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 FÖRORD 

Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt 
och verksamheter som syftar till att främja en hållbar regional 
utveckling. Samtliga projekt och verksamheter som medfinan-
sieras av Västra Götalandsregionen följs upp genom regelmässig 
och kontinuerlig insamling av information som gör det möjligt 
att se hur verksamheten utvecklas. Mer djupgående utvärde-
ringar görs även av program samt av flera verksamheter och 
projekt varje år.  
 
Syftet med utvärderingen är att få kunskap i hur verksamheten 
har utvecklats, dess resultat samt att få rekommendationer för 
den framtida fortsatta verksamheten. CSR Västsverige har er-
hållit medel från Västra Götalandsregionen sedan starten.  
 
Utvärderingen har genomförts av Ramböll Management AB.  I 
konsultteamet ingår Francisca Herodes, Katarina Steijer och  
Matilda Jonung.  
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SAMMANFATTNING 

CSR Västsverige är en icke-vinstdrivande förening som startades 2008 på initiativ av Västra Gö-
talandsregionen med syfte att fylla ett behov av en neutral plattform för att driva frågor kring 
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som en del av det regionala tillväxtarbetet. På upp-
drag av Västra Götalandsregionen har Ramböll genomfört en utvärdering av CSR Västsveriges 
verksamhet med fokus på åren 2013-2015. Syftet med utvärderingen är att den ska ligga till 
grund för beslut om fortsatt finansiering för verksamheten och hur formerna för denna finansie-
ring i så fall ska se ut. Inom ramen för utvärdering har intervjuer genomförts med CSR Västsveri-
ges kansli, styrelse och medlemmar, samt med representanter på Västra Götalandsregionen. 
Därtill har dokumentstudier samt en analys av organisationens medlemmar genomförts.  
 
CSR Västsverige har medlemmar inom fyra olika sektorer; företag, idéburen sektor, offentlig sek-
tor samt akademi. Föreningen har en stor bredd i sin medlemsbas och når såväl stora som små 
organisationer som också representerar ett stort antal branscher. Rambölls utvärdering pekar på 
att föreningens medlemsbas har stor betydelse såväl för finansieringen av verksamheten som för 
dess attraktivitet, där det inte sällan är lite större företag som bidrar med kunskap och kompe-
tens till medlemmar som precis påbörjat sin CSR-resa.  
 
Merparten av CSR Västsveriges medlemmar är koncentrerade till Göteborgsregionen och en viktig 
resa som föreningen arbetar på att genomföra just nu är den regionala breddningen av före-
ningen, där kansliet tillsammans med externa ambassadörer och lokala arbetsgrupper arbetar för 
att skapa ett intresse regionalt och öka antalet medlemmar utanför Göteborgsområdet.  
 
Det står klart att vilket mervärde som föreningen upplevs ge varierar beroende på medlemstyp, 
där mindre privata aktörer värderar utbudet av kompetensutvecklingsinsatser medan aktörer 
inom exempelvis offentlig och idéburen sektor värderar nätverksmöjligheterna som medlem-
skapet ger. En viktig framgångsfaktor för att skapa hållbara resultat är att föreningens medlem-
mar integrerar den kunskap som de får via CSR Västsverige i sin egen verksamhet, men det är 
dock svårt att peka på hur medlemskapet i föreningen har påverkat medlemmarnas eget CSR-
arbete. 
 
I Västra Götaland finns ett ökat intresse för att arbeta med hållbarhet och genom CSR 
Västsverige har regionen kunnat positionera sig som en ansvarstagande region och en föregång-
are, vilket upplevs ha en positiv inverkan på regionens konkurrenskraft. CSR Västsveriges verk-
samhet bedöms också ligga väl i linje med Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 
VG2020. 
 
Utifrån Rambölls utvärdering kan följande slutsatser och rekommendationer ges: 
 
• CSR Västsverige svarar mot medlemmarnas behov men det är svårt att exakt peka på hur 

medlemmarnas verksamhet påverkats av att vara medlemmar 
• Mixen av medlemmar utgör en framgångsfaktor för CSR Västsveriges självfinansiering och 

attraktivitet och föreningen bör därför fortsatt arbeta för att nå olika typer av organisationer  
• Nivån på medlemsavgiften bör ligga kvar på nuvarande nivå för att behålla föreningens öp-

penhet  
• CSR Västsveriges framtida finansiering kan utformas på olika sätt för att var mer ändamåls-

enlig än idag, där exempelvis finansiering genom verksamhetsstöd kan kombineras med egen 
finansiering och projektmedel 

• VGR kan stödja föreningen genom att bistå med finansiering av den regionala breddningen av 
CSR Västsverige, då detta ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens regionala utveckl-
ingsansvar 

• Arbetet med externa ambassadörer och lokala arbetsgrupper bör struktureras och formali-
seras för att föreningens ska kunna breddas regionalt 
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• En mer långsiktig finansiering bör eftersträvas för att säkerställa att kompetens behålls inom 
CSR Västsveriges verksamhet 

• Genom att arbeta mer med paketering av tjänster kan CSR Västsverige potentiellt locka en 
bredare målgrupp än idag som hitintills inte intresserat sig för hållbarhetsfrågor 

• Ett fortsatt brett tjänsteutbud ger goda förutsättningar att locka olika typer av medlemmar 
och föreningen bör arbeta både för att tilltala såväl nya som befintliga medlemmar 

• VGR kan använda sig av CSR Västsverige för att profilera regionen kring CSR och hållbarhet 
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1. INLEDNING 

CSR Västsverige är en icke-vinstdrivande förening som startades 2008 på initiativ av Västra Gö-
talandsregionen (fortsättningsvis VGR) med syfte att fylla ett behov av en neutral plattform för 
att driva frågor kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som en del av det regionala 
tillväxtarbetet. Denna rapport utgör en utvärdering av CSR Västsveriges verksamhet under åren 
2013-2015. Utvärderingen har på uppdrag av VGR utförts av Ramböll Management Consulting 
(fortsättningsvis Ramböll). I denna inledning presenteras uppdragets syfte, ett par centrala defi-
nitioner samt därefter följer en kortfattad beskrivning av utvärderingens genomförande och rap-
portens disposition.  
 

1.1 Om Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett allt mer förekommande fenomen i näringslivet. En 

internationell undersökning från 2013 visar att av 4100 globala företag hade 71 procent någon 

slags CSR-rapportering.1 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) beskriver 

att CSR innebär att företag integrerar sociala och miljömässiga perspektiv som en del i deras 

verksamhet och i kontakten med sina intressenter. I sitt CSR-arbete strävar företag ofta mot att 

få en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar. Kombinationen av de tre 

typerna av utmaningar refereras förekommande som ”the Triple-Bottom-Line”. 2 Forskning rö-

rande CSR pekar på att CSR-arbete kan påverka företags lönsamhet. Genom att sträva efter in-

novativa lösningar som svarar på utmaningarna inom the Triple Bottom Line kan företags CSR-

initiativ leda till ökade lönsamhet. Innovativa lösningar kan exempelvis skapas vid klusterbild-

ningar där näringsliv samverkar med akademin, offentlig sektor, och idéburna föreningar.3  

 

Vidare finns det en ökande förväntan i övriga samhället att företag ska ta ett större samhällsan-

svar.4 Därmed kan företag riskera att förlora konkurrensfördelar ifall de inte är lika framgångsrika 

i att svara på intressenters förväntningar jämfört med sina konkurrenter. Medborgare i sin roll 

som konsumenter bidrar till att ställa krav på socialt ansvarstagande hos företag och kraven från 

konsumenter ökar i takt med att CSR blir allt mer förekommande.5 Utöver konsumenter är även 

anställda, offentlig sektor och ideella föreningar en del i att skapa förväntningar på näringslivet6 

och att delta i att forma företags CSR-satsningar. För att behålla sin lönsamhet är det viktigt för 

företag att kommunicera sina CSR-initiativ och att publicera en hållbarhetsrapport är ett vanligt 

förekommande kommunikationskanal.7 För att styrka trovärdigheten kan företag välja att ansluta 

sig till certifieringar, branschspecifika initiativ. Vidare kan företag välja att utforma sina hållbar-

hetsredovisningar enligt olika standarder, där UN Global Compact, Global Reporting Index och 

ISO26000 tillhör de mest globalt erkända.  

 

Även i Sverige ökar företags ansträngningar kring CSR. 2011 hållbarhetsredovisade 28 av 56 bo-

lag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista8 och det blir allt vanligare att svenska företag har egna 

hållbarhetsavdelningar. Internationellt anses svenska företag vara i framkant i arbetet med CSR. 

Exempelvis toppade Sverige RobecoSAM Country Sustainability Ranking, vilken genomfördes 

                                                
1 KPMG. 2013. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 
2 UNIDO. What is CSR?: 

http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/csr/what-is-csr.html#pp1[g1]/0/ Senast använd 21 april 2015 
3 Kramer, R. & Porter, M. 2011. Creating Shared Values. Harvard Business Review 
4 UNIDO. What is CSR?: 

http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/csr/what-is-csr.html#pp1[g1]/0/ Senast använd 21 april 2015 
5 Dawkins, J. & Lewis, S. 2003. CSR in Stakeholde Expectations: And Their Implication for Company Strategy. Journal of Business Eth-

ics 
6 McWilliams, A. & Siegel, D. 2001. Corporate Social Responsibility: a Theory of the Firm Perspective. Academy of management review 
7 Bhattacharya, Du & Sen. 2010. Maximizing Business Returns to Corporate Social Responsibility (CSR):The Role of CSR Communica-

tion. International Journal of Management Reviews   
8 csripraktiken.se. 2011. Sverige halkar efter inom hållbarhetsredovisning 

http://www.csripraktiken.se/2011/12/05/sverige-inte-langre-bast-pa-hallbarhetsredovisning/. Senaste använd 21 april 2015 
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2013 där 59 länder utvärderades utifrån 17 olika miljö-, sociala- och styrningsindikatorer.9 Den 

offentliga sektorn var tidigt drivande kopplat till företags sociala ansvar. Redan 1979 började Re-

geringskansliet i Sverige att arbeta med OECDs riktlinjer för multinationella företag, vilka inklu-

derar riktlinjer för mänskliga rättigheter och miljö.10 Ett nationellt ledande privata initiativ är nät-

verket CSR Sweden, vilken startades 2003 och är sedan 2006 en officiell partner med paraplyor-

ganisationen CSR Europe. Idag har nätverket 18 medlemmar. 11 

 
1.1.1 Det offentligas roll 

Även bland offentliga aktörer finns det en strävan såväl nationellt som på EU-nivå att främja håll-
bart företagande och företags CSR-arbete. Under 2011 antog EU-kommissionen en CSR-strategi 
med motiveringen att CSR är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå målen i EU:s tillväxtstrategi 
EU2020. I kommissionens strategi pekas CSR ut som en fråga som har allt större betydelse för 
företagens konkurrenskraft. Vidare framkommer att företagens CSR-arbete kan ge upphov till 
nya marknader och skapa nya tillväxtmöjligheter.12 Kommissionens strategi utvärderades 2014 i 
vilken det framkom att ett stort antal aktörer ansåg att EU-kommissionen har en viktig roll i att 
arbeta med CSR-frågor.  
 
Mot bakgrund av den europeiska strategin har även den svenska regeringen genom Utrikesde-
partementet tagit fram publikationen Hållbart företagande – en plattform för svenskt agerande 
för förtydliga deras hållning i CSR-frågor samt vara en vägledning för hur företag och andra in-
tressenter arbeta med CSR.13 Som en del av regeringens arbete med CSR och hållbart företa-
gande har regeringen även under 2015 tagit fram ett förslag på handlingsplan för företagande 
och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter.14  
 

1.2 Om utvärderingen 

Ramböll fick i maj 2015 i uppdrag av VGR att genomföra en utvärdering av CSR Västsverige, vil-
ken ska ligga till grund för beslut under hösten 2015 om formerna för den fortsatta finansieringen 
av delar av CSR Västsveriges verksamhet. Inom ramen för utvärderingen utvärderas verksam-
heten utifrån ett antal uppsatta utvärderingskriterier: 
 

• Kostnadseffektivitet 
• Måluppfyllelse 
• Relevans 
• Hållbarhet 
• Nytta 
• Komplementaritet 

 

Inför utvärderingen har VGR identifierat ett antal frågeställningar som föreliggande utvärdering 
ska besvara. Frågeställningarna har, i samråd med VGR, utvecklats av Ramböll och länkats sam-
man till ett av ovan nämnda utvärderingskriterier. För VGR som finansiär och regional utveckl-
ingsaktör har ett särskilt intresse i utvärderingen legat på föreningens regionala bredd och dess 
bidrag till regional utveckling och konkurrenskraft i Västra Götaland CSR Västsverige har även 
verksamhet i Halland, men främsta fokus har varit på verksamheten inom Västra Götaland. 
 
De aktiviteter och insatser som CSR Västsverige genomför syftar på olika sätt att bidra till att 
medlemsorganisationerna initierar ett eget CSR-arbete, som har förutsättningarna att bidra till 

                                                
9 ROBECOSAM. 2013. Measuring Country Intangibles:ROBECOSAM’s Country Sustainability Ranking 
10 regeringen.se. 2013. UD:s arbete med CSR: Kort historik 

http://www.regeringen.se/sb/d/16706/a/205168 Senaste använd 21 april 2015 
11 CSR Sweden. 2015. Senaste använd 21 april 2015, http://www.csrsweden.se/ 
12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF  
13 HÅLLBART FÖRETAGANDE – Plattform för svenskt agerande, Utrikesdepartementet, 2013 
14 Förslag till handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, 2015 
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ovan nämnda aspekter. På grund av de svårigheter som finns att kunna härleda en viss utveckl-
ing i medlemsorganisationerna till de aktiviteter som CSR Västsverige genomfört har fokus varit 
på att utröna vilket upplevt mervärde som medlemmarna ser att verksamheten ger.  
 
Nedan presenteras de frågeställningar som varit i fokus för utvärderingen och till vilket av de re-
spektive utvalda utvärderingskriterierna som de länkar till, vilka datakällor som använts, samt i 
vilket avsnitt av denna rapport som frågeställningarna tas upp. 
 

Kriterie Frågeställning Datainsamling Kapitel 

K
o
st
n
ad
se
ff
ek
ti
vi
te
t 

- Hur arbetar CSR Västsverige och hur ser organisationen 

ut? Vilka är involverade i verksamheten som medlemmar? 

- Vilka organisationer når verksamheten? 

- Bedöms några betydelsefulla aktörstyper saknas för att 

åstadkomma en mer ändamålsenlig verksamhet? Hur bör i 

så fall dessa aktörer involveras?  

- Hur ser resultaten av projekten ut i relation till de medel 

som har erhållits från VGR? 

- Hur bedöms verksamhetens framtida planering se ut uti-

från tid, kompetens och kostnad? 

Dokumentstudier, 

intervjuer, analys av 

medlemsregister 

2 

R
el
ev
an
s 

- I vilken utsträckning bedöms verksamheten möta sina 

medlemmars behov? 

- Vilket mervärde upplever medlemmarna av att vara med i 

CSR Västsverige? Skiljer sig detta mellan olika aktörsty-

per? 

- I vilken utsträckning bedöms verksamheten bedrivas uti-

från effektivitet och attraktivitet?  

- Hur ser formerna för samverkan ut mellan de olika aktö-

rerna?  

Dokumentstudier, 

intervjuer 

3 

H
ål
lb
ar
h
et
 - Hur ser förutsättningarna ut för att uppnådda resultat ska 

bli bestående? 

- Vilka hinder föreligger för att resultaten ska bli långsik-

tiga? 

Dokumentstudier, 

intervjuer 

4 

N
yt
ta
 

- I vilken utsträckning möter CSR Västsverige behovet att 

åstadkomma en långsiktigt regional utvecklingskraft och 

ett hållbart samhälle? 

Dokumentstudier, 

intervjuer 

5 

K
o
m
p
le
m
en
ta
ri
te
t 

(K
o
p
p
lin
g
 t
ill
 V
G
2
0
2
0
) 

- På vilket sätt kopplar CSR Västsveriges verksamhet an till 

olika områden i VG2020? 

- I vilket utsträckning ligger CSR Västsveriges verksamhet i 

linje med inriktning och mål i VG2020?  

- På vilket sätt bidrar CSR Västsverige till att uppsatta mål i 

VG2020 uppnås? Inom vilka prioriterade områden bidrar 

CSR Västsverige till att nå målen i VG2020? 

- I vilken utsträckning bidrar CSR Västsverige till att främja 

horisontella kriterier (jämställdhet, miljö, international-

isering och integration)? Hur kan verksamheten tydligare 

stödja detta arbete? 

