) 

Länsförsäkringar Bergslagen arbetar inte endast med miljömässiga aspekter, utan även med 

förbyggande åtgärder som påverkar samhället i slutänden. Åtgärder som konsumenter och företag 

gör för att minska mängden vattenskador, brandskador och andra typer av skador påverkar deras 

premie. Länsförsäkringar Bergslagen har egna kontrollanter som de skickar ut på byggarbetsplatser 

för att säkerställa att kraven för att bli försäkrade av försäkringstagaren efterlevs, samtidigt som de 

ger tips på hur byggnadsentreprenörer och konsumenter ska förbättra sitt säkerhetsarbete. De tar 

inte betalt för tjänsten utan ser det som en kostnadsbesparning, eftersom detta är 

skadeförebyggande på långsikt. Fokus ligger på att vara skadeförebyggande och främja en hållbar 

samhällsutveckling, eftersom att bygga nya hus efter brandskador och renovera hus efter fuktskador 

påverkar och skapar en stor miljöpåverkan. Länsförsäkringar Bergslagen har inga miljöpremier på till 

exempel miljöbilar, för att det är svårt att definiera vad en miljöbil är då termen och innebörden 

förändras regelbundet. Inom skadebyggande aktiviteter finns det även något som heter Säker gård 

där Länsförsäkringar Bergslagen utbildar bönder i säkert beteende samt inspektioner av gården vilket 

Länsförsäkringar Bergslagen står för. (Kamsvåg, 2011)  

Något nytt som har dykt upp är bra miljöval för försäkringar, det är många krav som ska uppfyllas. 

Länsförsäkringar Bergslagen vill att deras försäkringar alltid ska vara ett bra miljöval även om de inte 

lever upp till denna certifiering. Det är en stor kostnad att bli certifierad och enligt Linda Kamsvåg 

väger inte konkurrensfördelarna upp kostnaderna och deras främsta mål är att skapa avkastning till 

ägarna, som är kunderna. (Kamsvåg, 2011) 

ISO-14000 

ISO-14000 grundades utifrån att internationella standardiseringsorganisationen bestämde sig att 

stödja hållbarhetsutveckling efter Förenade Nationernas klimatkonferens i Rio De Janeiro som 

behandla just dessa frågor om miljö och hållbarhet. (ISO, 2011a) ISO-14000 serien bestämdes år 2004 
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och har som uppgift att fungera som en referensram för företag när det gäller miljöledningsaspekter. 

Det två första standarderna som kom var ISO-14001 och ISO-14004, standarderna behandlar 

enviormental managment systems (EMS), 14001 behandlar kraven för EMS och 14004 ger generella 

riktlinjer. Övriga ISO-14000 standarder fokuserar på olika miljöaspekter som livscykelanalys och 

kommunikation av utfört miljöarbete. (ISO, 2011b) 

Ett företag som möter ISO-14001 standarden ska kunna:  

� Identifiera och kontrollera företagets miljöpåverkan från sina aktiviteter, produkter och 

tjänster. (ISO, 2011b) 

� Förbättra sitt miljöarbete kontinuerligt. (ISO, 2011b) 

� Att ha ett systematiskt tillvägagångssätt för att sätta upp miljömässiga mål och kunna vissa 

att målen har blivit uppnådda. (ISO, 2011b) 

ISO-14001 specificerar inte nivåer som företag ska uppnå eller specifika problem, detta lämnas till 

andra ISO-14000 standarder. ISO-14001 ska agera som ett ramverk för hur företag och organisationer 

ska ta fram sina strategier gällande miljöfrågor. Detta medför att standarden kan ligga till grund för 

miljöhanteringssystem i många olika typer av organisation oberoende av deras storlek och 

nuvarande miljöhantering. (ISO, 2011b) 

Genom att implementera ISO-14000 kan företag dra affärsfördelar från ett mer miljömässigt 

agerande. Fördelarna kan vara reducerade kostnader vid avfallshantering, insparning på energi och 

material, lägre distributionskostnader och bättre varumärkesimage. Internationell 

standardiseringsorganisationen säger även att ISO-14000 passar bäst för de proaktiva som vill gå 

längre i sitt miljötänk än att endast reagera på vad lagar och omgivning påverkar. (ISO, 2011c) Samt 

att det inte enbart är för stora företag utan passar även för medelstora och små företag. (ISO, 2011d) 

Andras tankar angående hållbar utveckling och Creating Shared Value 
I detta avsnitt kommer vi presentera en sammanfattning av intervjuerna med Marie Louise Elmgren, 

Birgitta Schwartz och Peter Söderbaum. För att ta del av hela intervjuerna finns det att tillgå på 

www.magisteruppsats.com 

Marie Louise Elmgren, Informationschef Nestlé Sverige 

Nestlé beslutade år 2004 att lämna över deras sätt att arbeta på till Michael Porter och Mark Kramer. 

De tittade senare över hur Nestlé arbetade och tyckte inte att de var CSR, utan att Nestlé arbetade 

med CSV. Ett företag som går bra har större möjligheter att ta ett större socialt ansvar. CSR är en del 

av CSV, enligt Marie Louise Elmgren har Nestlé tagit CSR ett steg längre och följer upp samt har koll 

på hela kedjan. Nestlé försöker vara proaktiva överallt och hela tiden. (Elmgren, 2011)  

Nestlé tar även fram plantor till producenter som ska passa alla olika leverantörer och samtidigt olika 

klimat. Detta leder till ökad avkastning hos producenterna vilket också betyder högre lönsamhet, 

men även att Nestlé kan köpa en produkt av producenterna som innehar en bra kvalité. Nestlé delar 

gratis plantor i olika projekt, men kräver inte av producenterna som tar emot plantorna att de ska 

handla endast med Nestlé. Det som är vinsten för Nestlé, även om odlaren som fått hjälp med 

gratisplantor inte handlar med Nestlé, är att området har fått i in ett kvalitetstänkande som smittar 

av sig på andra odlare som handlar med Nestlé i form av kvalité och ett högre pris. Det händer även 
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ofta att odlare som har haft en bra relation med Nestlé, varvid de har fått gratisplantor från, 

fortsätter samarbetet för det är något som fungerat bra och skapat en vinst för alla. (Elmgren, 2011) 

Enligt Nestlé har de integrerade värderingar som går från topp till botten i organisationen. Marie 