Dokumentstudier, 

intervjuer 

6 

M
ål
u
p
p
fy
l-

le
ls
e 

- Vilka resultat och effekter (mätbara och icke-mätbara) har 

verksamheten resulterat i?  

- I vilken utsträckning bedöms CSR Västsverige ha nått 

uppsatta mål? 

Dokumentstudier, 

intervjuer 
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- Står uppnådda resultat i paritet till den uttalade ambit-

ionsnivå som fanns i ansökningar och beslut?  

 
 

1.3 Metoder för datainsamling 

1.3.1 Intervjuer 

Den främsta metoden för datainsamling har bestått av telefonintervjuer med representanter ur 
CSR Västsveriges kansli, styrelse, dess medlemmar samt med tjänstemän på Västra Götalands-
regionen. Totalt har 30 intervjuer genomförts. Därtill har svar erhållits skriftligt från en politiker i 
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Samtliga tre personer i CSR Västsveriges kansli 
har intervjuats, samt tre personer på Västra Götalandsregionen. Därutöver har fyra representan-
ter ur styrelsen intervjuats som representerar varsin av de fyra sektorer där CSR Västsveriges 
medlemmar återfinns.  
 
Inom ramen för de 30 intervjuer som genomförts har totalt 20 stycken medlemsorganisationer 
intervjuats. Urvalet av medlemmar att intervjua är baserat på bakgrundsvariablerna sektor, antal 
anställda och geografisk ort. Fördelningen av intervjuer för de olika sektorerna akademi, företag 
offentlig sektor och ideell sektor baserades på hur stor andel av medlemmarna som varje sektor 
utgör, med vissa justeringar så att minst två intervjuer per sektor genomfördes. Tabellen nedan 
visar antalet medlemsintervjuer inom varje sektor och storleksklass.  

Tabell 1: Antal medlemmar samt antal genomförda intervjuer per medlemstyp. 

Sektor  Antal medlemmar Antal intervjuer 
Akademi  5 2 
Ideell sektor  37 3 
Offentlig sektor  15 2 
Företag 1-9 anställda (inkl. 2 externa 

ambassadörer) 
49 4 

10-49 anställda 31 5 
50-249 anställda 34 2 
250 eller fler anställda 34 2 

Totalt  205 20 

 
CSR Västsverige har även två medlemmar som har funktionen som externa ambassadörer för or-
ganisationen som också har intervjuats. Dessa utgör båda företag med 1-9 anställda. 
 
Med utgångspunkt i uppfattningen hos både VGR och CSR Västsveriges kansli att det är främst 
lite mindre företag som uppges ha störst nytta eller behov av en organisation som CSR 
Västsverige genomfördes flest intervjuer inom grupperna företag med 1-9 anställda samt 10-49 
anställda.  
 

1.3.2 Medlemsanalys 
Utöver intervjuer har även en analys av CSR Västsveriges medlemmar genomförts baserat på 
olika bakgrundsvariabler för medlemmarna. Genom att inhämta uppgifter från CSR Västsveriges 
medlemsdatabas samt från företagsdatabasen Retriever Business har en kartläggning möjlig-
gjorts av medlemssammansättningen. Ramböll har bland annat analyserat inom vilka branscher 
som medlemsföretagen återfinns inom, vart i regionen medlemmarna återfinns samt hur med-
lemsutvecklingen sett ut inom olika sektorer. Medlemsanalysen presenteras i kapitel 2.  
 

1.3.3 Dokumentstudier 
Vidare har utvärderingen baserats på dokumentstudier, bestående av årsredovisningar, verksam-
hetsberättelser etc. för CSR Västsverige främst för åren 2013-2015. Därutöver har även projek-
tansökningar, lägesrapporter och slutrapporter till VGR studerats. CSR Västsverige utvärderades 
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även under 2012 och denna rapport har också legat till grund för följande utvärdering. Inom ra-
men för uppdraget har även Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi VG2020 
studerats.  
 

1.4 Disposition 

I detta inledande kapitel av denna rapport har en kort introduktion getts till CSR-begreppet, 
Rambölls uppdrag samt en beskrivning av vald metod för uppdraget. I kapitel 2 berörs förening-
ens kostnadseffektivitet, där frågor som CSR Västsveriges organisation, medlemmar och finansie-
ring. Kapitel 3 berör CSR Västsveriges relevans – hur föreningen svarar mot dess medlemmars 
behov och vilket mervärde som medlemskapet gett. Detta inkluderar vilka resultat och effekter 
som medlemmarna ser av sitt medlemskap i CSR Västsverige. Kapitel 4 berör föreningens lång-
siktighet och förutsättningar för att skapa hållbara resultat för dess medlemmar, medan kapitel 5 
handlar om huruvida CSR Västsveriges verksamhet svarar mot identifierade samhällsbehov och 
bidrar till regional utveckling. Kapitel 6 berör verksamhetens komplementaritet, vilket i detta fall 
handlar om verksamhetens koppling till den av Västra Götalandsregionen framtagna strategi 
Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). I kapitel 7 
görs en värdering av föreningens måluppfyllelse utifrån de mål som sats upp för verksamheten 
för åren 2013 till 2015. Samtliga kapitel avslutas med ett summerande avsnitt som besvarar ut-
värderingens centrala frågeställningar inom respektive utvärderingskriterium. I utvärderingens 
avslutande del, kapitel 8, presenterar Ramböll sina huvudsakliga slutsatser, samt ger ett antal 
rekommendationer till VGR i egenskap av finansiär att beakta.  
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2. CSR VÄSTSVERIGES MEDLEMMAR OCH ORGANISATION 

Följande kapitel beskriver bakgrunden till CSR Västsveriges tillkomst, hur föreningen är organise-
rad, hur utvecklingen av medlemmar sett ut samt hur verksamheten finansieras. Därefter redo-
görs på en övergripande nivå för vilka aktiviteter som föreningen genomfört, med tyngdpunkt på 
åren 2013-2015.  
 
Avsnittet berör utvärderingskriteriet kostnadseffektivitet, som söker att besvara frågor kring 
huruvida den verksamhet som CSR Västsverige bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 
samt om de resultat och effekter som uppnåtts är rimliga givet dess kostnad.  
 
Avsnittet baseras på intervjuer med CSR Västsveriges kansli, styrelse, tjänstemän och en politi-
ker på VGR samt med föreningens medlemmar. Övrig data som ligger till grund för avsnittet är 
även verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för CSR Västsverige, återrapporteringar till 
VGR samt CSR Västsveriges medlemsdatabas.  
 

2.1 Efterfrågan på en samlad kraft för utvecklingen av CSR-frågorna 

CSR Västsverige är ideell förening som startades 2008 som ett utvecklingsprojekt på initiativ 
Västra Götalandsregionen. Bakgrunden till att VGR valde att initiera verksamheten var först och 
främst den grundläggande idén om att en stark regional utveckling är beroende av ett ansvarsta-
gande näringsliv. Insikten om att det inte fanns någon utbredd kännedom kring CSR-frågorna i 
regionen samtidigt som det identifierades ett behov att ta ett strategiskt grepp över ansvarsta-
gandet för utvecklingen av CSR frågorna blev upprinnelsen till att ge en aktör ansvaret att både 
systematisk och långsiktigt driva detta arbete framåt. Detta var även ett led i VGR:s strategiska 
arbete med fokus på hållbar utveckling, vilket utgjorde en utpekad del av regionens strategidoku-
ment Vision Västra Götaland – Det goda livet som antogs 200515. Bildandet av nätverket såg som 
en möjlighet att ha en plattform för VGR att nå ut med sin strategi till företag, ideella och offent-
liga aktörer.16 En person på VGR beskriver bakgrunden till CSR Västsverige så här: 
 

 
 
En person i kansliet beskriver bakgrunden till CSR Västsveriges uppkomst så här: 
 

 
 
Sedan starten 2008 har den behovsbild som låg till grund för starten av verksamheten delvis 
ändrats. Utifrån intervjuer med personer på VGR, kansliet och i styrelsen framkommer att med-
vetenheten kring frågorna har ökat generellt i samhället, vilket också har gjort att fler aktörer ar-
betar med frågorna. En person i styrelsen säger: 
 

                                                
15 Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra Götalandsregionen, 2015, http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/region-

utveckling/RUSEN/visionwebbversion.pdf 
16 Utvärdering CSR Västsverige, 2012 

”Det började med att vi startade upp ett nätverk, där vi tog in offentlig sektor, akademi och 
företag. Sen bildade vi en förening. Det passar väldigt bra med vår strategi, med fokus på 
hållbarhet.” 

”VGR såg sambandet att stark regional utveckling också är beroende av ett ansvarstagande 
näringsliv, det var en bärande idé från början. Sen såg man att för att kunna driva en ut-
veckling där ansvarstagande blir mer strategiskt så behöver det drivas mer långsiktigt och 
systematiskt, det krävde en aktör som drev det här.”  
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Två personer på VGR framhåller också att de sociala frågorna har börjat få större fokus jämfört 
med tidigare, när det främst var miljö som var fokus för CSR-begreppet. Utifrån intervjuer med 
styrelsen framkommer också att det fortsatt finns ett mycket stort behov att arbeta med frågan i 
regionen. 
 

2.2 CSR Västsverige drivs som en förening med aktivt stöd från sina medlemmar 

CSR Västsverige är organiserat genom ett kansli som i nuläget har tre anställda. Under åren 
2012 till 2014 arbetade två personer i kansliet, en verksamhetschef på halvtid och en kommuni-
katör/administratör på heltid på kansliet. Sedan dess har kansliet stärkts upp med ytterligare en 
projektledare som tillkommit i april 2014. Enligt föreningens senaste verksamhetsplan har detta 
möjliggjort för ett mer utåtriktat arbete inom ramen för föreningens fokusområden. Under 2012 
avslutade de två personer som då arbetade i kansliet sin anställning, varpå en ny verksamhets-
chef samt en projektledare/kommunikatör anställdes. Det är dessa personer inklusive ytterligare 
en projektledare som nu arbetar i föreningens kansli.  
 
Föreningen har en styrelse på åtta personer som samlar representanter från samtliga sektorer 
som organisationens medlemmar återfinns inom. Styrelsen ansvarar för styrningen av föreningen 
och väljs vid föreningens årsmöte varje vår. Under 2012 fastställde styrelsen ett handlingspro-
gram samt en affärsplan för CSR Västsveriges verksamhet, där kansliets arbete fokuserades 
inom ett antal fokusområden som rör såväl den verksamhet som föreningen bedriver inom ramen 
för deras fyra tjänsteområden samt det interna arbetet för att utveckla organisationen och öka 
dess medlemsantal: 
 
1. Kompetensutveckling 
2. Samverkansgrupper 
3. Strukturell utveckling 
4. Regional breddning 
5. Kommunikation och opinionsbildning 
6. Kanslifunktionen 
7. Medlemsrekrytering 
8. Ekonomi 
 
I samband med det strategiarbete som genomfördes under 2012 identifierades även fyra utveckl-
ingsresor som föreningen behövde göra; varumärkesresan, erbjudanderesan, den geografiska re-
san samt finansieringsresan.  
 
En bärande idé för CSR Västsveriges organisering är att medlemmarna deltar aktivt i föreningen 
och bidrar bland annat genom att sprida kunskap och erfarenhet mellan varandra. Under åren 
2011 till 2014 har föreningen varit framgångsrika i att öka antalet frivilligtimmar som läggs av 
medlemmar varje år. Detta gäller även sett i förhållande till antal medlemmar, där genomsnittligt 
antal frivilligtimmar per medlem också ökat, med undantag för år 2014. 

Tabell 2: Antal frivilligtimmar lagda av CSR Västsveriges medlemmar 2011-2014 

År 2011 2012 2013 2014 
Frivilligtimmar  3 950 timmar 5 900 timmar 9 000 timmar 9 800 timmar 
Genomsnittligt an-
tal timmar per med-
lem 

34 timmar 43 timmar 53 timmar 48 timmar 

 

”Nu är det verkligen i ropet med de här frågorna, nu finns ett ännu större tryck att lära sig 
och förstå hur man kan omvandla CSR i sin egen organisation. […] Suget och behoven är 
större än vad vi mäktar med.”  
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En viktig fråga för föreningen har varit att nå ut bredare regionalt, vilket ställer krav på förening-
ens organisation och kansli som är lokaliserat i Göteborg. En person i kansliet säger: 
 

 
 
Vidare framkommer att en utmaning för kansliet är hur den regionala breddningen ska ske, där 
det krävs att det både skapas ett utbud form av aktiviteter regionalt samt en efterfrågan i form 
av medlemmar som tar del av aktiviteterna för att föreningen ska kunna etablera sig mer ute i 
regionen. Två initiativ som tagits med bakgrund att nå ut bredare i regionen har varit genom att 
engagera externa ambassadörer och att etablera lokala arbetsgrupper på utvalda orter. Hur detta 
arbete bedrivits beskrivs närmare i följande två avsnitt. Figuren nedan illustrerar hur CSR 
Västsverige är organiserat idag: 
 

 

Figur 1: CSR Västsverige arbetar med stöd från sina medlemmar i formerna av lokala arbetsgrupper och 
externa ambassadörer, där kansliet har en viktig samordnande roll. Hittills finns arbetsgrupper i Sjuhä-
rad och Halland medan arbetsgrupper i Fyrbodal och Skaraborg planeras framgent. 

 
2.2.1 Två externa ambassadörer har engagerats för att sprida organisationens namn 

Utöver föreningens kansli har två externa ambassadörer för organisationen knutits till verksam-
heten. De externa ambassadörerna består av två medlemsföretag som mot rabatt på medlems-
avgiften har ett särskilt ansvar att informera om verksamheten och försöka värva nya medlem-
mar.  
 
Att involvera externa ambassadörer var ett initiativ som togs för ungefär 1,5 år sedan. Det fram-
kommer dock i en intervju med en person ur kansliet att de externa ambassadörerna inte är nå-
got som föreningen arbetat systematiskt med, utan ses mer som ett sätt att engagera medlem-
mar på ett meningsfullt sätt. En person i kansliet beskriver initiativet så här: 
 

 
 

”Man behöver satsa resurser för att åstadkomma regional breddning, dels personellt och i 
tid. Det man måste göra är att hitta den lokala förankringen. Vi kan inte komma som kansli 
från Göteborg, vi måste etablera kontakt med lokala aktörer.” 

Styrelse 

Extern  
ambassadör 

Extern  
ambassadör 

Sjuhärad Halland 
Fyrbodal  
(planerad) 

Skaraborg  
(planerad) 

Kansli 

Lokala arbetsgrupper 

”Det är en modell som vi sagt skulle kunna kännas spännande. Det har lite med det med-
skapande perspektivet att göra […] ambassadörerna en del av det. De är personer som 
visade engagemang och det blev ett sätt att ge dem en form av roll.”  
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Enligt ambassadörerna själva beskrivs deras engagemang som en möjlighet att ”leva som man 
lär”. I ambassadörernas roll ligger i att vara aktiv och sprida föreningens namn och arbete och 
stötta kansliet under olika evenemang. Det kan bland annat bestå i att sprida de initiativ som ge-
nomförs i sina egna nätverk och via sociala medier. En av ambassadörerna berättar även att hon 
genom sin roll som ambassadör försöker se till att bjuda in CSR Västsveriges kansli till olika 
events som föreläsare. Det kan även hända att ambassadörerna kontaktas av andra medlemmar 
eller engageras till följd av att de har en särskild kompetens inom ett visst område. En av ambas-
sadörerna menar här att det är viktigt att det finns en rimlig förväntan på vad ambassadörerna 
kan bidra med i form av egen tid och vad som medlemmar snarare bör betala för. Båda ambas-
sadörerna framhåller vikten av att ambassadörsrollen formaliseras och tydliggörs i takt med att 
organisationen växer: 
 

      
 
Enligt de externa ambassadörerna varierar det stort hur mycket tid som de lägger på ambassa-
dörskapet, och båda ambassadörer har svårt att uppge hur stor del av sin arbetstid som de läg-
ger på sitt engagemang. En av ambassadörerna gör bedömningen att ambassadörskapet upptar 
ett par dagar i månaden i arbetsinsats medan den andra ambassadören menar att det i vanliga 
fall rör sig om några timmar under ett halvår, men att det vid särskilda förfrågningar från med-
lemmar kan röra sig om betydligt fler timmar. 
 

2.2.2 Lokala arbetsgrupper som sätt att öka regional breddning 
Under 2014 och 2015 har CSR Västsverige även initierat ett arbete med att bilda arbetsgrupper 
på olika orter som ett sätt att på ett mer strukturerat sätt öka föreningens närvaro regionalt på 
olika orter. Bakgrunden till att föreningen valde att initiera arbetet med lokala arbetsgrupper var 
att kansliet såg att föreningen inte kommit lika långt i sin resa att bredda föreningen regionalt 
som inom de andra utvecklingsresorna som identifierats i föreningens affärsplan 2012.  
 
Under 2014 etablerades arbetsgrupper i Borås och i Halmstad. Etableringen av en arbetsgrupp i 
Halmstad i Hallands län innebär att föreningen även finns representerad utanför Västra Götaland. 
Inom Västra Götaland har arbetsgruppen i Borås samlat ett antal lokala aktörer från olika sek-
torer som på frivillig basis engagerat sig i den lokala arbetsgrupp som finns där. Förväntningarna 
på satsningen på lokala arbetsgrupper ska bidra till att öka medlemsantalet regionalt. Föreningen 
anordnade aktiviteter utanför Göteborgsregionen även innan arbetet med de lokala arbetsgrup-
perna initierades. Samtidigt hade föreningen svårare att locka medlemmar till aktiviteterna jäm-
fört med Göteborg där evenemang ofta snabbt blev fulltecknade. 
 
Enligt en person i kansliet har initiativet med lokala arbetsgrupper resulterat i att ett ökat antal 
aktiviteter har anordnats i Borås (Sjuhärad) och Halmstad (Halland), där det idag finns aktiva ar-
betsgrupper. Tidigare var fokus för aktiviteter utanför Göteborg främst på utbildningar, men nu 
har utbudet breddats och anpassats utifrån vad den lokala arbetsgruppen identifierat som rele-
vant för just sin del av regionen.  
 
Att bredda verksamheten regionalt är något som lyfts som en av de främsta utmaningarna för 
föreningen då kansliet har sin verksamhet lokaliserad i Göteborg och flera menar att det krävs en 

”Om man utökar det externa ambassa-
dörskapet, så är det viktigt att det är 
tydligt i rollen, att jag som ambassadör 
kan erbjuda x antal timmar, som ett pro 
bono-system, där jag bjuder på min 
kunskap och att man har en väldigt tyd-
lig tidsomfattning.”  

Extern ambassadör 

”Jag tycker det funkar ganska bra, men 
om man ska växa mer så handlar om att 
formalisera lite, hur mycket tid förväntas 
man lägga på ambassadörskapet. Jag får 
medlemsavgiften gratis, men inputen är 
ju betydligt större, så att formalisera an-
svar och förväntningar.”  

 Extern ambassadör 
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lokal närvaro och förankring för att kunna skapa störst mervärde för sina medlemmar. En person 
i kansliet säger: 
 

 
 
Personen i kansliet framhåller dock att det ligger en utmaning i hur näringslivets sammansättning 
ser ut utanför Storgöteborg och vilka företag som kommer att vända sig till föreningen. Om 
många mindre företag tillkommer som medlemmar regionalt så kommer det också ställa högre 
resursmässiga krav på kansliet. Personen menar därför att kansliet måste göra en avvägning 
kring i vilken takt som föreningen kan växa regionalt och samtidigt genomföra sina nuvarande 
åtaganden. 
 
Initialt var målsättningen att främst att genom den ökade regionala närvaron också öka antalet 
medlemmar ute i regionen. En person i kansliet uppger dock att då varken CSR Västsverige eller 
CSR som begrepp och koncept i vissa fall inte varit särskilt välkänt i andra delar av regionen har 
föreningen fått göra en avvägning mellan att fokusera på att öka antalet medlemmar kontra att 
öka sin närvaro och synlighet regionalt. Bland annat har det inneburit att föreningen inte krävt 
medlemskap för deltagare på vissa aktiviteter regionalt utan se det som en möjlighet att mark-
nadsföra föreningen och skapa intresse. 
 
En person i kansliet menar att det främsta resultatet av de lokala arbetsgrupperna hittills är att 
kännedomen om organisationen har ökat, men det är svårt att påvisa några mätbara resultat av 
satsningen ännu. Framöver menar personen i kansliet att följande är viktigt om de lokala arbets-
grupperna ska utvecklas som form av organisering för arbetet: 
 

 
 
Utöver arbetsgrupper i Sjuhärad och i Halland finns även planer på att starta upp arbetsgrupper i 
Fyrbodal och Skaraborg. Initiativ till arbetsgruppen i Fyrbodal togs tidigare tillsammans med In-
novatum, men stannade av bland annat på grund av en större omorganisation på Innovatum. Di-
alogen mellan CSR Västsverige och Innovatum (som också är medlemmar i föreningen) har dock 
inletts på nytt kring att få igång arbetsgruppen. 
 

2.3 Majoriteten av medlemmarna är företag 

I maj 2015 hade CSR Västsverige totalt 205 stycken medlemmar, representerade i de fyra sek-
torerna akademi, företag, offentlig samt ideell sektor. Störst andel av medlemmarna är företag, 
som motsvarar 72 procent av medlemmarna. 18 procent av medlemmarna återfinns inom ideell 
sektor medan en mindre andel återfinns inom offentlig sektor (7 procent) och akademi (2 pro-
cent). Kategoriseringen av medlemmarna utgår från CSR Västsveriges egen kategorisering i de-
ras medlemsregister.  
 
Bland medlemmarna inom offentlig sektor är ca hälften samordningsförbund och cirka en fjärde-
del är kommuner. Därtill återfinns en myndighet, ett kommunalförbund och två regioner – Västra 

”Vad vi gjort i år som förhoppningsvis kommer resultera i fler medlemmar är att vi eta-
blerar en närvaro via lokala arbetsgrupper. Där finns den stora potentialen – att vi kom-
mer vara representerade i Sjuhärad, Fyrbodal och Halland. Det har skett senaste halv-
året. Det kommer resultera i att fler medlemmar kommer mer regionalt.” 

”Tror det är viktigt framöver att ha diskussion i organisationen kring vad involverade i 
arbetsgrupperna ska ha för roll och ansvar, och hur mycket ska vi behålla själva, så att 
det blir tydligt. När vi arrangerat seminarium sist var jag projektledare och samordnare 
som la arbetsuppgifter på alla i arbetsgruppen, men jag inser ju att de har sina egna ar-
betsuppgifter, så frågan är hur mycket man kan kräva, och om det är värt att avlöna 
gruppen om de ska ta ett större ansvar.” 
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Götalandsregionen och Region Halland. Bland medlemmarna inom akademi återfinns tre medlem-
mar inom sektorn universitets och högskoleutbildning, en inom personalutbildning och en aktör 
som är verksam på grundskolenivå.  
 

 

     

 
Bland de verksamheter som ingår i sektorn företag återfinns företag av olika storlek. Störst är 
andelen mikroföretag, som motsvarar cirka en tredjedel av företagen som är medlemmar. Bland 
de verksamheter som återfinns inom idéburen sektor är andelen med fler än 50 anställda större 
än bland företagen. 
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2.3.1 Medlemmarna återfinns främst i Göteborgsområdet 

CSR Västsverige medlemmar återfinns i 30 stycken kommuner. Tabell 3 nedan visar de kommu-
ner där minst tre av CSR Västsveriges medlemmar återfinns. Sett till geografisk placering kan 
konstateras att störst andel av företagen återfinns i Göteborg eller dess närområde. 59 procent 
av medlemsorganisationerna återfinns i Göteborgs kommun och ytterligare 3 procent återfinns i 
Mölndal.  
 
Resterande medlemmar återfinns i kommuner som har en till två medlemsorganisationer. Fem 
procent av medlemmarna återfinns i Borås. Enligt tillgänglig data hämtad ifrån företagsdatabasen 
Retriever Business återfinns 76 procent av medlemmarna i Västra Götaland17, där Västra Göta-
landsregionen har det regionala utvecklingsansvaret.   
 

Tabell 3: De sex vanligaste kommunerna där 
medlemmarna finns representerade. De grå-
markerade raderna avser orter inom Västra 
Götaland. 

Kommun Antal Andel 

Göteborg 115 59% 

Stockholm 22 11% 

Borås 10 5% 

Halmstad 7 4% 

Mölndal 6 3% 

Varberg 3 2% 

 

                                                
17 Värt att notera är att andelen kan vara högre då många medlemmar har kontor på fler än en ort.  

Figur 4: Karta över den geografiska spridningen av CSR 
Västsveriges medlemmar. Det mörkgråa fältet illustre-
rar Västra Götaland där VGR har det regionala utveckl-
ingsansvaret.  



  
 
 
 

 
 
 

  

 

Tabell 4: Sett till olika län återfinns störst andel medlemmar i Västra Götaland, följt av Stockholm och 
Hallands län.  

Län Antal Andel 

Västra Götalands län 148 76% 

Stockholms län 27 14% 

Hallands län 11 6% 

Dalarnas län 2 1% 

Skåne län 2 1% 

Jönköpings län 2 1% 

Kalmar län 1 1% 

Örebro län 1 1% 

Jämtlands län 1 1% 

 
Vid en analys av tillgänglig data för medlemmarna i företagsdatabasen Retriever Business18 
(n=195) framkommer det att 76 procent av medlemmarna återfinns i Västra Götaland  
14 procent av medlemmarna återfinns i Stockholms län, vilket eventuellt kan förklaras av att 
medlemmarna har sitt huvudkontor i Stockholm. Sett till antal anställda är det enligt CSR 
Västsveriges medlemsregister främst företag med fler än 250 anställda som enligt medlemsre-
gistret återfinns i Stockholmsområdet.  
 
Sex procent av medlemmarna återfinns i Halland, således utanför regionen, vilket indikerar att 
CSR Västsverige är betydligt mer etablerade i Västra Götaland än i Halland. Bland medlemmarna 
i Halland återfinns de flesta i antingen Halmstad eller Varberg.  
 

2.3.2 Medlemmarna representerar ett stort antal branscher 

Bland de medlemsföretag som är medlemmar i CSR Västsverige har uppgift om bransch kunnat 
erhållas från 124 företag, vilket motsvarar 84 procent av samtliga företagsmedlemmar. Utifrån 
diagrammet nedan är det tydligt att företagen som är medlemmar i CSR Västsverige represente-
rar ett stort antal branscher – totalt 22 stycken. Som diagrammet visar återfinns störst andel av 
företagen inom branschen Juridik, Ekonomi och Konsulttjänster, detta följt av företag inom Parti-
handel, Tillverkning & industri och Teknisk konsultverksamhet.  
 
Inom branschen juridik, ekonomi och konsulttjänster återfinns 21 företag i underkategorin Kon-
sultverksamhet avseende företags organisation, vilket motsvarar 17 procent av de 124 företag 
där uppgift om branschtillhörighet har kunnat erhållas. Det är sannolikt att flera av de företag 
som själva tillhandahåller konsulttjänster inom hållbarhet och CSR återfinns inom denna före-
tagspopulation. 
 

                                                
18 Analysen baseras på variablerna Besöksort – kommun och Besöksort – län i Retriever Business företagsdatabas.  



  
 
 
 

 
 
 

  

 

Figur 5: Cirka en femtedel av medlemsföretagen är verksamma inom branschen juridik, ekonomi och 
konsulttjänster. 

Sett till storlek på företagen i de olika branscherna framkommer att bland företagen inom bran-
schen Juridik, Ekonomi och Konsulttjänster är det tydligt att andelen mikroföretag är hög, där 46 
procent av företagen har 1-9 anställda. 31 procent av medlemsföretagen inom denna bransch 
har 10-49  anställda. Inom partihandel är fördelningen mer jämn mellan olika företagsstorlek. 
Inom tillverkning och industri är andelen större företag större, där 36 procent har över 250 an-
ställda och 27 procent har 50-249 anställda. Andelen små företag är också hög bland företagen 
inom branschen teknisk konsultverksamhet.  
 
Bland de medlemmar som återfinns inom sektorn företag där uppgift om branschtillhörighet finns 
att tillgå (n=124) tycks medlemstillströmningen ha varit störst inom branscherna teknisk kon-
sultverksamhet och Juridik, Ekonomi och Konsulttjänster, följt av Partihandel, vilket närmast kan 
förklaras av att dessa utgör de vanligaste branscherna för medlemsföretagen. Medlemstillström-
ningen bland företag inom branschen Juridik, Ekonomi och Konsulttjänster var dock betydligt 
starkare under 2010 och 2011, där denna bransch stod för cirka en tredjedel av de nya med-
lemsföretagen.19 
 
Sett till de något mindre vanliga branscherna tycks företag inom Data, IT och Telekommunikation 
och Bygg, Design och Inredningsverksamhet ha tillkommit under 2013 och 2014. 
 

Sett till de medlemmar som återfinns inom idéburen sektor återfinns en rad olika typer av orga-
nisationer inom olika branscher, dock inte lika många som medlemmarna inom företagssektorn. 

                                                
19 Viktigt att notera är att detta baserar sig endast på de företag som fortfarande är medlemmar i organisationen (maj 2015) 
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Störst är andelen inom Bransch, arbetsgivar- och yrkesorganisationer (41 procent) följt av Hälsa 
och sjukvård (22 procent) och Utbildning och FoU (11 procent). 
 

 

Figur 6: Bland idéburen sektor utgör bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer den största katego-
rin, följt av Hälsa och sjukvård. 

 

Bland medlemmarna inom idéburen sektor är strax över hälften ideella föreningar, medan cirka 
en fjärdedel drivs som stiftelser eller fonder. 16 procent av medlemmarna inom ideell sektor är 
ekonomiska föreningar medan resterande 8 procent har aktiebolag som bolagsform.  
 

2.4 Antalet medlemmar har ökat årligen 

Sedan starten av CSR Västsverige har organisationens medlemmar ökad i antal varje år, trots att 
några medlemmar även sagt upp sitt medlemskap varje år. Bortsett från de första åren som 
verksamheten bedrevs så har ökningen varit relativt jämn, där antalet medlemmar ökat med 
cirka 20 till 25 procent varje år.  
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Figur 7: Antal medlemmar har ökat med cirka 20-25 procent varje år sedan 2009. 

Figuren nedan visar inom vilka sektorer nya medlemmar tillkommit. Observera att figuren endast 
visar vilket år som nuvarande medlemmar gick med i föreningen, och inte hur medlemstillström-
ningen varit för de organisationer som sedan valt att lämna föreningen. Att antalet medlemmar 
ser ut att minska framförallt för företag och ideell sektor 2015 kan förklaras av att diagrammet 
endast visar medlemstillströmningen fram till och med början av maj, och att det är sannolikt att 
nya medlemmar kommer att tillkomma under resterande del av året. Sett till nuvarande takt på 
medlemstillströmnigen under 2015 (3,25 medlemmar per månad) kan dock konstateras att anta-
let medlemmar eventuellt inte kommer att öka i samma utsträckning år 2015 som år 2014, för-
utsatt medlemstillströmningen är relativt jämnt fördelad över årets alla månader. Medlemstill-
strömningen ser dock ut att vara starkare än under åren 2009-2012. 
 

 

Figur 8: Antalet medlemmar tycks ha ökat främst bland företag och idéburen sektor de senaste åren. 

Bland de organisationer som är medlemmar idag tycks medlemstillströmningen vara störst inom 
offentlig sektor under de senaste åren, där 11 av totalt 15 medlemmar från offentlig sektor har 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemstillströmning inom olika sektorer (antal)

Akademi Företag Idéburen sektor Offentlig sektor

206

170

136

115

93

76

50

150

100

50

0

250

200

2012 2011 2010 

+21%

+25%

2009 2008 

+24% 

+18% 

+22%

+52% 

2014 2013 



  
 
 
 

 
 
 

  

blivit medlemmar under 2013-2015. Medlemstillströmningen förefaller även ha ökat bland företa-
gen de senaste åren, där 72 företag (av totalt 148) tillkommit under 2013 och 2014. Fram till 
mitten av maj 2015 har dock endast 9 företag tillkommit, vilket skulle kunna indikera att med-
lemstillströmningen bland företagen inte kommer ske i samma takt som 2013 och 2014, givet att 
medlemstillströmningen är jämnt fördelad under hela året. Inom idéburen sektor tycks också 
medlemtillströmningen ut att öka sedan 2011 då endast en ny medlemsorganisation tillkommit. 
Andelen medlemmar inom akademin är generellt mycket låg, och sedan 2010 har endast två 
stycken medlemmar tillkommit.  
 
Att föreningen ska öka i antal medlemmar har varit en tydlig målsättning där målet för 2013 till 
2015 varit att öka med cirka 50 medlemmar per år, från 200 medlemmar år 2013 till 300 med-
lemmar år 2015. Trots att föreningen inte lyckats nå sin målsättning att nå det medlemsantal 
som satts upp i ansökan kan dock konstateras att antalet medlemmar ökar i ungefär samma takt 
som också angetts. Detta indikerar att organisationen är framgångsrika i att attrahera nya med-
lemmar till organisationen.  
 