Louise Elmgren påstår att det inte skulle fungera att arbeta med CSV om det inte var så att någon del 

av företaget tyckte det var en dålig idé. Det är ett tänkande som genomsyrar hela organisationen, 

vilket det gör. (Elmgren, 2011) 

I framtiden kommer grunden inte förändras, men förutsättningar i omgivningen kommer att 

förändras. Vilket i sin tur kommer att betyda att justeringar för att uppfylla lagar och krav för 

omgivningen måste genomföras. (Elmgren, 2011) 

Det är inte sponsring det handlar om utan odlare behöver hjälp med kunskap, plantor, verktyg och 

maskiner för att uppnå ett högre mål. Genom att hjälpa en odlare kommer den odlaren att kunna 

producera mer och sälja mer vilket medför att konsumtionen stiger i området och det skapar bättre 

förutsättningar för hela odlarens familj. (Elmgren, 2011) 

Nackdelar med certifieringar 

Nackdelarna med Fairtrade är att det är endast vissa leverantörer som kan klara av de krav som ställs 

för att kunna bli certifierad. Samtidigt är det en kostnad att bli certifierad som i slutänden ändå 

hamnar på producenten. Det finns många andra nackdelar med systemet med Fairtrade, till exempel 

om andra bönder producerar till ett lägre pris än minimipriset. Då kommer den allt dyrare Fairtade-

produkten sälja sämre och bönderna måste minska sin produktion, vilket leder till lägre intäkter. För 

att hjälpa fattiga producenter krävs inte ett minimipris utan en omvandling till större och färre 

producenter med möjlighet att utnyttja skalfördelar. (Johansson, 2009, s. 9) 

Birgitta Schwartz, Universitetslektor i ekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi 

CSR har utvecklats hela tiden och det var i början av 2000-talet som de sociala aspekterna har 

kommit in på företagens agenda. Detta eftersom vi har exporterat bort all vår produktion i 

västvärlden vilket medför att vi inte ser miljö- och samhällsproblemen längre på nära håll. Produktion 

av varor vi konsumerar har flyttats till lågkostnadsländer, för att få ett så lågt pris som möjligt på 

produkten och samtidigt som det kan säljas med bra marginal till oss i västvärlden. Detta beteende 

från företagen får sociala konsekvenser och sämre arbetsförhållanden, till exempel använder sig 

Hennes & Mauritz av barnarbete. Hennes & Mauritz måste reagera och det är därför 

uppförandekoder har kommit till i olika företags verksamheter. Bara för att ett företag har 

uppförandekoder och gör kontroller på underleverantörer så behöver det inte betyda att 

underleverantören efterlever detta. Eftersom fuska är relativt enkelt i länder som till exempel Kina. 

Det ställs högre krav av företagen på underleverantörerna men de får inte bättre betalt. Detta leder 

till att de, för att uppfylla kraven måste fuska för att behålla sina kunder. Det är svårt att komma åt 

med uppförandekoder, eftersom underleverantörerna säger att de arbetar med dessa men gör det 

praktiskt inte. Det handlar mycket om att ett företag ska uppfylla kraven från omvärlden och det är 

inget som kommer förändras, det är ingen trend utan samhället kommer ställa högre och högre krav 

på företagen. Företagen ses numera som ansvariga för miljöproblemen, tidigare var det 

lagstiftningen och staten som hade yttersta ansvaret, men detta har förändrats. Från att det är lagar 

och regler som är i fokus till mer och mer att det är företagen som är i fokus och de måste ta ett 

större samhällsansvar. Vi betalar just nu inte vad det faktiskt kostar att producera varan och i 
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framtiden kommer varorna bli dyrare för att det ska avspegla produktionskostnader och 

miljökostnader. (Schwartz, 2011) 

Ökat välstånd i ett land behöver inte betyda att miljöproblemen och de sociala problemen försvinner, 

utan anledningen till att vi inte ser de i landet längre är för vi har flyttat dessa. Problemet är att 

utvecklingsländerna vill ha samma levnadsstandard som länderna i väst, vilket betyder att resurserna 

inte kommer räcka till. Vi kommer att fortsätta utnyttja fattiga för billiga resurser för att vi ska kunna 

konsumera mer och vi ser gärna att de håller sig fattiga, eftersom vi kan då utnyttja deras resurser 

billigt. (Schwartz, 2011) 

Peter Söderbaum, Professor emeritus Mälardalens högskola 

I dagens samhälle handlar det mycket för företagen om en försvarsstrategi där det gäller att ta hand 

om sina relationer mellan företaget och samhället. Hållbar utveckling handlar om icke monetära 

prestationer där miljö och sociala förhållande lyfts fram. Om det är så att hållbar utveckling och det 

icke monetära är viktigt, då är aktiebolag felkonstruerad eftersom de syftar enbart till att tjäna 

pengar. Enligt Peter Söderbaum är det inte företagen som kan ta på sig ansvaret för att göra de stora 

förändringarna i samhället som behövs för att göra det mer hållbart, utan det behöver ställas höge 

krav från stater och regeringar i form av lagkrav. Det är en balansgång för företag att samtidigt vara 

effektiva och gå med så mycket vinst som möjligt, samt även ta socialt ansvar. Det finns grupperingar 

i Sverige som har tagit samhällsansvar på allvar genom till exempel kravbönder, de vill göra något för 

samhället samtidigt som de går runt pengamässigt. Det finns inga diskussioner om långsiktiga 

lagfrågor för hur miljön och sociala frågor ska hanteras, men det finns ett behov i samhället av 

institutionella förändringar för företagen. (Söderbaum, 2011) 

CSR och CSV är ett tydligt steg och rätt håll, men går att se på många olika sätt. Det krävs radikala 

tolkningar av hållbar utveckling och vad som krävs för att detta ska uppnås. Företagen vill komma 

fram och synas och marknadsför därför sina sätt att arbeta med hållbar utveckling, det kan till 

exempel handla om miljöcertifieringar. Peter Söderbaum nämner KRAV som ett bra exempel på hur 

de har försökt göra något bra med dagens förutsättningar. KRAV spelar på människor som känner lite 

mer än andra för samhället. 