Från och med 2010 har ett antal organisationer valt att avsluta sitt medlemskap varje år. Antalet 
avslutade medlemskap har ökat årligen, vilket närmast kan förklaras av att antalet medlemmar 
också ökat. Under 2014 avslutade dock större andel än vanligt sitt medlemskap. En möjlig förkla-
ring till detta är att föreningen inför verksamhetsåret 2014 beslutade att omforma och differenti-
era medlemsavgifterna20.  
 

Tabell 5: Finansiering av CSR Västsverige. Källa: CSR Västsverige 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal avslutade medlemskap 5 8 8 16 29 

Andel av totala antalet medlemmar 5 % 7 % 6 % 9 % 14 % 

 
2.5 Finansiering av verksamheten sker via medlemmarna och med stöd av regionen 

Finansieringen av CSR Västsveriges verksamhet har sedan starten skett genom en blandning av 
projektmedel från Västra Götalandsregionen samt avgifter från medlemsorganisationer. Avgiften 
som medlemmarna betalar varierar mellan medlemmarna där större organisationer betalar mer 
för sitt medlemskap. Att differentiera medlemsavgifterna beroende på sektor och antal anställda 
har varit ett steg i föreningens strävan att öka sin självfinansieringsgrad. 
 
Under 2012 beviljades CSR Västsverige finansiering om totalt tre miljoner kronor i kontantfinan-
siering från Västra Götalandsregionen. För tidsperioden 2013 till 2015 beviljades föreningen 
finansiering om 2,45 miljoner kronor per år. I ansökan om projektmedel till VGR för perioden ja-
nuari till december 2012 framkommer att ett långsiktigt mål att finansiering av verksamheten 
ska ske via egenfinansiering. Sett till de senaste fyra verksamhetsåren (2012-2015) tycks före-
ningen varit framgångsrika i att verka för att nå denna målsättning. Som tabellen nedan har för-
eningen lyckats öka sin självfinansieringsgrad, där VGR:s andel av den totala finansieringen har 
minskat från 58 procent 2012 till 40 procent 2015.  

Tabell 6: Finansiering av CSR Västsverige. Källa: Finansieringsbeslut från VGR 2011 och 2012. 

År 2012 2013 2014 2015 
Total finansiering 5 150 4 850 5 500 6 200 
Finansiering VGR 3 000 2 450 2 450 2 450 
VGR:s andel av total 
finansiering 

58 % 51 % 45 % 40 % 

 
Utifrån föreningens verksamhetsberättelser för åren 2012 till 2014 så har föreningen en stabil 
ekonomi för föreningen uppvisat ett positivt resultat för alla dessa år. För verksamhetsåret 2014 
gjorde föreningen ett bättre resultat än budgeterat. Föreningen följer upp all nedlagd tid bland 

                                                
20 Verksamhetsberättelse 2013, CSR Västsverige, 2014 



  
 
 
 

 
 
 

  

såväl kansliet och intressenter kontinuerligt. För föreningens ekonomi ansvarar föreningens verk-
samhetschef med stöd av en extern bokföringsbyrå.21  
 
Under innevarande projektperiod har föreningen investerat i nya funktioner på föreningens hem-
sida, för ett värde av 150 000 kronor. Underhållet av hemsidan sker löpande, vilket har en bud-
get på 100 000 kronor över perioden 2013-2015. Enligt föreningens verksamhetsplan för 2015 så 
är föreningens nuvarande lokaler väl anpassade i storlek för nuvarande kansli och för föreningens 
ekonomi. 
 
I intervjuer med personer ur kansliet framkommer att medfinansieringen från VGR är fortsatt 
mycket viktig för föreningen. Utan finansieringen från VGR skulle inte verksamheten ha möjlighet 
att bedriva verksamheten i samma omfattning och form som sker idag. Såväl personer i kansliet 
som i styrelsen upplever att VGR:s finansiering har stor betydelse för CSR Västsveriges verksam-
het: 
 

   
 
Vidare framkommer att det finns en trovärdighetsaspekt i att VGR är med och finansierar, då det 
ger en ökad tyngd och trovärdighet för föreningen som en oberoende, icke vinstdrivande part. Att 
istället låta medlemmar få betala för flera av de tjänster som organisationen tillhandahåller skulle 
istället innebära att föreningen drog mer åt konsultverksamhet. 
 

2.5.1 Självfinansiering är ett långsiktigt mål 

Utifrån de intervjuer som genomförts med tjänstemän på VGR framkommer att det är eftersträ-
vansvärt att organisationen kan stå på egna ben. Det torde vara rimligt att kunna delfinansiera 
med privata medel som ju är efterfrågestyrda. Två av de intervjuade ser dock att VGR fortsatt 
har en viktig roll som finansiär som ger legitimitet till organisationen, men att självfinansierings-
graden med fördel kan ökas. En person på VGR säger: 
 

 
 
En person i föreningens styrelse menar vidare att en långsiktig finansiering av verksamheten har 
betydelse för att skapa kontinuitet och trygghet för organisationens kansli. Styrelsemedlemmen 
säger: 
 

                                                
21 Verksamhetsplaner för åren 2013-2015, CSR Västsverige 

”Den har jättestor betydelse. Just nu är vi inklu-
derande och sektorsöverskridande. Små företag 
ska kunna känna att de kan vara med. För att 
kunna ha hög kvalitet men med låg avgift. […] 
Jag skulle vilja att vi strävar mot självförsör-
jande, men att Västra Götalandsregionen är 
med.”          

  Representant kansli 

”Den har stor betydelse, för för-
eningen. Det går inte att bygga 
upp utan ett bidrag från reg-
ionen. Går inte att bygga på ide-
alitet om vi ska hålla den hastig-
het som vi har i vår verksam-
het.”  

Styrelsemedlem 

 

”De skulle kunna stå på egna ben som förening. Men då blir arbetet väldigt mycket mindre. 
Bara en del av behoven (hos företagen) skulle uppfyllas. Och med mycket mindre företag. 
Då blir det en annan typ av verksamhet. Om man vill ha den verksamhet man har idag så 
behöver man offentlig finansiering.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

 
 

2.5.2 En differentierad och förhållandevis låg medlemsavgift bidrar till öppenhet och att föreningen attrahe-

rar en bredd av organisationer och företag 
Som tidigare nämnt är den avgift som medlemmarna betalar differentierad baserat på sektor och 
antal anställda, där medlemmarna betalar mellan 3 000-10 000 kronor per år. Som tabellen ne-
dan visar så kommer cirka 1,1 miljon kronor av verksamhetens finansiering ifrån medlemsavgif-
ter för verksamhetsåret 2015. Därtill tillkommer intäkter för visst kursdeltagande och deltagande 
i arbetsgrupper.  

Tabell 7: Intäkter via medlemsavgifter. Källa: CSR Västsveriges medlemsregister. 

Medlemsavgift Antal medlemmar Andel av medlemmar Intäkt 

3 000 kr/år 91 44 % 273 000 kr 

5 000 kr/år 53 26 % 265 000 kr 

7 500 kr/år 32 16 % 240 000 kr 

10 000 kr/år 29 14 % 290 000 kr 

Totalt 205  1 068 000 kr 

 
En övervägande majoritet av de organisationer som Ramböll har intervjuat upplever att de olika 
medlemsavgifterna som de betalar är fullt rimliga och det är tydligt att det främst är egenföreta-
gare och organisationer inom idéburen sektor som är mest känsliga för höga avgifter.  
 
Bland medelstora och stora företag som Ramböll intervjuat är det tydligt att det finns en betal-
ningsvilja bland denna grupp av medlemmar. Som en medlem framhåller kan dock en höjd avgift 
utgöra en barriär för att nå organisationer som ännu inte värderat CSR-frågor särskilt högt: 
 

 
 
Det finns dock medlemmar som förväntar sig ett breddat erbjudande från föreningen om med-
lemsavgiften skulle höjas:  
 

 
 
Utifrån intervjuer med medlemsorganisationer framkommer att det finns delar i föreningens 
tjänsteerbjudande som medlemmarna skulle kunnat betala för om det inte funnits tillgängligt via 
föreningen. Det är främst olika typer av utbildningar eller kompetensutvecklingsinsatser som 
medlemmarna skulle kunna tänka sig att betala för, följt av den ISO 26000-certifiering som före-
ningen kan erbjuda sina medlemmar.  

”Ju tryggare finansiering, desto bättre för de som jobbar på kansliet, annars börjar man 
kanske söka sig vidare. Om vi nöjda med de som jobbar så är det viktigt att de har en 
trygghet, även om inte för all framtid. Verksamhetsstöd uppskattas från vår sida, något 
som vi vet att vi har. Vi har jobbat på att minska finansieringsgraden, och där har det hänt 
hyffsat mycket, där vi vågade höja och differentiera medlemsavgifterna.”  

”Jag tror vi betalar runt 8000 kr. Egentligen tycker jag att avgiften är ganska låg, dock tän-
ker jag att många kanske inte förstår hur viktigt det är så är avgiften högre så kan det vara 
svårt att få dem att gå med”  

Företag 250+ anställda 

”Om högre medlemskap så förväntar man sig högre leverans, som tillgång till styrsystem 
exempelvis […] driver man upp medlemsavgifterna så driver man också upp förväntning-
arna. Det beror lite på vilken strategisk inriktning som man vill ha. Vill man ha styrsystem 
för affärsutveckling eller nätverk.”  

Företag, 10-49 anställda 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
Flera upplever dock att lösningen med en medlemsavgift istället för kostnader för varje aktivitet 
är att föredra då medlemmarna då är mer öppna för att medverka i aktiviteter: 
 

   

 
 
I den utvärdering som genomfördes av CSR Västsverige under 2012 framkom att föreningen inte 
lyckats värva medlemmar i den takt och utsträckning som varit eftersträvansvärt. En person i 
kansliet som Ramböll intervjuat framhåller dock att det kvantitativa målet inte har ett egenvärde 
i sig och att det finns en utmaning i att en ökning till 300 medlemmar sannolikt kommer att 
kräva ett större kansli. Personen menar vidare att en medlemsökning bland små och medelstora 
företag kräver större resurser än större företag, vilket gör att en avvägning måste göras kring 
vad kansliet mäktar med. 
 
En övervägande majoritet (över 75 procent) av de organisationer som har intervjuats av Ramböll 
uttrycker att de planerar att fortsätta sitt medlemskap. Ingen av de medlemsorganisationer som 
Ramböll har intervjuat uppger att de tänker avsluta sitt medlemskap. Endast en medlemsorgani-
sation uppger att de funderar på att gå ur föreningen. I detta fall uppges kostnadsaspekten vara 
ett skäl: 
 

 
 

2.6 Sammansättningen av medlemmar är viktig för föreningens attraktivitet 

Utöver att föreningen måste bredda sig regionalt så utgör sammansättningen av medlemmar en 
fråga som tycks vara betydelsefull för organisationens attraktivitet. I en intervju med en annan 
person ur kansliet framkommer att det kan vara av vikt för organisationens stabilitet att attra-
hera och behålla större företag som inte är lika känsliga för ekonomiska upp- och nedgångar som 
den stora grupp mikroföretag som återfinns som medlemmar: 
 

 
 
Personen menar vidare att de stora företagen är viktiga för föreningens trovärdighet och attrakti-
vitet. I dagsläget involveras de större företagen bland annat genom samverkansgrupper för orga-
nisationer som kommit längre i sitt CSR-arbete samt genom att de sprider kunskaper och erfa-
renhet till övriga medlemmar. Enligt föreningens verksamhetsberättelse för 2013 och 2014 har 

”Bättre att betala medlemsavgift och 
att det sen är öppet. Annars går man 
bara på det man verkligen vet är rele-
vant.”  

Företag, 1-9 antällda 

 

”Då är det bättre att vara medlem i organi-
sationen och sen att det ingår, så kan man 
plocka lite mer medlemsavgifter från de 
större bolagen”  

Företag, 1-9 anställda 

”Att [frukostseminarierna] är gratis är bra, det är schysst så att det inte blir för mycket att 
betala för allt. De ska ju vara inkluderande och öppna. Jobbar man för litet bolag så ska 
man ändå kunna delta.”  

Företag, 250+ anställda 

”Dels är det dyrt och sen så har vi inte sett något resultat av medlemskapet, sen vet jag 
inte hur mycket det beror på oss. […] Samtidigt är det i sådana här sammanhang som vi vill 
vara med och synas, så vi kommer nog fortsätta.”  

Medlem, idéburen sektor 

”Vi är 70 procent företag. En fjärdedel av dem är mikroföretag. Det är svårt för dem att få 
dem att betala. Om ekonomin vänder och vi tappar dem så blir det stor effekt. Stora företag 
kan vara lokomotiv för att delta. Man tittar på om man ser stora aktörer i en viss bransch.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

formen för dessa grupper utvecklats för att säkerställa ett erfarenhetsutbyte mellan medlem-
marna. Respektive samverkansgrupp har under år 2013 och 2014 samlat 10 till 11 medlemsor-
ganisationer vardera.  
 
I en intervju med ett medlemsföretag framkommer att det är viktigt att det finns en bredd i typer 
av medlemmar för att föreningen ska vara attraktiv och skapa mervärde för dess medlemmar. 
Här framkommer att en utmaning är att en stor andel av medlemmarna är konsulter inom CSR 
och hållbarhet: 
 

 
 
Utifrån intervjuer med de medlemmar som Ramböll har varit i kontakt med spelar även vissa or-
ganisationers medlemskap en viktig roll som kompetensmässig resurs och för att dela erfaren-
heter av hur andra medlemmar kan arbeta med CSR-frågor. Detta behandlas närmare i kapitel 3.  
 

2.7 Ökat behov av CSR-frågan - ökat antal genomförda aktiviteter  

Gentemot föreningens medlemmar kan CSR Västsverige sägas ha fyra huvudsakliga verksam-
hetsområden, inom vilka ett stort antal aktiviteter har genomförts under de senaste åren. Verk-
samhetsområdena bildar det samlade tjänsteerbjudandet gentemot föreningens medlemmar och 
innefattar: 
 
1. Kompetensutveckling 
2. The Good Society (en kunskapsdatabas som samlar goda exempel från medlemmarna) 
3. Verktyg och Metoder 
4. Good Matchmaking  
 
Inom ramen för kompetensutveckling genomför föreningen årligen ett antal olika utbildnings-
insatser och seminarier. Detta inkluderar frukostmöten och fördjupningsseminarier, grundutbild-
ning i CSR samt föreningens årliga konferens CSR Forum. Som en del av föreningens erbjudande 
inom kompetensutveckling har föreningen sedan 2012 även haft två samverkansgrupper; Håll-
bara inköp och Hållbart företagande, där medlemmar får betala en avgift för att delta. 
 
Funktionen Good Matchmaking lanserades 2014 på föreningens hemsida, där företag och soci-
ala aktörer kan hitta olika former av samarbeten för att gemensamt adressera särskilda sam-
hällsutmaningar. Genom funktionen The Good Society kan medlemmar dela goda exempel på 
hur medlemmarna kan arbeta med CSR-frågor via föreningens hemsida. Tjänsten tillkom under 
verksamhetsåret 2013.  
 
Föreningen tillhandahåller även olika former av verktyg och metoder för ett systematiskt CSR-
arbete, vilket finns tillgängligt via hemsidan. Hemsidan i sin nuvarande form har lanserats under 
projektperioden 2013-2015 för att på ett bättre sätt tillgängliggöra information för föreningens 
medlemmar. Därutöver har medlemmarna sedan 2013 möjlighet att via föreningen få nyttjande-
licens för ISO 26000 som är den internationella standarden för socialt ansvarstagande och CSR.  
 
Bland andra aktiviteter som föreningen genomfört återfinns studiebesök och närvaro under kon-
ferenser. Föreningen har även under 2013 etablerat samarbeten med aktörer som exempelvis 
Innovatum, Västsvenska Handelskammaren, Johanneberg Science Park och Arbetsförmedlingen. 
Kopplat till små och medelstora företags CSR-arbete har bland annat har ett samarbete kring 
Hållbara affärsmodeller inletts under ledning av Johanneberg Science Park. 
 

”De kontakterna vi får är mycket konsulter, det känns lite som att folk är där för att ragga 
kunder. […] Men det är bra att kunna använda organisationen som bollplank i en fråga, man 
vet att de finns där.”  