Att se samhällsansvar som en vinst för ett företag kan vara svårt eftersom olika individer tolkar 

samhällsansvar på olika sätt. Det finns inte en diskussion om vad som är bra för samhället. Det som 

är intressant är att det är på rätt väg, vilket öppnar för diskussion. Nästa steg är nya former för 

organisationer och företagsverksamheter, för att kunna ta ett större socialt ansvar. Ett annat steg för 

ett företag ska förändras är att föra in till exempel socialt ansvar i stadgarna för styrelsen, vilket leder 

till att de måste uppfylla dessa stadgar för att uppnå sina mål. (Söderbaum, 2011) 

Det är positivt att samhället och företagen vill se striktare regler för socialt ansvar. Samtidigt som 

företag sätter upp strängare regler för sig själva än vad samhället lyckats sätta upp. Tröghet inom 

stora företag sätter stopp för snabba förändringar och för att dessa ska förändras måste lagar och 

regler förändras så att de ställer högre krav på företagen. Annars kommer denna förändring ta 

mycket lång tid. (Söderbaum, 2011) 

Företagsekonomi och nationalekonomi handlar mer om ideologier än om en tydlig vetenskap, därför 

kan vad som är rätt skilja från person till person. Företagsekonomer är mer öppna än 
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nationalekonomer, för om det finns något en företagsekonom kan tjäna på för att ta från andra 

ämnesområden gör denne det. (Söderbaum, 2011) 

Creating Shared Value, diskussionsforum, 2011-05-19 

Frederick Kempe, President och CEO på Atlantic Council påstår att företag inte ska vara 

bidragsorganisationer utan de ska vara vinstdrivande. Enligt Frederick Kempe är trendfaser som CSV 

bra om dessa utgör någon förbättring av samhället. Han säger även att staten inte är lösningen utan 

en möjliggörare för att kunna påverka dessa problem. Peter Brabeck-Letmathe styrelseordförande 

Nestlé nämner att ett enskilt företag inte kan påverka världen ensam utan tillsammans med andra 

företag men även icke statliga organisationer. Enligt Peter Brabeck-Letmathe måste företag sluta se 

kortsiktigt och börja agera långsiktigt. Peter Brabeck-Letmathe vill se att det utvecklas verktyg för 

företag för att kunna redovisa hållbarhet och socialt ansvar, innan dessa finns kommer dessa attribut 

inte vara mätbara. Det som inte gillas av Peter Brabeck-Letmathe med CSR är det filantropiska, 

eftersom det rör sig om att donera företagets och aktieägarnas kapital. Inom ett företag finns det 

både ett ansvar till aktieägarna och även samhället. Att hitta ett sätt som stödjer båda i form av 

ansvar är det stora problemet i dagens läge. Enligt Ann Veneman tidigare verkställande direktör på 

UNICEF och före detta jordbruksminister i USA, slutade många projekt som startades mellan 

intresseorganisationer, stater och företag genom att de rann ut i sanden efter uppstart, då det rådde 

brist på långsiktigt tänkande hos alla parter. Julie Howard biträdande koordinator för utveckling 

USAID och direktör på Feed the Future, påpekar att CSV är ett bättre tänk än CSR, eftersom ett 

vinsttänkande med ansvar är ekonomiskt försvarbart för ett företag, hon tycker att ett filantropiskt 

angreppssätt med donationer inte är rätt väg att gå. Michael Porter som även har skrivit artiklarna 

om CSV håller med om att CSR handlar mer om ett filantropiskt angreppssätt medan CSV handlar om 

att ett företag ska vara vinstdrivande samtidigt som de generar vinst under ansvar. Enlig Porter kan 

ett företag se det på två olika sätt, antingen som en kostnad eller som en investering. I CSV ser 

företagen allt som en investering. Det vill säga investerar företaget i en skola kommer det betyda att i 

framtiden kommer det finnas en mer utbildad och kanske också kvalificerad arbetskraft när de 

beträder arbetsmarknaden. Vilket kommer minska kostnaderna totalt sätt för företaget. (Nestlé CSV 

Forum, 2011) 

Utvecklingen av definition av Corporate Social Responsibility 
Det finns flertalet olika definitioner av Corporate Social Responsibilty, olika författare tolkar CSR på 

olika sätt och definitioner har utvecklats. 

Milton Friedman (1970) definierad CSR som ”The social responsibility of the firm is to increase its 

profits.” (Friedman, 1970, s. 17). Friedman (1970) tolkade CSR som att företagens enda ansvar var att 

öka vinsten.  

Tre år senare skrev Davis (1973) att CSR är ”the firm’s consideration of, and response to, issues 

beyond the narrow economic, technical, and legal requirement of the firm.” (Crane & Matten, 2007, 

s. xix). Davis (1973) påpekade till skillnad från Friedman (1970) att ett företag har inte bara ansvar i 

närheten i form av den ekonomiska, tekniska och lagliga aspekten. 

Carroll (1979) definierade CSR som ”The social responsibility of business encompasses the economic, 

legal, ethical, and discretionary exceptions that society has of organizations at a given point in time.” 

(Crane & Matten, 2007, s. xix). Enligt Carroll (1979) omfattar CSR de ekonomiska, lagliga, etiska och 

alla godtyckliga undantag som samhället har på en organisation vid en given tid. 
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Wood (1991) skrev att ”The basic idea of corporate social responsibility is that business and society 

are interwoven rather than distinct entities; therefore, society has certain expectations for 

appropriate business behaviour and outcomes.” (Crane & Matten, 2007, s. xix). Enligt Wood (1991) är 

grundidén med CSR är att näringslivet och socialt ansvar får en tydligare koppling, detta medför att 

samhället har förväntningar på resultatet och företagets beteende. 

Matten & Moon (2004) skrev att ”CSR is a cluster concept which overlaps with such concepts as 

business ethics, corporate philanthropy, corporate citizenship, sustainability and environmental 

responsibility. It is dynamic and contestable concept that is embedded in each social, political, 

economic and institutional context.” (Crane & Matten, 2007, s. xix). År 2004 påpekade Matten & 

Moon (2004) att CSR behandlar begreppen affärsetik, företagsfilantropi, samhällsmedborgare, 

hållbarhet och miljöansvar. I alla dessa begrepp finns det ett socialt, politiskt, ekonomiskt och 

institutionellt sammanhang. 