Företag, 10-49 anställda 



  
 
 
 

 
 
 

  

Enligt de lägesrapporter till Västra Götalandsregionen som finns tillgängliga framkommer att or-
ganisationen under 2013 och 2014 har varit framgångsrik i att anordna ett stort antal aktiviteter 
så som frukostseminarier, olika utbildningar inom CSR samt föreningens årliga konferens CSR Fo-
rum för att nämna några exempel. I rapporteringen framkommer vidare att aktiviteterna har haft 
ett högt deltagande, där bland annat CSR Forum nådde sitt högsta deltagarantal under 2014. Uti-
från de lägesrapporter som återrapporterats till VGR så framkommer vidare att antal aktiviteter i 
princip har dubblerats jämfört med perioden 2009-2012. Utifrån de intervjuer som genomförts 
med såväl medlemmar, kansli, styrelse som VGR är det även tydligt att föreningen präglas av en 
hög aktivitetsgrad. En person i kansliet säger: 
 

 
 
Även en annan person i kansliet instämmer i detta. En person i kansliet menar dock att det är 
svårt att bedöma huruvida verksamheten har bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt, då det inte 
finns någon liknande verksamhet i Sverige att jämföra mot. I styrelsen upplever samtliga inter-
vjuade att resultaten är rimliga givet den finansiering som föreningen fått från VGR, bland annat 
med bakgrund av den spridning som föreningen har. En styrelsemedlem säger: 
 

 
 
Två av personerna i styrelsen menar till och med att föreningen levererat över förväntan i relat-
ion till de medel som föreningen förfogar över och att föreningen lyckats öka antalet frivilliga tim-
mar som lagts av medlemmar. En person i styrelsen säger: 
 

 
 
Även bland tjänstemän på VGR så upplevs resultaten ha uppnåtts på ett kostnadseffektivt sätt. 
En person på VGR säger: 
 

 
 
Med bakgrund av det stora antal aktiviteter som föreningen genomför upplever de personer som 
Ramböll intervjuat att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Det framkommer även 
att föreningen stundom har lyckats klara sig på mindre medel än de haft tillgång till. Enligt en 
person på VGR har dock lösningen med medfinansiering från VGR i detta fall utgjort en utmaning, 
där föreningen inte har haft möjlighet att spara undan medel då medfinansiering är villkorad med 
att allokerade medel används enbart under projektperioden. Ur denna synpunkt är projektfinan-
sieringen problematisk för organisationens långsiktighet.  
 

”Jag tycker man fått otroligt mycket för lite pengar […] jag tycker att vi har etablerat en in-
frastruktur för att sprida CSR-arbete, utvecklat system och metoder. Vi gör väldigt mycket 
för lite pengar.” 

”Jag tror [resultaten] är rimliga, det är en ganska rejäl pottpengar så man ska ha respekt 
för att det är pengar som skulle kunna gått till annat, men samtidigt är det en organisation 
som når brett, till olika människor. Frågan har växt i företagssektorn, då är det viktigt att 
flytta folk närmare kunskap och engagemang. Det är en viktig del för hela regionens kon-
kurrenskraft”  

”Om vi mäter de mått som ansöka innehåller så får regionen valuta för pengarna. Vi över-
producerar i förhållande till vad vi har ekonomiskt utrymme till.”  

”Vad jag minns har de inte ens gjort av med allt projektstöd utan de har lämnat tillbaks 
pengar. Jag tycker att det är ett tecken på en sund inställning och att man just jobbar med 
att vara effektiv.” 



  
 
 
 

 
 
 

  

2.8 CSR Västsverige bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av sina medlemmar, 

men behöver mobilisera för att bredda sig regionalt 

Detta kapitel har berört frågor om CSR Västsveriges organisation, utvecklingen av föreningens 
medlemmar samt finansieringen av verksamheten. Det har framkommit att CSR Västsverige är 
en organisation som har ett aktivt och kompetent kansli, men som också är beroende av en med-
lemsbas som bidrar aktivt i föreningen genom frivilligtimmar och med finansiering genom med-
lemsavgifter. Föreningen har en hög aktivitetsgrad och de resultat och effekter som föreningen 
gett upphov till upplevs ha nåtts till en rimlig kostnad, enligt de personer som Ramböll intervjuat. 
CSR Västsverige når en stor bredd av organisationer, där merparten är företag som sammanta-
get representerar över 20 olika branscher.  
 
Mixen av medlemmar har visat sig vara viktig såväl för finansieringen av föreningens verksamhet 
som för attraktiviteten i föreningens erbjudande, där det inte sällan är lite större företag som bi-
drar med kunskap och kompetens till medlemmar som precis påbörjat sin CSR-resa. För att fort-
satt locka en bredd av organisationer bedöms medlemsavgiften vara utformad på ett ändamåls-
enligt sätt.  
 
Merparten av CSR Västsveriges medlemmar är koncentrerade till Göteborgsregionen och en viktig 
resa som föreningen arbetar på att genomföra just nu är den regionala breddningen av före-
ningen, där kansliet tillsammans med externa ambassadörer och lokala arbetsgrupper arbetar för 
att skapa ett intresse regionalt och öka antalet medlemmar utanför Göteborgsområdet.  
 
En viktig fråga framöver för CSR Västsverige är hur arbetet med den regionala breddningen ska 
gå till, där det antingen kommer kräva större resurser till föreningens kansli, alternativt att ak-
tiva medlemmars engagemang formaliseras för att säkra upp föreningens lokala närvaro på orter 
utanför Göteborg. 

  



  
 
 
 

 
 
 

  

3. CSR VÄSTSVERIGE SVARAR MOT EN BRED BEHOVSBILD 

Följande avsnitt behandlar utvärderingskriteriet relevans, det vill säga huruvida CSR Västsverige 
möter deltagande medlemmars behov. Inledningsvis återges bakgrunden till varför medlem-
marna valt att delta i CSR Västsverige och därefter diskuteras mervärde för de CSR Västsveriges 
olika medlemmar och hur detta skiljer sig mellan olika aktörstyper. Avsnittet bygger på de inter-
vjuer som genomförts med föreningens medlemmar samt intervjuer med tjänstemän och en poli-
tiker på VGR, CSR Västsveriges kansli samt styrelse.  
 

3.1 Bakgrunden till att organisationerna går med skiljer sig åt 

Bland de medlemmar som Ramböll har intervjuat så skiljer sig skälen till att organisationerna har 
blivit medlemmar. Bland de företag som intervjuats ses CSR som en viktig fråga och många har 
blivit medlemmar för att påbörja ett arbete med att jobba lite mer fokuserat och strukturerat 
med frågorna, där CSR Västsverige kan vara en viktig kunskapskälla. En medlem säger: 
 

 
 
Bland företagen lyfts också nätverksmöjligheterna som viktiga, där företag som inte jobbat så 
mycket med CSR tidigare ser ett stort värde i att kunna få ta del av goda exempel och diskutera 
problemställningar med företag inom olika branscher. Inte minst bland mindre företag lyfts möj-
ligheterna till nätverk som ett särskilt skäl till att gå med i organisationen. Bland ett par företag 
framkommer vidare att en förhoppning med medlemskapet varit att det ska kunna generera af-
färsmöjligheter framöver, då företaget är verksamma som hållbarhetskonsulter. Några företag 
beskriver: 
 

   
 
Även inom idéburen sektor och offentlig sektor ses möjligheten att hitta samarbetspartners som 
ett skäl till att organisationen har gått med i föreningen. Bland annat genom att arbeta med olika 
former av mentorskap tillsammans med andra medlemsföretag. En medlem beskriver: 
 

 
 
Bland de medlemmar inom akademin som intervjuats har de främsta skälen till att gå med varit 
att öka sin kunskap om frågorna i samverkan med andra aktörer i regionen.  
 

”Vi har en ny tjänst som CSR-ansvarig och har börjat sätta igång på allvar med vårt CSR-
arbete, jag har lite bakomliggande kunskap från min utbildning, men annars är det nytt. Jag 
kände att [CSR Västsverige] var en bra grund att ha i ryggen. Lite stöttning och info, vad 
man ska prioritera. Det är mest därför vi gick med.”  

Företag, 10-49 anställda 

”Det var ju nätverken skulle jag säga. Fler lika-
sinnade som brottas med samma frågeställningar 
som man behöver problematisera kring. Sen 
goda tips hur vi kan jobba framgent, lösningar 
som andra jobbat på som skulle passat oss.” 

Företag, 10-49 anställda 

”Dels för att jag i grunden tycker 
att frågorna är viktiga, men ser 
också att det eventuellt ger en 
affärsmöjlighet att jobba med 
dem kring frågorna.”  

Företag, 1-9 anställda 

”Vi tänkte att det var bra för att få kontakt med företag, plus att kunna få dem intresse-
rande av oss. Vi gick med för att få en plats att synas på.”  

Medlem, idéburen sektor 



  
 
 
 

 
 
 

  

3.2 CSR Västsveriges verksamhet svarar väl mot medlemmarnas förväntningar  

I ansökan om finansiering för projektperioden 2013 till 2015 framkommer att ett syfte med CSR 
Västsverige är att skapa mötesplatser över sektorsgränser, möjliggöra för ett ökat socialt an-
svarstagande och stödja verksamheter att komma igång med och systematisera sitt CSR-arbete. 
Utifrån de intervjuer som genomförts med medlemsorganisationer så tycks detta stämma väl 
överens med de förväntningar som flera medlemmar haft på organisationen. Flera medlemsorga-
nisationer har dock svårt att peka på exakt vilka förväntningar som fanns på CSR Västsverige i 
samband med att de valt att gå med i föreningen. De flesta av de medlemmar som intervjuats 
upplever dock att medlemskapet svarat väl mot de förväntningar som funnits inom medlemsor-
ganisationen. Några medlemmar säger: 
 

   

   
 
Tre medlemmar upplever att medlemskapet inte till fullo motsvarat deras förväntningar. De 
främsta skälen till detta uppges vara att de inte etablerat kontakter med medlemsföretag i den 
utsträckning som förväntat samt att föreningens verksamhet inte riktigt matchar mot företagets 
eget CSR-arbete. En medlem inom idéburen sektor säger: 
 

 
 

3.3 Vilket mervärde som CSR Västsverige skapar är starkt beroende av storlek och vilken 

sektor medlemmarna representerar  

Som framkommit i kapitel 2 återfinns CSR Västsveriges medlemmar inom en rad olika sektorer 
och branscher, och består av såväl stora som små aktörer i Västra Götaland. Utifrån detta faktum 
står det klart i de intervjuer som Ramböll genomfört att upplevt mervärde bland medlemmarna 
varierar stort. I intervjuer med såväl personer på VGR samt i kansli och styrelse framkommer att 
det främst är mindre företag som har störst direkt nytta av föreningens verksamhet. En person i 
kansliet säger: 
 

 
 
En person i kansliet menar att föreningens erbjudande gentemot de större företagen inte är lika 
starkt, men att de är mycket viktiga att ha med, delvis för att det gör föreningen mer attraktiv 
för övriga medlemmar: 

”Över mina förväntningar, definitivt. I och med att de erbjuder så otroligt mycket, på olika 
nivåer, utifrån kunskapsnivå och på personligt och organisatorisk nivå.”  

Företag, 1-9 anställda 

”Det tycker jag, vi har varit med CSR Fo-
rum och likande, för att träffa många 
andra, utbyta erfarenheter och få inspi-
ration.”  

Företag, 50-249 anställda 

”Det har motsvarat förväntningarna un-
gefär som vi trodde, vi kan använda den 
lilla loggan, visa att vi jobbar med frå-
gorna.”  

Företag 10-49 anställda 

”Det inget fel på [CSR Västsverige], de gör ett bra jobb och är duktiga, men våra CSR-frågor 
ser lite annorlunda ut, det är inte alltid det matchar med oss.” 

Medlem, idéburen sektor 

”För små företag så är absolut det största värdet är att vi är det bästa första steget in mot 
CSR, istället för att gå till konsultfirma kan vi hjälpa att ta första steget, medvetandegöra 
det som görs och hjälpa dem att komma igång. Tittar man på medelstora företag, som har 
kommit ingång lite så tror jag största nyttan är att vi förser dem med ett erfarenhetsutbyte 
och möjligheter att ha lite mer systematiska verktyg, som självskattningsverktyg till exem-
pel.” 

 



  
 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
Vad gäller idéburen sektor menar flera ur kansliet att dessa medlemsorganisationer främst gyn-
nas av att ha en arena för att synas och träffa näringslivet för att hitta samarbetspartners. Det 
kan exempelvis röra sig om att hitta företag som kan anställa personer som av olika skäl står 
långt ifrån arbetsmarknaden som en del i företagets CSR-arbete. En person i styrelsen beskriver 
mervärdet för idéburen sektor så här: 
 

 
 
En person i kansliet menar att det från offentlig sektor ofta är kommuners näringslivsenheter 
som är initiativtagare till ett medlemskap, där detta ses som ett led i att skapa ett gott närings-
livsklimat. 
 
Enligt en person på kansliet utgör CSR Västsverige en kanal för akademin att ägna sig åt den 
tredje uppgiften, där föreningen ger dem möjlighet att synas och sprida kunskap. Utifrån en in-
tervju med en person i styrelsen framkommer dock att det är viktigt att akademin kan bidra med 
kunskap på ett effektivt sätt då akademin i regel saknar finansiering för denna typ av engage-
mang. En person i kansliet säger: 
 

 
 
Utifrån intervjuerna med medlemmar framkommer att olika delar av verksamheten upplevs 
skapa olika stort mervärde för medlemmarna. Ett par av medlemmarna lyfter enkelheten och 
tydligheten hos CSR Västsverige som något som skänker ett mervärde för medlemmarna, där 
medlemmarna kan få ta del av tydliga exempel på hur man kan jobba med ett särskilt problem. 
Sju medlemmar lyfter samverkan och möjligheter till nätverk som något som de ser har gett 
störst mervärde för sina respektive organisationer. För de medlemmar som inte jobbat så länge 
med CSR-frågor lyfts verktygen som något som upplevts som meningsfulla samt olika former av 
kompetensutvecklingsinsatser som utbildningar och seminarier som givande.  
 
Nedan ges exempel på hur olika medlemmar inom olika sektorer upplever vilken del av verksam-
hetens som skapar störst mervärde för dem: 
 

”Stora företag kan vara lokomotiv för att delta. Man tittar på om man ser stora aktörer i en 
viss bransch. Vårt erbjudande är inte lika starkt om man har en egen avdelning för CSR. Vi 
har så kallade samverkansgrupper som är riktat mot de företag som kommit längre. Där ser 
vi den stora potentialen. Vi vill ha de stora för de ökar trovärdigheten.” 

 

”För sociala sektorn så tror jag att det handlar om att komma i kontakt, förstå hur fungerar 
företagen som de vill samverka med […] För deras del är [CSR Västsverige] en plattform att 
mötas, mer än att lära allt om ISO 26000, de är en del i erbjudandet för företag att ta soci-
alt ansvar.”       

 

”Vi agerar som en hjälp till självhjälp. Du ska kunna hitta rätt nivå för just din organisation. 
Alla är olika, vi har en mångfald. Vissa är intresserad av miljö och mänskliga rättigheter. 
Många uppskattar våra träffar och nätverk i en kombination. Vi försöker ha en balans inom 
olika delar av CSR. De senaste åren har vi försökt jobba mer inom det sociala. Fler känner 
sig trygga inom miljöbiten. Vi försöker hålla en balans.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

   

    

 
3.4 CSR Västsverige är unik i sin roll som sektorsöverskridande nätverk 

Utifrån intervjuer med CSR Västsveriges medlemmar framkommer att CSR Västsverige som or-
ganisation är tämligen unik i sin roll, där en majoritet av medlemmarna inte är med i några lik-
nande nätverk kopplat till hållbarhet och CSR. Bland de medlemmar som är med i andra nätverk 
är det främst förekommande att medlemsföretag är medlemmar i branschorganisationer, som 
inte har främsta syfte att arbeta med hållbarhets- och CSR-frågor, även om det förekommer. En 
person menar att en fördel med att nätverket samlar medlemmar i olika branscher, vilket gör att 
det inte finns en direkt konkurrenssituation mellan medlemmarna: 
 

 
 
En medlem lyfter att företaget hade kunnat tänka sig att vara med i CSR Sweden om de inte var 
nöjda med CSR Västsverige. Men då föreningen svarar mot medlemsföretagets behov ser de inga 
skäl till att vända sig någon annanstans.  
 
Ett par organisationer är engagerade i nätverk kopplat till miljöledning och hållbarhetscertifiering, 
exempelvis i Sweden Green Building Council. Denna typ av organisation upplevs dock skilja sig 
väsentligt från CSR Västsverige och de kompletterar därför varandra. 
 