Exempel på Creating Shared Value 
Det finns många företag som vill hoppa på tåget när det gäller CSV. Ett bra exempel på detta är Cisco 

Systems där de anställda ville göra något för omgivningen. Detta ledde till att de engagerade sig i att 

installera ett IT-system i en närliggande skola. Efteråt kommer insikten, att det var en sak att ge 

teknisk utrustning till skolan, men en annan att kunna använda den. Det som den dåvarande VD:n 

genomförde var att skapa ett projekt som innebar att lära eleverna tekniken som Cisco Systems hade 

implementerat på skolan. Detta gav både avkastning i form av större kunskaper hos eleverna för 

Cisco Systems produkter och även positiv påverkan för samhället. Cisco Systems har försökt att skapa 

mätinstrument för hur dessa investeringar har påverkat samhället och företaget, men det är svårt. 

Enligt Cisco Systems skulle det vara enklare om det fanns ett internationellt standardiserat sätt att 

mäta socialt ansvar. (Kania & Kramer, 2011) 

Ett annat företag som också vill utmärka sig är Western Union och de beskriver att de har haft idén 

om ”Shared Value” sen starten för 160 år sedan, de har bara inte vetat vad de har gjort. Western 

Union har ett filantropiskt program som kallas för Our World och Our Family. De kämpar för att föra 

över Shared Value till deras verksamhet, men samtidigt komma på ett bra sätt att göra nytta ute i 

världen. (Kania & Kramer, 2011) 

Kritik mot Creating Shared Value 
Michael Sadowski första reaktion till CSV var att det endast var en ny terminologi för CSR. Han ställer 

sig emot Michael Porter påstående om att företag är ett offer på grund av CSR, det är mer för att 

vissa företag bara inte bryr sig om samhället. Företag måste även behålla sina värderingar och inte 

bara satsa på att skapa nya värderingar, då finns det risk för att företag begår misstag i sitt mål om 

att tjäna pengar. Det finns även ett problem med artikeln av Porter & Kramer (2011) som inte 

nämner hur svårt det kan vara att få igenom förändringar, samtidigt som många företag spenderar 

stora summor pengar på lobbyverksamhet i hopp om att stoppa implementering av nya lagar och 

regler. (Sadowski, 2011) 

I Schumpeterkolumnen på The Economist riktar de hård kritik mot Michael Porter, det som bland 

annat tas upp är att Michael Porters idé inte riktigt är helt genomtänkt och att CSV inte kommer ha 

samma genomslagskraft som hans tidigare publikationer. Det verkar även finas en viss oro för att 
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Michael Porter lovar för mycket med sin nya teori som ska återuppfinna kapitalism. (Economist, 

2011) 

John Elkington tycker att Michael Porter attackerar CSR för hårt och att han diskrediterar de individer 

och social entreprenörer som tagit fram och arbetat med CSR över åren. Det finns även problem med 

att CSV inte tar upp de riktigt tuffa frågorna som mutor, mänskliga rättigheter och korruption. 

Tillväxtekonomierna måste även genomgå samma CSR trappa som företag i västvärlden fått göra. 

Enligt John Elkington är Michael Porters tolkning av vad CSR innebär kan diskuteras. (Elkington, 2011) 
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Analys 
I detta avsnitt presenterar vi vår analys och kopplingar mellan teori och empiri, vilket i slutänden ska 

ge oss svar på vår frågeställning.  

Länsförsäkringar Bergslagen 
Tittar vi på Länsförsäkringar Bergslagen kan vi se att de har en tydlig CSR och miljöprofil där de är 

certifierade enligt ISO-14001 standarden och har ett utbrett miljötänk inom företaget. Om vi lyfter in 

och applicerar CSV finns det en del saker som även fungerar på ett CSR företag. Arbetet inom 

Länsförsäkringar Bergslagen riktar sig primärt till att vara förebyggande, detta ligger i linje med deras 

verksamhet inom försäkringsbranschen. Där företaget tjänar sina pengar på att saker inte går sönder 

eller blir förstörda, om sådana händelser inte sker medför detta att Länsförsäkringar Bergslagen inte 

behöver betala ut några försäkringspengar. Kopplar vi detta till CSV uppfyller företaget en av 

kärnorna i inom begreppet, att företag i förstahand ska syssla med att tjäna pengar och vara 

ansvariga mot sin aktieägare. I Länsförsäkringar Bergslagens fall är ägarna och kunderna samma 

personer. Därför ligger det i företagets intresse att arbeta med skadeförebyggande verksamhet, 

vilket gynnar både bolaget och kunderna. Vi anser att den slutna cirkeln är ett gott bevis på att 

Länsförsäkringar Bergslagen arbetare med CSV i någon form utan att det själva uttalat gör det.  

Vi vill också påpeka att Länsförsäkringar Bergslagen är ett tjänsteföretag vilket skiljer sig från ett 

produktproducerande företag, deras grundläggande miljöpåverkan är inte lika stor och som Linda 

Kamsvåg nämner är Länsförsäkringar Bergslagens miljöpåverkan inte är konkret och direkt. Detta 

eftersom Länsförsäkringar Bergslagens produkter inte är synliga och endast existerar på papper. Det 

som menas med det tror vi är till exempel att en villa som brinner ner skapar i genomsnitt 25 ton 

koldioxid i utsläpp. Genom att förbygga att villan brinner ned genom att erbjuda sig att se över 

kunders brandsäkerhet kan företaget både tjäna pengar åt sina ägare samtidigt som de tar ett socialt 

ansvar. Detta gäller även vid andra skador som till exempel vattenskador och så vidare. Vi anser att 

Länsförsäkringar Bergslagen gör ett proaktivt miljöarbete genom att kontrollera brandsäkerheten hos 

sina kunder, detta skyddar både aktieägare och samhället. 

Gällande Länsförsäkringar Bergslagens produkter tycker vi att Säker gård är ett exempel på hur 

bolaget försöker att förbygga skadeverkan ute i samhället, detta får en spill-över-effekt då 

Länsförsäkringar Bergslagen tar in utomstående företag till att utföra inspektioner och rådgivning vid 

upprustning av bondgårdar. De styr även till en viss del vilka entreprenörer och kontrollanter de tar 

in genom att de måste bland annat vara godkända av dem själva, för att få genomföra uppbyggnader 

och genomgångar av försäkringsobjekt. Därefter har vi återvinningsförsäkringen vilket också går att 

koppla till ett större samhällsansvar, både för det civila samhället och i näringslivet. Då kommer 

Länsförsäkringar Bergslagen se till att täcka upp för samhällets kostnader om ett företag går i 

konkurs. 

Men vi ser även det problem som Porter och Kramer tar upp gällande samarbeten mellan 

intresseorganisationer och företag. Länsförsäkringar Bergslagen känner inget behov av att införa bra 

miljöval på sina försäkringar, då de känner att det inte är gynnsamt för dem eller att de inte vill 

uppfylla vissa krav som i så fall kommer att ställas på dem. Detta är även för att Länsförsäkringar 

Bergslagen ägs av sina kunder och har ett stort ansvar att generera avkastning samt ett 

marknadskraftigt pris på deras produkter. Linda Kamsvåg påpekar att det finns en stor risk att 

kostnaderna inte väger upp vinsten i ökad legitimitet.   
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När det gäller innovation och tillväxt ligger Länsförsäkringar Bergslagen inte i linje med Porter och 

Kramers strategi, CSV. Företaget strävar inte efter att vara längst fram inom miljöarbete inom sin 

bransch utan att ligga inom ramarna för vad deras ISO-14001 certifiering bestämmer att de ska 

åstadkomma för att kunna omcertifiera sig vart tredje år. Vi tror även att det behövs en starkare 

koppling till ledningen och mer definierade roller ute på kontoren där miljöarbetet sker.  

Vi tror att om Länsförsäkringar Bergslagen ska kunna öka sitt värdeskapande, måste de ha en större 

dedikerade personalstyrka till detta. Idag arbetar endast en person en dag i veckan med miljöfrågor, 

det är bra att det finns representerat på ledningsnivå. Vi anser inte att det finns en tillräckligt hög 

dedikation inom företag, men det verkar finnas ett medvetet val från Länsförsäkringar Bergslagens 

håll att inte lägga för stor energi på detta i dagens läge. 

Koppla bakgrundsartikeln till företaget 

Länsförsäkringar Bergslagen ser CSR som en kostnad och har inte någon CSR-rapport, eftersom de 

tror att kostnaderna inte skulle väga de positiva effekterna. Linda Kamsvåg påstår att i Sverige finns 

det redan i grund botten ett miljötänk i varje företag, de företag som inte arbetar med miljöfrågor 

och sociala aspekter kommer inte att fortsätta existera på deras marknad. Var de sig arbetet kallas 

för CSR eller CSV. 

Vi kan se att Länsförsäkringar Bergslagen har identifierat skärningspunkter i deras område, de är fullt 

medvetna om hur deras produkter påverkar samhället både negativt och positivt.  Genom att de är 

ISO-14001 certifierade har Länsförsäkringar Bergslagen bland annat identifierat och kontrollerat 

deras produkters och tjänsters miljöpåverkan. Därför anser vi att företaget uppfyller detta krav inom 

CSV. 

Länsförsäkringar Bergslagen har konstaterat att de inte kan lösa alla problem och därför försöker de 

inte göra detta. Säker gård är ett tydligt exempel på hur Länsförsäkringar Bergslagen valt ett problem 

och detta projekt ingår även i deras kärnverksamhet. Även deras skadeförebyggande aktivitet ingår i 

deras kärnverksamhet som även ger god avkastning till samhället, eftersom det förhindrar skador 

som påverkar miljön.  

Vi kan inte se att Länsförsäkringar Bergslagen har någon klar samhällsagenda. Även om de arbetar 

skadeförebyggande och rekommenderar entreprenörer till kunder. 

Den enda innovationen vi kan hitta är återvinningsförsäkringen som Länsförsäkringar Bergslagen 

erbjuder. Om det skulle hända att ett företag gick i konkurs skulle ändå återvinningen av produkter 

säkerställas, vilket leder till att samhället har en säkerhet på att någon tar hand om produkterna efter 

användandet, vilket i sin tur leder till att miljöpåverkan blir så minimal som möjligt.  

Vi kan inte se att Länsförsäkringar Bergslagen har försökt skapa sig en samhällsenlig dimension inom 

företaget. Utan full inblick inom företaget är det svårt att ta del av all information som skulle behövas 

för att vi skulle kunna ta reda på detta. Det finns inga tendenser till att Länsförsäkringar Bergslagen 

använder sig av strategisk CSR med den information vi har. 

Tänka om produkter och marknader 

Länsförsäkringar Bergslagen har inte tänkt om några produkter eller marknader. De försöker alltid 

erbjuda en produkt till ett pris som är de lägsta möjliga. Detta eftersom är Länsförsäkringar 

Bergslagen är kundägt betyder detta att köper du någon produkt från dem äger du också en del av 
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företaget. Länsförsäkringar Bergslagen produkt är en kostnad för konsumenten tills det händer 

något. Det som är intressant är att Länsförsäkringar Bergslagen hjälper folk att förbygga skador, som 

gynnar alla i samhället. Genom att istället för att ge kunderna bidrag om de gör vissa saker, utbildar 

Länsförsäkringar Bergslagen sina kunder. Vi har svårt att veta att om återvinningsförsäkringen är 

något unikt för just Länsförsäkringar Bergslagen, men det är en intressant produkt som inte alltid har 

funnits. Det är svårt för ett försäkringsbolag att hitta nya möjligheter och nya marknader, eftersom 

produkten är begränsad.  

Vårt förslag till Länsförsäkringar Bergslagen för att påverka miljön och omgivningen positivt är att ge 

rabatter på miljöbilar eller liknande. Detta var dock en marknad som utvecklade sig för snabbt, och 

en miljöbil idag är inte en imorgon. Vilket skulle göra det svårt att definiera vad en miljöbil är för 

försäkringsbolaget menade Linda Kamsvåg. Vi ser dock inga problem i detta och Länsförsäkringar 

Bergslagen skulle ju ge en premie till endast elbilar. Det gäller fortfarande att ha kontroll på 

marknaden eftersom produkterna som Länsförsäkringar Bergslagen försäkrar hela tiden blir bättre 

och hållbarare.  

Vi anser att Länsförsäkringar Bergslagen inte uppfyller de krav som Porter & Kramer ställer för att 

arbeta med CSV i aspekten tänka om produkter och marknader. 

Omdefiniera produktivitet i företagets värdekedja 

Länsförsäkringar Bergslagen har tittat över kostnaderna på energianvändning och logistik, det är 

svårt att minska produktens miljöpåverkan eftersom det är en tjänst, det vill säga inget som är 

fysiskt. Dock har de tittat på att minska kostnaderna för de lokaler som de äger och brukar. Linda 

Kamsvåg berättar att de bland annat har bytt ut alla lampor i deras lokaler vilket har varit en stor 

kostnadsreducering för företaget. Länsförsäkringar Bergslagen har också en policy att istället för att 

åka bil eller flyg, tar de tåget när de ska iväg, dock fungerar det inte alltid eftersom restiden skulle ta 

för lång tid. 