3.5 CSR Västsverige bidrar med inspiration och input till medlemmarnas eget CSR-arbete 

Utifrån intervjuerna med medlemmar går två spår att urskilja kopplat till hur medlemmarna arbe-
tade med CSR innan de blev medlemmar. En grupp av medlemmar har gjort inga eller enstaka 
insatser, men har inte haft något strukturerat CSR-arbete för verksamheten. En annan grupp av 
medlemmar har främst genomfört insatser inom miljö genom att exempelvis miljöcertifiera verk-
samheten. Bland flera av dessa medlemmar har fokus nu breddats till att även titta på sociala 
frågor, som flera av medlemmarna ser som tätt sammankopplade med miljöfrågan.  
 

”Jag tycker nog att de mindre träffarna 
där någon medlemsorganisation presente-
rar sitt arbete, det har hjälpt mig väldigt 
mycket, det tar ned det på en basic nivå.”  

Företag, 10-49 anställda 

”Det är väl det här med sociala sam-
hällsnyttan, mänskliga rättigheter och 
så. Verktygen för det. Det som vi använt 
oss av. Vi behöver inte hitta på något 
eget.”  

Medlem, offentlig sektor 

”Hittills är det nog kontakterna med 
andra som har ett kunnande och in-
tresse inom området, sen tycker 
jag att kansliet är väldigt proffsiga, 
de är duktiga på det de gör.” 

Företag, 1-9 anställda 

”Vi gjorde satsning att alla här på företaget 
fick en halvdags utbildning. Vi har skickat all 
personal på det och sen alla nyanställda. […] 
Och det tycker jag var väldigt bra, inte bara 
för företaget utan för att medvetandegöra 
varje individ.” 

Medlem, idéburen sektor 

”Ska man prata erfarenhetsutbyte så är det positivt att det är med andra som inte är inte 
branschen, det blir inte samma konkurrenssituation, men man har ändå frågeställningar 
som är gemensamma.”  

Företag, 50-249 anställda 

 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Bland organisationerna inom idéburen sektor är det tydligt att de alltid arbetat med någon eller 
några aspekter av CSR men att det är först under senaste åren som de har börjat omnämna det 
som CSR.  
 

 
 
Utifrån de intervjuer som genomförts är det tydligt att medlemmarna på olika sätt har utvecklat 
sitt arbete sedan de blivit medlemmar i CSR Västsverige. Det är dock svårt att peka på vad som 
har utgjort CSR Västsveriges direkta bidrag till denna utveckling. Flera medlemmar framhåller att 
ett aktivt CSR-arbete snarare ses som en hygienfaktor för företag och att det inte längre ses som 
ett alternativ att inte göra något alls. En medlem säger: 
 

 
 
En majoritet av de medlemmar som intervjuats upplever dock att CSR Västsverige har haft en 
påverkan på det egna CSR-arbetet. Fyra medlemmar framhåller att CSR Västsverige har bidragit 
med inspiration och input kring medlemmarnas eget CSR-arbete. Andra framhåller att medlem-
skapet är en viktig del i medlemmarnas omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom om-
rådet och att CSR Västsverige bidrar med ett mervärde genom att kontinuerligt påminna om 
CSR-frågans betydelse, exempelvis i nyhetsbrev via mail.  
 
En person som arbetar med CSR-frågor i en av medlemsorganisationerna menar att CSR 
Västsverige även kan vara ett viktigt verktyg för att ge CSR-frågor större tyngd i verksamheten: 
 

 
 
Fem medlemmar har svårt att peka på hur deras eget CSR-arbete har påverkats. Detta beror an-
tingen på att de redan haft ett aktivt CSR-arbete, alternativt att medlemmarna är i ett tidigt 
skede av sitt CSR-arbete. 
 

3.6 CSR Västsverige genererar erfarenhetsutbyte mellan medlemmar 

Av de fyra verksamhetsområdena som CSR Västsverige verkar inom har samverkan även pekats 
ut som ett av syftena med organisationen. Bland de medlemmar som Ramböll intervjuat är det 

”Vi har bedrivit ett väldigt omfattande och aktivt miljöarbete, det är därifrån byggt upp 
hållbarhetskompetens, när vi gick med så hade vi bara miljövetare, sen har vi anställt folk 
som kan mer sociala frågor, så det har skett förändringar. Sen varför sökte till CSR 
Västsverige var för att vi visste att vi stod för den förändringen, vi sökte lite bekräftelse att 
vi var på rätt väg.”  

Företag, 10-49 anställda 

”Det lustiga är att vi jobbat med det sen vi bildades men har inte haft ett begrepp för det. 
Innan CSR dök upp så hette moral och etik. […] Det är saker vi pratat om länge, men det 
har inte funnits samlande begrepp”  

Medlem, idéburen sektor 

”Jag tror inte att det har med CSR Västsverige att göra utan det har med samhället i stort 
att göra, toleransnivån är inte lika hög. Tröskeln är mycket lägre.”  

Företag, 10-49 anställda 

”Jag känner att det är viktigt att bottna i en organisation där alla stora parter är med, små 
och stora bolag. Företag som Volvo och Ericsson gör att det är lite svårare för ens ledning 
att säga att det inte är viktigt. Sen nätverket, har man tid så finns jättemycket att hämta 
Jag hade inte orkat driva det här arbetet utan [CSR Västsverige].”  

Företag, 250 eller fler anställda 



  
 
 
 

 
 
 

  

dock svårt att peka på att medlemskapet i CSR Västsverige har resulterat i ökad samverkan med 
andra aktörer.  
 
Många har redan kontakt med andra medlemmar sedan tidigare, inte nödvändigtvis lett till en 
breddning av nätverk, utan snarare att CSR Västsverige har mer rollen som mötesplats för eta-
blerade kontakter för vissa av medlemmarna.  
 
En relativt stor andel (åtta stycken) av de medlemmar som intervjuats upplever dock att deras 
medlemskap inte resulterat i en ökad samverkan med andra aktörer. Bland dessa upplever de 
flesta att det beror på att de inte varit så aktiva medlemmar och har därigenom inte utnyttjat de 
samverkansmöjligheter som finns. Trots brist på tid för att delta i olika samverkansaktiviteter ser 
dock flera väldigt positivt på möjligheten. Bland de som faktiskt upplever att samverkan har 
stärkts ser mycket positivt på att ha andra aktörer att dela erfarenheter med, ett företag säger: 
 

 
 
Bland de som upplever att de samverkar med andra medlemmar i någon utsträckning har flera 
svårt att peka på om det är via CSR Västsverige som de etablerat kontakt med andra eller om 
man känt till varandra innan. 
 

 
 
Beroende på hur väl integrerat CSR-frågorna är i organisationen framkommer också i ett par in-
tervjuer att det främsta mervärdet för vissa medlemmar är att den som är ansvarig för frågorna 
har en organisation att luta sig tillbaka och få stöd från i sin roll som CSR-ansvarig.  
 

3.7 Föreningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att fortsatt ha ett 

attraktivt erbjudande för dess medlemmar 

En person i kansliet menar att föreningen sedan 2012 arbetat med att stärka upp föreningens er-
bjudande gentemot medlemmarna genom att fördjupa och systematisera föreningens utbud. 
Detta som en del av flera utvecklingsresor som styrelsen sett att föreningen behövt göra. Person 
en i kansliet berättar: 
 

 
 
Ett exempel på hur föreningen arbetat med detta är genom att digitalisera delar av erbjudandet 
och erbjuda medlemmarna ledningssystem, där föreningen tecknat en licens för medlemmarna 
ska kunna använda sig av standarden ISO 26000. Föreningen kan nu även erbjuda medlem-
marna en form av självskattningssystem kopplat till deras CSR-arbete. 
 
Kopplat till kompetensutveckling har föreningen ökat antalet aktiviteter. Genom satsningen Good 
Society arbetar föreningen för att sprida exempel på vad som görs och genom satsningen Good 

”[Samverkansmöjligheterna] är en av styrkorna. Vi är ensamma om att arbeta med CSR 
inom vår bransch. Det är inte vår bransch som är med. Det är väldigt värdefullt. Allt från 
Volvo till små väverier.”  

Företag, 250 eller fler anställda 

”Det är egentligen aktörer som vi haft kontakt med tidigare. Men det har lett till ett fördju-
pat samarbete kring frågorna.”  

Företag, 10-49 anställda 

”Under 2012 definierade styrelsen fyra resor som föreningen behövde göra; Varumärket, 
erbjudandet, den geografiska breddningen och den finansiella resan. Vad gäller erbjudande-
resan så kände jag och flera också, att erbjudandet som förening då hade vad gäller verk-
tyg och metod var grunt. Vi har jobbat för att stärka upp den biten förning sista åren.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

Matchmaking försöker föreningen bidra till att medlemmarna kan hitta samarbetspartners om de 
söker detta. 
 
Två personer i kansliet menar vidare att föreningen också kontinuerligt försöker vara lyhörda på 
önskemål och behov bland medlemmarna under de olika aktiviteter som anordnas under ett år 
och anpassa verksamheten efter det. En av personerna berättar: 
 

 
 
Som en del i arbetet att anpassa verksamheten mot medlemmarnas behov genomförde före-
ningen en undersökning bland medlemmarna under 2012 och nu under våren 2015 har en ny 
medlemsundersökning genomförts. 
 
Såväl bland politiker på VGR som bland medlemsföretag så lyfts vikten av att anpassa aktiviteter 
och mötesplatser efter företagens olika behov. Ett medlemsföretag med verksamhet utanför Gö-
teborgsområdet uppger exempelvis att det är svårt att motivera deltagande i exempelvis frukost-
möten då restiden gör att det tar en stor del av arbetsdagen i anspråk. Personen menar att det 
med anledning av detta är mest fördelaktigt för dem att gå på de lite större evenemangen som 
CSR Forum och då avsätta en heldag för att kompetensutveckla sig och nätverka. Utifrån detta 
resonemang tycks en mix av stora och små resonemang vara värdefullt för att olika typer av 
medlemmar ska kunna ta del av föreningens utbud.  
 

3.8 Det finns olika vägar för CSR Västsverige att utvecklas i framtiden för att på olika sätt 

svara mot behov hos målgruppen 

I föreningen pågår just nu diskussioner kring hur verksamheten bäst ska utvecklas och anpassas 
efter medlemmarnas behov. Utifrån intervjuer med kansliet framkommer att det finns lite olika 
vägar att gå för föreningen. Ett spår är att fortsätta vara en bred aktör som arbetar för att öka 
företag och andra organisationers ansvarstagande brett. En person i kansliet menar här att det 
fortfarande finns mycket att göra här, där många organisationer ännu inte arbetar med CSR. Det 
andra spåret är mer effektinriktat, där föreningen i så fall skulle fokusera mer på att arbeta med 
faktiskt förändringsarbete inom medlemsorganisationerna. Även en annan person i kansliet ser 
dock att det finns fördelar att rikta sig brett:  
 

 
 
Som personen nämner skulle ett ökat fokus på medlemmarnas interna arbete innebära att före-
ningen rör sig närmare en form av konsultverksamhet, vilket skulle innebära att föreningen när-
made sig en redan befintlig konsultmarknad. 
 
En person i kansliet menar att en utmaning ligger i att resultatet från den medlemsundersökning 
som genomförts under 2015 pekar i många olika riktningar, vilket närmast förklaras av den stora 
bredd av medlemsorganisationer som är med i föreningen.  
 

”Vi har formella årsmöten och medlemsmöten. Årsstämmor lockar inte. Det kan vara lite 
tråkigt. Vi försöker fånga upp synpunkter på andra sätt. Via event eller lunchmöten. Försö-
ker ha en regelbunden kontakt med företagen. Vi försöker snappa upp mellan raderna och 
bilda sig en uppfattning.”  

 

”Om vi ska jobba på bredden, att så många som möjligt ska komma in i ’CSR-ankdammen’. 
Det finns många fördelar med det, att ribban låg. Men en viktig fråga är också hur få mer 
effekt, vad händer faktiskt i verksamheterna? Ska man in mer åt det hållet, då risk att man 
kommer åt konsulthåll där man kommer med lösningar.”  

 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
En person i kansliet tycks luta åt att det är viktigt att förvalta rollen som knutpunkt för frågorna i 
regionen: 
 

 
 
Enligt en politiker i Regionutvecklingsnämnden framhålls att det är viktigt att CSR Västsveriges 
verksamhet ska vara konkret och handfast för att den ska vara relevant för företag och andra ak-
törer i regionen. Personen lyfter att verksamheten med fördel kan fokuseras på områden där det 
finns en tydlig win-win för CSR Västsverige och VGR som regionalt utvecklingsansvarig. 
 

3.9 CSR Västsveriges verksamhet skapar olika typer av mervärden för olika medlemmar 

Utifrån de intervjuer som Ramböll genomfört står det klart att CSR Västsveriges medlemmar har 
gått med i föreningen efter att de identifierat ett behov av kunskapsmässigt stöd i organisation-
ens inte sällan stundande CSR-arbete samt för att få tillgång till ett nätverk för att kunna hitta 
nya samarbetspartners och affärsmöjligheter. I de flesta fall har CSR Västsverige varit fram-
gångsrika i att möta detta behov hos sina medlemmar, även om vissa aktörer inom bland annat 
idéburen sektor upplever att medlemskapet inte resulterat i nya samarbeten i samma utsträck-
ning som förväntat.  
 
Det står klart att vilket mervärde som föreningen upplevs ge varierar beroende på medlemstyp, 
där det främst är de mindre aktörerna som tycks ha störst nytta av medlemskapet, där utbild-
ningar och andra kompetensutvecklingsinsatser ger dem stödet att komma igång. För medelstora 
företag värderas erfarenhetsutbytet medan det för större företag handlar om att vara en kompe-
tensmässig resurs, snarare än att få ut så mycket själv av själva medlemskapet. För sektorer 
som akademi, idéburen sektor och offentlig sektor tycks det största mervärdet vara nätverket i 
kombination med bättre kunskap om hur olika aktörer arbetar.  
 
Utifrån intervjuerna framkommer att föreningen bidrar med inspiration och input till medlemmar-
nas CSR-arbete, men det är svårt att peka på konkreta insatser som är ett direkt resultat av 
medlemskapet.  
 
CSR Västsverige har på olika sätt arbetat för att erbjuda ett attraktivt tjänsteerbjudande som på 
ett effektivt sätt kan tillhandahållas till föreningens medlemmar. Detta inkluderar utvecklingen av 
föreningens hemsida och digitalisering av delar av föreningens utbud samt anpassa frukostmöten 
och seminarier efter synpunkter från medlemmarna. Framöver finns det olika utvecklingsvägar 
för föreningen att gå, och diskussioner förs i nuläget kring om föreningen ska rikta sig brett till 
ett stort antal aktörer eller att rikta in sig mer på att jobba närmare medlemmarnas egen verk-
samhet. Enligt beslutsfattare i regionen är det viktigt att det finns en hög konkretionsnivå i det 
arbete som CSR Västsverige bedriver och att den tydligt svarar mot dess medlemmars behov.  

”Överlag är medlemmarna nöjda. Men i och med att frågan är ställd så har aktörerna börjat 
tänka. Vissa tycker vi ska fortsätta andra sa att de ville ha mer arbetsgrupper. Svårt att dra 
en slutsats. Det spretar åt olika håll.” 

 

”I grund och botten är vi en förening, där grundtanke är att vara en knutpunkt för att gene-
rera sektorsöverskridande samverkan. Det är styrkan. Att få medlemmar att gå mer från att 
säga till att göra. Min reflektion är att det är en styrka att ta tillvara på.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

4. FÖRANKRING INTERNT UTGÖR EN VIKTIG FRAMGÅNGS-
FAKTOR FÖR ETT BESTÅENDE CSR-ARBETE  

Följande kapitel berör vilka förutsättningar som är viktiga för att skapa långsiktiga och hållbara 
resultat för CSR Västsveriges medlemmar och regionen i stort, utifrån den verksamhet som CSR 
Västsverige bedriver. Värderingen av detta görs utifrån utvärderingskriteriet hållbarhet, som sö-
ker att besvara frågor kring hur förutsättningarna ser ut för att uppnådda resultat ska bli bestå-
ende och vilka hinder som föreligger för att resultaten ska bli långsiktiga. Avsnittet baseras på 
resultat utifrån de intervjuer som genomförts med CSR Västsveriges kansli, styrelse, tjänstemän 
och en politiker på Västra Götalandsregionen samt med de medlemsorganisationer som Ramböll 
har intervjuat. Avsnittet tar även sin utgångspunkt i projektansökningar och slutrapporter för den 
projektfinansiering som föreningen fått via Västra Götalandsregionen.  
 

4.1 Medlemmarnas egen aktivitetsgrad utgör en kritisk framgångsfaktor för att skapa lång-

siktigt hållbara resultat 

Utifrån intervjuerna med medlemmarna står det klart att en stor utmaning för företagen är att 
själva vara de som sedan tar kunskapen som finns inom CSR Västsveriges organisation och med-
lemmar vidare för att bedriva sitt eget CSR-arbete. Brist på tid är något som lyfts som ett skäl till 
att flera av medlemmarna inte har kommit vidare i sitt CSR-arbete och vara mer aktiva i CSR 
Västsverige. Vad gäller företagens eget CSR-arbete upplever flera att en stor utmaning är hur 
CSR-frågorna ska integreras i verksamheten. 
 