I form av resursanvändning har Länsförsäkringar Bergslagen satsat på att försöka få ut alla funktioner 

till deras webbplats. Vilket besparar kunderna många besök på lokalkontoren, vilket medför 

besparningar på klimatet i form av minskade föroreningar. Länsförsäkringar Bergslagen har också 

minskat på utskicken med posten för att inte slösa med naturresurserna.  

När det gäller upphandlingar är det svårt för Länsförsäkringar Bergslagen att påverka vilka som deras 

kunder handlar av. Dock när de själva köper tjänster och produkter vill de att dessa ska komma från 

producenter som kommer högt upp på deras miljöranking, detta för att försäkra sig om att företagen 

de gör upphandlingar med har samma tankar om miljön och socialt ansvar som Länsförsäkringar 

Bergslagen. Enligt Linda Kamsvåg skyddar detta Länsförsäkringar Bergslagen från att förknippas med 

företag som inte har samma intressen som de. 

När det gäller distribution har Länsförsäkringar Bergslagen försökt reducera pappret som går ut till 

kunder och förlägga dessa dokument på deras webbplats, dock är det lagstadgat att vissa papper 

måste gå ut till kunderna, eftersom dessa fortfarande behöver skrivas under. De fungerar även som 

ett fysiskt bevis på en köpt tjänst.  

Vi har inte tillräckligt med information om de anställdas produktivitet eftersom för oss som 

utomstående svårt att mäta samt ta reda på.  
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I form av rubriken läge säljer Länsförsäkringar Bergslagen en produkt som är nationell och inte skulle 

fungera i något annat land. Detta eftersom vi anser att produkten är anpassad efter Sverige lagar och 

förordningar, därför anser vi att det inte finns någon risk eller möjlighet för Länsförsäkringar 

Bergslagen att kunna flytta ut sin verksamhet till utlandet. Det behövs en lokal förankring för att 

kunna se vad kunderna behöver. Vi tror att eftersom Länsförsäkringar Bergslagen är kundägt arbetar 

det mer långsiktigt än många andra börsbolag och försäkringsbolag. 

Stödja byggandet av industrikluster där företag är geografiskt placerat 

Vi finner inte att Länsförsäkringar Bergslagen har några etablerade industrikluster, detta för att de är 

ett tjänsteföretag och deras produkt skapas av människor. Detta hänger en del på definitionen utav 

vad som kan anses som ett kluster. Om vi gör antagandet att Västerås stad är ett kluster i sin helt så 

är det ett geografiskt kluster. Det har ett centralt kontor och möjlighet till samarbete med många 

olika typer av företag vilket är gynnsamt för dem, exempelvis byggnadsentreprenörer som får 

ytterligare verksamhet att tillgodoräkna sig. Det gör det även enklare för omgivningen att utnyttja de 

tjänster som Länsförsäkringar Bergslagen erbjuder både för företag och för privatpersoner. På detta 

sätt sprids Länsförsäkringar Bergslagens sätt att arbeta och deras miljö- och hållbarhetstänkande. 

Tillsammans med sin omgivning kan det nå högre mål, exempelvis samarbete med studentföreningar 

där de får möjlighet att påverka studenter i deras karriärsval samt ge dem bättre förståelse för vad 

deras bransch arbetar med.  

ISO-14001 och CSV 
ISO-14001 ligger till grunden för många företags miljöarbete samt även för vårt fallföretag 

Länsförsäkringar Bergslagen. ISO-14001 standarden har riktlinjer som många företag väljer att följa 

och bli certifierade. Vi tror att det är en viktig del av ett företags utveckling att implementera ISO-

14001 och på så viss få ett fungerade miljösystem. Vi ser även att det finns likheter i innehållet av 

ISO-14001 och CSV som Porter och Kramer tar upp, exempelvis de fördelar som kan dras från 

implementering. Där båda förespråkar fördelar som att spara energi, reducering av 

trasportkostnader och så vidare, som vi tidigare nämnt. En annan likhet är att både ISO och CSV 

förespråkar fördelarna med att arbeta proaktivt, dock kan vi se ett problem att vissa som 

implementerar ISO endast uppfyller kraven och sen göra minsta lilla för att sen klara 

återcertifieringen. Detta kan bero på ett allt minskade intresse från kundens sida om företags 

miljöarbete, detta eftersom alla företag numera arbetar med miljö på ett eller annat sätt. Detta leder 

även till att termer som CSR, CSV och ISO lätt blir överanvända och förlorar sitt värde. Linda Kamsvåg 

säger att de inte ser sin ISO certifiering som någon konkurrensfördel, utan mer som en 

kostnadsbesparning. 

Creating Shared Values framtid 
Något som vi kan konstatera är att företagens ansvar för miljöproblem inte kommer försvinna utan 

bara kommer att öka. Det betyder dock inte att företagen kommer få ta allt ansvar, men ett betydligt 

större än tidigare. Högre krav kommer i framtiden också ställas på stater och regeringar att utforma 

lagar och regler som ställer högre krav på företagen. Vi anser på att även om CSR och CSV kanske 

försvinner i framtiden så kommer kraven på hållbar utveckling att utvecklas hela tiden.  

Vi har tagit upp flera olika definitioner av vad CSR är och där kan vi tydligt se hur utvecklingen går 

framåt och begrepp får allt större omfattning. Det vi tycker är intressant med detta är att CSR har 

gått från att vara filantropiskt till ett mer socialt ansvarstagande för företagen. Det spelar också stor 
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roll vem det är som gör definitionen av begreppet, eftersom olika ekonomiska ideologier tolkar 

begreppen olika. Peter Söderbaum säger även detta och påpekar att det största problemet inom den 

ekonomiska sfären är de olika ekonomiska ideologierna. Olika personer definierar CSR olika, vilket 

leder till stora problem om vi skulle jämföra två företag, därför definitionerna kan skilja sig stort. 

Detta kan vi se som en stor fördel för CSV där det finns en tydlig definition, vem som helst kan arbeta 

med CSR emedan det finns tydliga kriterier som måste uppfyllas i CSV. 