Denna bild bekräftas även i intervjuer med kansliet och med personer på VGR som framhåller att 
en viktig framgångsfaktor är att företagen själva är aktiva såväl som medlemmar och bedriver 
ett aktivt CSR-arbete internt för att skapa de resultat som eftersträvas i ansökan om finansiering 
till Västra Götalandsregionen. En person på VGR lyfter att organisationen jobbar genom hjälp till 
självhjälp, vilket i förlängningen innebär att det är medlemmarna själva som måste se till att 
skapa bestående resultat. Samtidigt är det också en förutsättning i sig att det är medlemmarna 
själva får verktyg och medlen för att själva arbeta med CSR, vilket gör att det finns potential för 
att skapa långsiktiga resultat.   
 
En annan person på VGR menar att en hög konkretiseringsgrad är viktig för att medlemmarna 
ska kunna integrera kunskapen från CSR Västsverige i den egna verksamheten: 
 

 
 
Detta bekräftas även i den skriftliga intervju som genomförts med en politiker i Regionutveckl-
ingsnämnden, som framhåller vikten av att arbeta med konkreta insatser som hjälper förening-
ens medlemmar. Detta stämmer också väl överens med vad föreningens medlemmar ser som 
framgångsfaktorer för medlemmarnas eget CSR-arbete. Bland de medlemmar som Ramböll inter-
vjuat framkommer att en framgångsfaktor för ett långsiktigt hållbart CSR-arbete är att frågorna 
får ta större plats i organisationen. En medlem beskriver svårigheterna med detta arbete så här: 
 

 
 
Utifrån intervjuerna med medlemmar går också två typer av utmaningar att identifiera vad gäller 
förankringen av CSR-arbetet internt; det ena är utmaningen att få upp frågan på ledningsnivå 
och att den där ses som strategiskt och att det avsätts budget för att arbeta med frågan, medan 

”Efter utbildningen måste man ta in kunskaperna in i verksamheterna. Man måste ha kon-
kreta case och exempel att jobba omkring. Och att nätverket blir så starkt att man kan ringa 
varandra.”  

”Det klassiska att det operativa tar överhanden, området så fruktansvärt stort, ej tid att 
sätta sig in i det många blir handlingsförlamade.”  

Extern ambassadör 



  
 
 
 

 
 
 

  

det för andra medlemmar snarare är en utmaning att integrera och förankra CSR-arbetet över 
hela verksamheten. 
 
En utmaning som framkommer i några av intervjuerna med medlemmar samt med personer ur 
kansliet är att engagemanget i CSR Västsverige och organisationernas eget CSR-arbete ofta är 
beroende av en eller ett par eldsjälar inom organisationen. Detta innebär en stor sårbarhet för 
medlemmarnas CSR-arbete, som kan riskera att helt stanna av om eldsjälen väljer att byta jobb. 
Detta är också något som skett i en av de organisationer som Ramböll intervjuat:  
 

 
 
Samtidigt menar en medlem som intervjuats att medlemskapet i CSR Västsverige kan göra att 
någon annan inom medlemsorganisationen får upp ögonen för frågan som får ta över ansvaret 
som kontaktperson för medlemskapet.  
 

4.2 CSR Västsverige kan bidra till att skapa hållbara resultat bland dess medlemmar 

Utifrån intervjuer med föreningens medlemmar framkommer att CSR Västsverige kan bidra till 
att skapa hållbara resultat för medlemsorganisationerna genom att vara ett forum för att dela 
lärdomar och erfarenheter, men också att tillhandahålla verktyg för medlemmarnas CSR-arbete. 
Så här beskriver några medlemmar hur CSR Västsverige kan bidra i företagens eget CSR-arbete: 
 

  

    

 
En utmaning som en person i kansliet ser är att det är svårt att få återkoppling från medlem-
marna vilka framsteg de gör kopplat till sitt CSR-arbete. Personen gör också kopplingen till före-
ningens roll och huruvida det ligger i föreningens uppdrag att ha koll på vad medlemmarna 
åstadkommer: 
 

 
 
För att förankra CSR-arbetet i medlemsorganisationerna kan det finnas anledning att även rikta 
sig bredare inom de organisationer som är medlemmar. Detta lyfts av en person i styrelsen som 

”Det var en som jobbade med miljö som var engagerad, personalchef var aldrig med på ba-
nan efter det att vi gick med. Båda som var med och tog initiativet har slutat, och sen har de 
dött ut.”  

Medlem, offentlig sektor 

”Om man träffar företag i samma situation, så att man kan dra lärdomar och få tips från 
CSR Västsverige hur man ska tänka. Men även det här med att de har lite olika tjänster, 
att man kan utbilda internt inom företaget, vilket skulle göra att anställda får ett annat 
tankesätt”  

Företag, 10-49 anställda 

”Det är väl två saker som jag ser som vik-
tiga. Det ena är ju de goda exemplen och 
visa att det är lönsamt. Och sen att se till att 
det blir verkstad.”  

Företag, 10-49 anställda 

 

”Spridningen av kunskap internt 
är viktig, och där kan ett sånt här 
nätverk eller medlemskap hjälpa 
till.”  

Företag, 10-49 anställda 

 

”Den största utmaningen är hur vi ska få återkoppling kring medlemmarnas framsteg. Vi 
försöker uppmuntra alla att få dem att koppla tillbaka. Det är vår stora utmaning. Men 
också att medlemmarna måste se värden i att återkoppla. Vad är vår roll – Är det den 
möjliggörande plattformen vi ska vara eller ska vi vara ett nätverk med mer koll på vad 
medlemmarna åstadkommer?” 



  
 
 
 

 
 
 

  

menar att föreningen i nuläget har ett utbud som attraherar främst de som har CSR-frågor på sitt 
bord och de som redan betraktar frågan som viktig. Personen i styrelsen menar att det kan fin-
nas anledning att paketera föreningens utbud annorlunda för att bredda målgruppen: 
 

 
 
En annan person i styrelsen ser att den främsta utmaningen för att nå långsiktiga resultat är att 
nå ut till ett större antal organisationer i regionen. Styrelsemedlemmen lyfter också vikten av att 
företagen ser en affärsmässig nytta av att arbeta med CSR-frågor: 
 

 
 
Slutligen tillägger personen att det är viktigt att medlemsbasen är fortsatt bred och inte bara in-
kluderar konsultföretag för att CSR Västsverige långsiktigt ska ha ett attraktivt erbjudande till 
sina medlemmar.  
 

4.3 Konceptet ”hjälp till självhjälp” är ett framgångsrikt angreppssätt för att göra företa-

gen och andra organisationer mer ansvarstagande 

Detta kapitel har behandlat frågor rörande hållbarheten i de resultat och effekter som CSR 
Västsveriges verksamhet har genererat. Det har utifrån de intervjuer som genomförts framkom-
mit att en viktig framgångsfaktor för att skapa hållbara resultat är att föreningens medlemmar 
integrerar den kunskap som de får via CSR Västsverige i sin egen verksamhet. Här krävs att frå-
gan förankras såväl genom hela organisationen samt på ledningsnivå. En utmaning är här att det 
operativa arbetet i medlemsorganisationerna tar överhanden och att frågan inte ges tillräcklig 
prioritet. Ofta är det eldsjälar inom medlemsorganisationerna som initierar medlemmarnas CSR-
arbete. CSR Västsverige kan bistå med stöd till dessa eldsjälar för att sprida och förankra CSR-
frågan i resten av organisationen. Genom att stödja medlemmarna i deras eget CSR-arbete ge-
nom ”hjälp till självhjälp” skapar föreningens förutsättningar för medlemmarna att självständigt 
driva sitt CSR-arbete. 
 
Två utmaningar för CSR Västsverige internt är att få återkoppling från medlemmar vilka framsteg 
som görs samt att nå ut till en bredare målgrupp. Detta innefattar såväl att nå nya typer av verk-
samheter, men också att nå andra personer inom medlemsorganisationen, som kanske tradition-
ellt inte arbetar med CSR-frågor.   

”Man skulle kunna ha ett annat anslag, tänka om hur man gör när man ordnar semi-
narier. Om man har ett frukostmöte hos Nudie Jeans så är det mycket CSR-folk, och på 
föreningens konferenser. Det är hårt positionerat åt det hållet – de som gillar CSR kom-
mer. Man måste kanske tänka på ett anslag som är bredare, hitta teman som talar lite 
bredare, hur man driver affärer, om man ska ha talare från SKF och Volvo kanske man 
kan ta in en vanlig marknadschef, som kan prata från sitt perspektiv.”  

”Utmaningen är att nå ut till fler. Behövs plan att avsätta resurser för att göra det. Det 
måste finnas några som tar på sig ansvaret att driva detta. […] Framgångsfaktorn är att 
man som medlem känner att det ger affärsmässig nytta att man ser ett konkret resultat 
i sin egen verksamhet. Ser en växande sådan insikt. Fler och fler som talar om det.” 



  
 
 
 

 
 
 

  

5. CSR VÄSTSVERIGE HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BIDRA 
TILL EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING  

Följande kapitel berör utvärderingskriteriet nytta. I utvärderingsteorin används begreppet nytta, 
för att studera hur en intervention/projekt/förening bidrar till utveckling i samhället och struk-
turer runt omkring, positivt eller negativt. I denna utvärdering, fokuserar nyttobegreppet fram-
förallt på att studera hur CSR Västsverige bidrar till föreningens övergripande syfte om att åstad-
komma en långsiktigt regional utvecklingskraft och ett hållbart samhälle.  Fokus ligger på att 
identifiera vilka behov på regional nivå som CSR Västsverige fyller och vilka utmaningar det finns 
för att arbeta med hållbarhet i regionen. Avsnittet bygger främst på intervjuer med personer i 
Västra Götalandsregionen och i CSR Västsveriges kansli samt styrelse. 
 

5.1 CSR Västsverige möter ett ökat intresse/behov för hållbarhetsfrågor 

Det råder en enighet bland de intervjuade, inom regionen och på CSR Västsveriges kansli, att 
föreningen möter ett ökande intresse i regionen för hållbarhetsfrågor. Särskilt betonas att det 
finns en regional efterfrågan på samverkan kring CSR-frågor. Flera intervjupersoner, företag så-
väl som regionrepresentanter, framhåller just vikten av det regionala, då de menar att initiativ av 
det här slaget ofta hamnar i Stockholm. En informant pekar också på att föreningen bidrar till att 
sätta Göteborgsregionen på kartan vad gäller hållbart och ansvarstagande företagande och detta 
i sin tur bidrar till att stärka regionen i stort. På sikt, är den gemensamma uppfattningen från in-
tervjuerna att stärkt CSR-arbete i regionen ger förutsättningar för en mer hållbar regionalut-
veckling genom att det skapar en stärkt konkurrenskraft bland föreningens medlemmar, men det 
är allt för tidigt att kunna påvisa den formen av resultat idag. Detta resonemang, att CSR leder 
till ökad lönsamhet för företag återfinns även inom forskning där just innovation i samverkan 
mellan aktörer och de konkurrensfördelar som kan uppstå från CSR-arbete kan resultera i ökad 
lönsamhet.  
 
En representant från CSR Västsveriges styrelse och kansliet beskriver behovsbilden och nyttan på 
följande sätt; 
 

   
 
Även inom VGR ser en person behovet av att finns som en kunskapsresurs och en plattform för 
företag och andra organisationer att komma igång med att ta ett större samhällsansvar:  
 

 
 
Som styrka, ur ett regionalt perspektiv, betonas att CSR Västsverige är öppen för alla. Det vill 
säga att medlemmarna representerar olika typer organisationer. Grundtanken är att oavsett re-
surser, storlek och kunskap, ska medlemmarna genom föreningen få rätt stöd att ta just sin or-
ganisations CSR-arbete vidare. En representant från kansliet beskriver detta; 
 

”Behovet av att driva CSR-frågor kvar-
står och har aktualiserat allt mer. Fler 
och fler företag utser en CSR-ansvarig. 
Själva huvudfrågan, att prata om håll-
barhet kvarstår och det finns ett in-
tresse”.  

”Att veta att det finns en organisation som 
man kan vända sig till oavsett vilka resur-
ser och kunskap man har. Få rätt stöd i att 
ta sig vidare. Det finns en aktör som flag-
gar dessa områden som finns på västkus-
ten” 

”De ser ju ett väldigt stort behov att för det första öka medvetenheten, många vill jobba 
med detta, men vet inte hur man ska göra, att komma på rätt spår och göra det metodiskt, 
det är väl de behoven som de ser, att kunna byta erfarenheter och nätverka. Skapa mötes-
platser, involvera företagen i samhällsutvecklingen och på så sätt skapa arbetstillfällen och 
öka konkurrenskraften, det som är våra behov och det vi [VGR] vill.” 

 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Flera av de intervjuade understryker att en viktig förutsättning för detta breda arbetssätt är reg-
ionens finansiering av och deltagande i föreningen. Enligt den politiker som besvarat Rambölls 
intervjufrågor framkommer att det inom Västra Götaland finns ett starkt politiskt stöd för att ar-
beta med hållbarhetsfrågor i regionen, gärna genom offentlig-privat samverkan. Personen lyfter 
dock vikten av att denna samverkan har en hög konkretionsnivå för att den ska vara ändamåls-
enlig.  
 
Även medlemsföretag identifierar värdet av spridningen bland föreningens medlemmar. Ett par 
medlemmar har poängterat att de genom föreningens träffar skapat relationer med aktörer i 
andra branscher som de annars inte kommer i kontakt med. Detta i sin tur ger insikt i hur andra 
aktörer jobbar med CSR-frågorna och skapar relationer mellan olika typer av organisationer i 
regionen som i sin tur kan leda till affärer.  
 
Självkritiskt betonar emellertid CSR Västsverige att arbetet med att öka kännedomen för CSR i 
regionen måste fortsätta, för att få livskraftiga och hållbara företag och därmed också fler jobb i 
regionen. Framförallt betonas vikten av att får förståelse kring hur CSR arbetet kan genomsyrar 
hela verksamheten, det vill säga att organisationerna inte lägger allt CSR arbetet under en sepa-
rat hållbarhetschef, som i sin tur har svårt att få spridning in i den egna organisationen. 
 

5.2 Utmaningarna i att säkra en regional utveckling ligger i att få en större geografisk 

spridning och att beakta det sociala ansvarstagandet 

En förutsättning för den regionala utvecklingen är en spridning av medlemsföretagen geografiskt. 
I detta återfinns en av CSR Västsveriges främsta utmaningar, det vill säga att få en jämnare reg-
ional geografisk spridning. Idag är det övervikt på medlemsorganisationer från Göteborgsreg-
ionen. I en ambition av att öka spridning regionalt har insatser gjorts för att skapa noder i andra 
delar av regionen såsom i Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och även i Hallands län. Utmaningen 
beskrivs i intervjuer med kansliet såväl som regionen; 
 

   

 
 
Den andra utmaning som har lyfts är behovet av att adressera balansen mellan de tre olika be-
nen inom CSR, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, där det kan finnas en utmaning i 
att lönsamhet i företagens hållbarhetssatsningar. Här har traditionellt fokus legat för medlem-
marna såväl som föreningen legat på just den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Detta 
har identifierats av föreningen själva som ser ett ökat behov av att sprida kunskap i regionen 
kring det sociala ansvarstagandet och har gjort insatser specifikt inom detta område. 

”Olika organisationer drivs av olika saker. Vissa drivs av hot och andra är det att tjata eller 
påvisa de ekonomiska vinsterna. Handlar om att ge rätt organisation rätt stöd. Lite olika. Det 
kokar ned till våra medlemmar och hur vi kan hjälpa dem att blir mer hållbara”. 
 

” … så skulle jag tro en svårig-
het ligger i att det blir Göte-
borgscentrerat. Vi ska vara 
helga regionen, men det blir 
mycket här.”  
 

”En stor utmaning är fortfarande kännedom kring 
frågorna. Varför ska vi göra det? Framförallt utan-
för Göteborg. Vi har en grupp i Halmstad och 
Borås. Olika nivåer i kunskap. Vi försöker bygga 
regionala noder.”  