Framtiden för CSV verkar finnas även om det finns en viss tvekan. Detta på grund av de många 

anledningar vi har sett genom det empiriska materialet vi har tagit fram. Peter Söderbaum gillar 

tanken med CSV, men anser även att det kan vara svårt se hur det ska förändra företaget på lång sikt. 

Enligt Peter Söderbaum är både CSR och CSV ett steg åt rätt håll men i framtiden kommer det krävas 

mer ansvar från omgivningen och speciellt vid utformningen av lagar och förordningar. Detta är 

något vi har sett genomgående, visst kan företag ta egna initiativ, men för att det ska ske på en bred 

front bör även lagar och regler förändras för att få ett större genomslag på alla företag. Det som är 

svårt med miljöarbete och socialt ansvar som tas upp av många olika personer genomgående är 

svårigheterna i att mäta hur mycket ett företag arbetar med detta. Det finns inga verktyg i dagens 

läge för att mäta miljöarbete och socialt ansvar, dessa behöver utvecklas för att företagen ska ta 

detta arbete på allvar. Detta eftersom det är svårt att räkna på vad och om företaget tjänar något på 

att genomföra olika förändringar som betyder en förbättrad miljö för samhället. 

Det som vi tyckte var intressant var att Peter Söderbaum tog upp att företag är konstruerade på fel 

sätt och vi kan till viss del hålla med. Detta eftersom ett företag är uppbyggt av ett enda intresse i 

dagens samhälle, detta är att skapa en avkastning åt dess investerare, inget annat. Just nu ställs två 

krav från olika intressenter i företags fall, att de ska vara lönsamt samtidigt som de ska ta socialt 

ansvar. Dessa två krav anser vi kommer i direkt konflikt med varandra, eftersom de ena trycker på att 

företaget ska göra kortsiktiga vinster och det andra kravet trycker på att företagen ska göra 

långsiktiga investeringar som inte bara företaget tjänar på, men också omgivningen. Därför är idén 

med att omstrukturera hur ett företag är uppbyggt bra, men hur realistisk den är i verkligheten är 

svårt att avgöra.  

Vi vet inte om KRAV-märkningar och liknande certifieringar är det bästa alternativet för att förbättra 

företagens miljöarbete eftersom alla leverantörer inte kan bli certifierade. På grund av den enkla 

anledningen att det kostar pengar, samt att efterfrågan på dessa produkter inte är tillräckligt stor. 

Det händer ofta att leverantörer som innehar dessa certifieringar inte kan sälja hela produktionen i 

form av KRAV-certifierade produkter utan säljer lite av produktionen på den ”vanliga” marknaden.  

En nackdel med CSV är till exempel att det är svårt att veta vad som är bra för samhället, eftersom 

olika saker är bra för olika individer. Peter Söderbaum har sett en tydlig svaghet i teorin CSV tycker vi 

och det är en väsentlig faktor som får oss att tror att CSV inte kommer bli lika stort som CSR. Även 

om varken CSR eller CSV är den framtid som vi vill ha, kan vi konstatera är många företag arbetar på 

att ta ett större ansvar när det gäller miljömässiga och sociala frågor, vilket är ett stort framsteg.  

Det råder en förvirring vad exakt CSV och CSR är, vi har läst en uppsjö artiklar och lyssnat på debatter 

angående ämnet och eftersom det är så pass nytt är det svårt att verkligen veta vad exakt 

definitionen är. Vi har fått uppfattningen om att CSV har tillkommit eftersom alla företag arbetar 

med CSR numera och företag vill differentiera sig från andra företag och har därför börjat med CSV-

arbete utöver sitt CSR-arbete. 
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Varför denna nya term kommer på tal kan också betyda att det är för många som inte vet exakt vad 

CSR är och att för många företag hänger på trenden utan att arbeta med det. Det existerar företag på 

marknaden som använder sig av något som kallas greenwash. Oxford Dictionaries definierar 

greenwash som ”disinformation disseminated by an organization so as to present an environmentally 

responsible public image.” (Oxford Dictionaries, 2011) Vi har översatt det till en organisation sprider 

felaktig information för att skapa sig en miljömässig och ansvarsfull image och detta är även vår 

definition av vad greenwash är. Vilket smutskastar betydelsen för ett företag och deras CSR-arbete, 

vilket leder till att företag söker sig till nya begrepp, även om det betyder att företag arbetar på 

samma sätt som tidigare. Det finns alltid företag som försöker få legitimitet genom att säga att det 

arbetar på ett sätt, men i verkligheten arbetar de på ett annat. 

Vi kan även hålla med Marie Louise Elmgren om att det krävs starkare ledarskap från företagets sida 

om hållbarhet ska kunna genomsyra hela företaget, det räcker inte med att enskilda individer får i 

uppdrag att arbeta med CSV inom ett företag. Det optimala vore om det skedde på högsta nivå, från 

rundbordsdiskussionen kunde vi se att flera exempel som gavs och grundade sig i att VD:s på företag 

hade tagit initiativ till att säkerställa att CSV projekt verkligen genomförs. Ett väldigt tydligt exempel 

är Nestlés styrelseordförande Peter Brabeck-Letmathe som reser världen runt och förespråkar 

hållbarhetsarbete ur Nestlés synvinkel. 

Vidare så ser även vi behovet av ett konkret mätsystem för att mäta vad CSV arbete egentligen 

uppnår, som det har påpekats är även detta ett problem med CSR. Porter nämner att företag kan 

uppnå mätbara reslutat om de bara kopplar ihop olika besparningar och externa samhällsvinster som 

till exempel jobbskatter som genereras av de arbeten som skapas då företagen investerar i sin 

omgivning. Det har även talats om att ett standardiserat mätsystem som tas fram gemensamt mellan 

stat, intresseorganisationer och företag skulle vara gynnsamt för alla parter och företags arbete 

skulle kunna jämföras. 

Nestlé och CSV 
Vi ser Nestlé och Porter tillsammans som grundarna till CSV, eftersom att Nestlé lämnade över sitt 

material om hur de arbetade till Porter för granskning och för att låta honom ta reda på vad det var 

Nestlé egentligen sysslade med gällande deras hållbarhetsarbete. Denna information kunde vi ta del 

av både genom Marie Louise Elmgren, men fanns även på Nestlés webbplats. Eftersom Nestlé 

tidigare arbetade med CSR är det lätt att se att CSV grundar sig på CSR. Vi anser att det är intressant 

med att ett stort företag som Nestlé driver nästintill ensamt fenomenet CSV. Om CSV skulle vara 

tillför alla, känns det konstigt att ett stort multinationellt och vinstdrivandeföretag ska vara 

registrerade ägare av creatingsharedvalue.org, samt att de står som arrangör för något som heter 

CSV forum, som hålls varje år. Det blir tvetydigt att berätta att CSV är tillför alla, när det är en av 

deras viktigaste konkurrenskrafter för tillfället. Vad skulle ske om deras största konkurrent Kraft 

Foods skulle vilja arbeta med CSV? Vi kan se det som ett sätt för Nestlé att differentiera sig på en 

marknad där CSR och miljö som begrepp blir allt mer utvattnat. 

Det verkar även finnas en känslighet kring CSV, om det är så att någon inte tror på konceptet inom 

företaget blir det svårare att genomföra förändringar, detta går även att återkoppla till behovet av en 

stark ledare. Enligt Marie Louise Elmgren är Peter Brabeck-Letmathe en stark drivande kraft för CSV 

inom Nestlé, vi ställer oss undrande till hur det skulle se ut om han inte varit på Nestlé eller hur hans 
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efterträdare kommer att driva frågan framåt. Att arbeta med CSV är ett långsiktigt åtagande vilket 

måste integreras från toppen inom organisationen till botten påpekar Marie Louise Elmgren. 

Nestlé har även ett stort verksamhetsområde vilket medför att det kan vara betydligt lättare för de 

att hitta exempel på CSV att plocka fram, för oss som utomstående är det svårt att se hela 

värdekedjan eftersom den är för stor. Vi kan inte vara säkra på CSV-tänket är integrerat i hela 

värdekedjan genom hela företaget på grund tidigare nämnda anledning. John Elkington lyfter fram 

problematiken med att CSV inte täcker områden som mutor, mänskliga rättigheter och korruption. Vi 

kan anta att det är en självklar sak om Nestlé har arbetat med CSR tidigare, men det kan med det 

finnas en risk att mutor, mänskliga rättigheter och korruption kommer att försummas när det blir ett 

värdeskapande tänk istället för att skapa goda värderingar. I ett sådant stort företag som Nestlé med 

280 000 anställda kommer det alltid fina både bra och dåliga exempel på ageranden.  

Enligt Marie Louise Elmgren är ett bevis att Nestlé arbetar med CSV exempelvis att de delar ut 

kaffeplantor till odlare som då får provodla med dessa. Med målet att förbättra lönsamheten för 

både för Nestlé och för odlaren. Marie Louise Elmgren påpekar även att det är lätt för ett företag 

som det går bra för att göra bra saker för andra. Med detta uttrycker hon indirekt att företag som har 

en tuffare situation har svårare att skapa gemensamt värde, vilket då krockar med syftet för CSV. CSV 

är inte bara för företag som verkar och är lokaliserade i utvecklingsländer utan även för de så kallade 

utvecklade länderna. Detta medför att lokala företag med tuff konkurrens med utländska företag inte 

kommer få möjligheten att skapa gemensamt värde på sin egen hemmaplan. Vi tror att idén om att 

företag ska hjälpa andra företag är bra, men svårt att realisera i praktiken.  
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Avslutande diskussion 
I detta avsnitt presenterar vi en sammanfattning av analysen och besvarar våra frågeställningar samt 

även våra fria tankar om ämnet och förslag till vidare forskning. 

Arbetar Länsförsäkringar Bergslagen med CSV även fast de inte vet om det? 
Med analysen som bakgrund kan vi se tendenser på ett CSV-tänk hos Länsförsäkringar Bergslagen, 

detta medför att det finns företag som helt enkelt redan arbetar med CSV även fast de inte vet om 

det. Det som har framkommit i denna undersökning är att det finns tendenser och att ISO-

standarden liknar CSV i många avseenden. Vi anser att miljöarbetet inom Länsförsäkringar 

Bergslagen skulle snabbt kunna leva upp till CSV-kraven, men vi ser inga anledningar till att de skulle 

införa detta. Vidare vet vi inte om CSV är rätt för just Länsförsäkringar Bergslagen då det är Nestlés 

arbete som ligger som grund för CSV, det kanske skulle vara lämpligare om de gick över till sitt eget 

arbete på samma sätt. På så sätt kan de hitta sina egna unika sätt att arbeta med CSR och kalla det 

exakt för vad de vill. 

Är CSV ett nytt fenomen, eller det bara ett nytt namn för något som redan 

finns? 
CSV är inte ett nytt fenomen utan, som Michael Porter säger själv, är det en vidare utveckling utav 

CSR. Vi vill gå steget längre och säga att det fortfarande är CSR men bara förpackat för att passa 

Nestlés marknadskommunikationsbehov. Vi har sett att CSR har omdefinierats i återkommande 

intervaller allt eftersom världen har utvecklats och forskningen breddats, vi ser CSV som en av dessa 

omdefinitioner. Det är inte nödvändigt att sätta ny term på det, speciellt när vi ser att CSR kan bli allt 

mer allmänt känt och lättare att arbeta med. Vi tror att Michael Porter och Mark Kramer skulle 

kunnat tjäna mer på att ha skrivit om en ny typ av CSR, men som vi tidigare diskuterat kanske det är 

mer lättsmält för företag. 

Vi ser tydligt att flertalet företag vi läst om under vår undersökning tar någon form av extern socialt 

ansvar för att främja sin egen verksamhet och öka sin vinst. Vare sig det är utbildning, teknologiskt 

utveckling eller i som Länsförsäkringar Bergslagens fall skadeförebyggande aktiviteter i samhället. 

Eftersom CSR är ett brett begrepp kan det finnas skillnader mellan CSR i Europa och CSR i 

Nordamerika. Det som i Europa ingår i CSR, kanske kallas för CSV i USA och Nordamerika, det är inget 

vi vet. Det kan vara så att Europa ligger längre fram i utveckling av CSR, detta kan vara på grund av 

mer omfattande statliga krav. I bland annat USA kan vi anta att företagen har mindre restriktioner 

när det gäller miljöaspekter och kan därför ligga efter med sitt arbete inom CSR och därför har CSV 

utvecklats och blivit stort för företagen där. Vi tror inte att det är konstigt att CSV kommer till just i 

USA, eftersom det är lättare att sälja in något när det kallas för grön kapitalism. 
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