 

”Vi har haft mest aktiviteter i Göteborg, därav flest medlemmar där. Svårt se medlemsnyt-
tan om man är på annat ställe utanför Göteborg. Man måste ha närheten. Man borde göra 
sådana aktiviteters om har genomförts i Göteborg borde man göra på andra platser runt 
om i regionen. Pågår ett sådant arbete med Halland. Måste se en direkt nytta med det sä-
ger företagen. Behöver sprida kunskapen om hur mycket man kan vinna affärsmässigt på 
detta. Det handlar om resurser.” 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
En person i CSR Västsveriges kansli menar att föreningen bidragit till att positionera regionen 
kring ansvarstagande företagande. Personen menar att detta bland annat märks genom att Re-
geringskansliet tar kontakt med föreningen när de ska arrangera ett seminarium på ämnet 
mänskliga rättigheter. Även en person i styrelsen framhåller att den största nyttan för VGR är att 
regionen nu ligger i framkant för CSR-frågorna, vilket har betydelse för regionens konkurrens-
kraft. Personen lyfter dock vikten av att den regionala breddningen framöver: 
 

 
 
En annan person i styrelsen menar att regionen vinner på att det finns en samlad kompetens 
kring frågan som gör att varje medlemsorganisation inte behöver återuppfinns hjulet, utan kan 
dra nytta av den kompetens som redan finns i Västra Götaland. 
 

5.3 CSR Västsverige bidrar till ett stärkt västsvenskt näringsliv som tar ett samhällsansvar 

Utifrån detta kapitel kan konstateras att det inom Västra Götaland finns ett ökat intresse bland 
företag och andra organisationer att arbeta med hållbarhetsfrågor. Att det finns en västsvensk 
aktör som arbetar med frågorna ses som mycket positivt då frågorna annars ofta koncentrerats 
till Stockholmsregionen. Genom CSR Västsverige har regionen kunnat positionera sig som en an-
svarstagande region och en föregångare, vilket upplevs ha en positiv inverkan på regionens kon-
kurrenskraft.  
 
Genom att vara en kompetensmässig resurs skapas förutsättningar för organisationerna att på 
ett mer effektivt sätt arbeta med hållbarhetsfrågor, samtidigt som nätverksaspekten av före-
ningen gör att nya affärsmöjligheter kan identifieras. 
 
Det kan konstateras att det finns en utvecklingspotential i att bredda föreningen regionalt för att 
möta behovet bland aktörer i hela regionen. Detta är dock ett arbete som pågår. Här måste före-
ningen arbeta mer med att öka den lokala närvaron och att öka medvetenheten om CSR-frågor 
för att bättre bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle. 
  

”För VGR är att vi ligger i framkant i de här frågorna att folk kommer från andra delar av 
Sverige och tittar på hur vi gör. Det påverkar vår konkurrenskraft. Även utvecklat nätverk 
på andra ställen t.ex. i Sjuhärad. Behovet finns överallt i regionen.” 



  
 
 
 

 
 
 

  

6. CSR VÄSTSVERIGE KOPPLAR VÄL AN TILL STRATEGIN 
FÖR VÄSTRA GÖTALAND (VG2020) 

Följande avsnitt berör hur CSR Västsveriges verksamhet kopplar an och bidrar till den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland; Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och utveckl-
ing i Västra Götaland (fortsättningsvis VG2020). Detta görs genom att utvärdera verksamheten 
utefter utvärderingskriteriet komplementaritet, som berör frågor som i vilken utsträckning som 
CSR Västsveriges verksamhet ligger i linje med inriktningen och målen i strategin, hur föreningen 
bidrar till att uppnå målen i strategin samt hur föreningens verksamhet bidrar till jämställdhet, 
miljö, internationalisering och integration.  
 
Resultaten som presenteras nedan baseras på intervjuer med tjänstemän och en politiker på 
VGR, CSR Västsveriges kansli och styrelse samt utifrån dokumentstudier av bland annat projek-
tansökningar samt strategidokument från VGR.  
 

6.1 CSR Västsverige bidrar genom sin verksamhet till att uppfylla ambitionen i VG2020 

VG2020 är Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi som är framtagen av VGR och som an-
togs i regionfullmäktige under september 2013. Strategin har fyra övergripande teman;  
 
• En ledande kunskapsregion, med ett gott klimat för att entreprenörskap, företagande och 

kreativitet och som också är konkurrenskraftig internationellt 
• En region för alla, där utanförskap bryts, koppling mellan utbildning och arbetslivs stärks 

där livslångt lärande främjas. Här innefattas även tillgång till kommunikationer 
• En region där vi tar globalt ansvar, vilket innefattar ett resurseffektivt samhälle med 

minskad klimatpåverkan och som har en ansvarsfull och hållbar konsumtion 
• En region som syns och engagerar, som innefattar att VGR ska vara en ledande kultur-

region med fokus på delaktighet med ett utökat utbyte med omvärlden. 
 
De projekt och initiativ som Västra Götalandsregionen finansierar ska alla koppla an och bidra till 
den övergripande strategin för regionen. VG2020 togs fram och antogs först efter att ansökan 
om finansiering för CSR Västsverige togs fram för perioden 2013-2015. Trots att VG2020 inte 
funnits tillgänglig att ta utgångspunkt i, stämmer CSR Västsveriges verksamhet väl överens med 
den inriktning som pekas ut i strategin.  
 
Utifrån de intervjuer som genomförts tycks kopplingen mellan strategin och CSR Västsveriges 
verksamhet vara starkast inom områden en ledande kunskapsregion, en region för alla och en 
region där vi tar globalt ansvar, men det finns även kopplingar till det sista temat en region som 
syns och engagerar. Bland de tjänstemän på VGR som Ramböll har intervjuat upplevs CSR 
Västsveriges verksamhet länka väl till flera delar i VG2020. En person på VGR säger: 
 

 
 
För att ytterligare stärka länken mellan VG2020 och CSR Västsverige menar en av tjänstemännen 
på VGR att föreningen ännu tydligare kan beskriva hur verksamhetens mål kopplar an till strate-
gin. Personen är dock väl medveten om att strategin inte fanns att tillgå när ansökan gjordes.  
 
En person i kansliet framhåller också att även om det finns fortsatt potential att utveckla och sys-
tematisera arbetet inom CSR Västsverige så finns det ett bakomliggande, värdegrundsarbete för 
föreningen att drivas av, vilket ligger väl i linje med den inriktning som finns utpekad i VG2020. 
En annan person i kansliet säger: 
 

Allt finns där. Utveckling av social hållbarhet och miljö. Ett konkurrenskraftigt näringsliv. 
CSR Västsverige fyller det bra. Man kan i den regionala strategin dra nytta av den kunskap 
som CSR Västsverige byggt upp.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Bland personer i styrelsen ser man också kopplingarna mellan CSR Västsverige och VG2020. En 
styrelsemedlem framhåller att det finns en stark överensstämmelse målmässigt. Inom styrelsen 
upplever dock två av de fyra intervjuade styrelsemedlemmarna att det finns mer att göra kring 
de sociala frågorna för att föreningen bättre ska bidra till regionens strategi: 
 

   
 
Ett annat förslag som framkommer i en intervju är att koppla CSR-frågan mot andra insatser som 
VGR gör inom näringslivsutveckling och att CSR Västsverige utvecklar kontakt med aktörer som 
Handelskammaren och Företagarna kring CSR-frågor.  
 

6.2 Hur kan verksamheten tydligare främja horisontella kriterier 

Då det i mångt och mycket ligger i CSR-begreppets natur att främja jämställdhet, integration och 
miljö kan konstateras att CSR Västsverige redan idag är en verksamhet som i stor utsträckning 
verkar för att främja horisontella kriterier. Bland såväl personer på Västra Götalandsregionen, i 
föreningens kansli och i styrelsen tycks det främst vara de sociala frågorna som har störst ut-
vecklingspotential, där såväl integration och jämställdhet lyfts som viktiga frågor att arbeta vi-
dare med. En person ur kansliet säger:  
 

 
 
En person på VGR som intervjuats ser att arbetet kring integration kan stärkas, då det är en 
fråga som aktualiserats i regionen:  
 

 
 
I en intervju med en ur styrelsen framkommer att föreningen skulle kunna arbeta mer med dessa 
frågor genom att ha frukostmöten med tydligare teman kopplat till dessa frågor. Personen ser 
också en potential i att kunna föra samman medlemmar som kan samverka kring frågorna. 
 

”Det finns många kopplingar. Utanförskap, entreprenörskap, klimat, infrastruktur, jäm-
ställdhet. Det finns många kopplingar. Bara att man ska vara en ledande kunskapsregion 
där man tar vara på företagande. Men även en region där vi tar globalt ansvar för produkt-
ion till exempel.” 

”Vi försöker göra det. Jag upplever att det in-
går i det sociala ansvarstagandet – Vi försö-
ker hitta former för det. Den ekologiska 
medvetenheten har kommit en bra bit på 
vägen. För företagen vet ju om det. Den so-
ciala delen är mer en utmaning.” 

”Vi har jobbat med miljöperspektivet 
och ekonomiperspektivet. Och soci-
ala perspektivet men dessa måste 
smältas samman. Kan man kan inte 
jobba med perspektiven separat 
måste de ha en helhet.”  

”Jag ser det som att miljö har gjort sin resa medan social hållbarhet börjat lite senare. Sen 
är vissa saker svårare att mäta. Det går att mäta jämställdhet på arbetsplats, men mer 
strukturella frågor där det är svårare att mäta. sett till behovsbilden, ser jag större behov 
inom social hållbarhet […] Jag tycker att vi kan lyfta frågorna mer, integration och jäm-
ställdhet är något vi behöver lyfta mer än vad vi gjort innan.” 

”Inom integrationsområdet ser jag att det går att göra mycket med de företag som är 
medlemmar, få dem att ta ansvar genom att exempelvis se till att det finns praktikplatser 
och att man tar in flera utrikes födda. […] Även hur man kan jobba mot ungdomar så att 
företagen öppnar upp mot dem, vara goda förebilder. Där kan CSR Västsverige hjälpa till 
att sprida goda exempel som kan trigga igång ett arbete, när andra företag ser vad det 
ger.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

6.3 CSR Västsveriges komplementaritet 

I detta kapitel har berört CSR Västsveriges komplementaritet, avseende verksamhetens koppling 
till Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi VG2020 och verksamhetens bidrag till jäm-
ställdhet, integration och miljö (horisontella kriterier). Utifrån de intervjuer som Ramböll genom-
fört, i kombination med en genomgång av regionens strategi kan konstateras att verksamheten 
ligger väl i linje med de fyra huvudsakliga fokusområden som strategin innehåller. Framöver kan 
kopplingen ytterligare stärkas genom att tydligare koppla verksamhetens mål till strategin och 
genom att stärka det sociala perspektivet ytterligare. 
 
CSR Västsveriges verksamhet bedöms också främja de horisontella kriterierna. Även här lyfts att 
det finns vidare potential att arbeta mer med de sociala frågorna som jämställdhet och inte minst 
integration, då det är en aktuell fråga för regionen.  

  



  
 
 
 

 
 
 

  

7. CSR VÄSTSVERIGE ÄR PÅ GOD VÄG ATT NÅ SINA MÅL 

Följande avsnitt diskuterar vilka resultat och effekter som CSR Västsveriges verksamhet har re-
sulterat i, med utgångspunkt i de mål som finns uppsatta för CSR Västsverige. Kapitlet är uppde-
lat utifrån de tre huvudmål som CSR Västsverige definierat för projektperioden 2013-2015. Ka-
pitlet tar sin avstamp i vad som framkommit föregående kapitel för att landa i en värdering av 
CSR Västsveriges förutsättningar att nå sina mål fram till 2016. 
 
CSR Västsverige har under den senaste projektperioden 2013-2015 haft tre huvudsakliga mål, 
vilka har operationaliserats ytterligare i ett antal delmål. För att på ett meningsfullt sätt kunna 
utvärdera måluppfyllelse bör mål formuleras utefter SMART-kriterierna, vilket innebär att målen 
ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska samt tidsatta. Tabellen nedan visar de tre 
huvudsakliga målen samt inom vilka områden delmål satt upp. För närmare presentation av 
verksamhetens mål och huruvida de är formulerade enligt SMART, se bilaga 2.  
 
Då uppsatta mål avser utgången av 2015 är det ännu något tidigt att värdera huruvida flera av 
målsättningarna är uppnådda. Fokus för Rambölls bedömning av föreningens måluppfyllelse bas-
eras därmed främst på de lägesrapporter och verksamhetsrapporter som hittills producerats, 
samt de intervjuer som genomförts med föreningens kansli, styrelse och medlemmar, som har 
fått exemplifiera hur föreningen bidragit till att nå vissa resultat och effekter.  
 

Tabell 8: Mål för CSR Västsveriges verksamhet 2013-2015 

Huvudmål Delmål (vid utgången av 2015)22 

1. Stärka och utveckla den basverksamhet 

som idag utgör föreningens livsnerv 

• 300 medlemmar 

• 200 initiativ genomförda 

• 875 arbetsplatser representerade 

• 875 personer har deltagit i utbildningsinsatser 

2. Utveckla och etablera nya funktioner, 

värden och samarbetsformer 

• CSR Västsverige är ett nav i innovationssystemet 

• ”Good matchmaking” mot särskilda sociala behov 

• SME-företags CSR-arbete 

• Breddad regional närvaro 

• Skalbart CSR-stöd 

• Utveckla kommunikation och opinionsbildning 

3. CSR Västsveriges egna långsiktiga håll-

barhet 

• Större personella resurser till kansliet (2,75 heltids-

arbeten) 

• Längre finansieringsstöd till verksamheten 

 
7.1 Huvudmål 1: Stärka och utveckla den basverksamhet som idag utgör föreningens livs-

nerv 

Ett av tre uppsatta huvudmål för CSR Västsverige är att stärka och utveckla CSR Västsveriges 
basverksamhet. I detta ligger att öka antalet medlemmar samt att öka antalet genomförda akti-
viteter och deltagandet i dessa. Som framkommit i kapitel 2 har föreningen idag 206 stycken 
medlemmar, och kan därmed inte till fullo anses ha nått denna målsättning. Sett till tillväxttakten 
för antal medlemmar i föreningen så är det inte heller sannolikt att föreningen kommer att ha 
300 medlemmar vid årsskiftet 2015/2016. Även om föreningen inte nått upp till de medlemnivåer 
som satts upp i projektansökan så visar utvecklingen dock på en tydlig trend där föreningen ökar 
i medlemmar med ca 20-25 procent per år.  
 
Utifrån vad som framkommit genom intervjuer och analys av projektdokumentation och verk-
samhetsrapporter tycks föreningen dock ha en hög aktivitetsgrad som av intervjurespondenter 

                                                
22 Notera att målen har operationaliserats ytterligare i ansökan om finansiering till VGR. Målen återfinns i sin helhet i Bilaga 2. 



  
 
 
 

 
 
 

  

bedöms ligga i linje med vad som är genomförbart för föreningen med nuvarande resurser. Uti-
från projektdokumentation och verksamhetsrapporter tycks deltagandet i de aktiviteter som ge-
nomförts också vara förhållandevis högt. Dock tycks det finnas vissa utmaningar att få medlem-
mar att ta sig tid att ta del av alla aktiviteter som genomförs, då tidsbrist uppges vara ett hinder 
för medlemmar (se avsnitt 4.1.). 
 

7.2 Huvudmål 2: Utveckla och etablera nya funktioner, värden och samarbetsformer 

Det andra huvudmålet för CSR Västsveriges verksamhet under åren 2013-2015 är att utveckla 
och etablera nya funktioner, värden och samarbetsformer. Detta innefattar att utveckla CSR 
Västsveriges roll som nav i innovationssystemet, bredda föreningens regionala närvaro och ut-
veckla verksamhetsområden så som Good Matchmaking, SME-företags CSR-arbete, ett skalbart 
CSR-stöd samt kommunikation och opinionsbildning.  
 
Enligt Rambölls granskning av föreningens mål enligt SMART-kriterierna (se Bilaga 2) är flera av 
målsättningarna inom detta målområde inte formulerade enligt SMART, vilket gör det svårt att 
göra en värdering av måluppfyllelsen inom samtliga delmål. Värderingen av måluppfyllelsen har 
därför gjorts baserat på den datainsamling (intervjuer och dokumentstudier) som Ramböll ge-
nomfört. 
 
Som tidigare nämnt i avsitt 2.7 har CSR Västsverige etablerat ett antal samarbeten med aktö-
rer som bland annat Innovatum, Västsvenska Handelskammaren och Johanneberg Science Park, 
vilket indikerar att framsteg har gjorts inom detta delmål. Då projektperioden fortfarande är på-
gående går det dock inte att uttala sig om föreningen nått sin målsättning om 12 samarrange-
mang med aktörer i innovationssystemet.  
 
Sedan projektstart har funktionen Good Matchmaking utvecklats och etablerats som möjliggör 
för samarbeten mellan idéburen sektor och näringsliv och föreningen kan därmed anses ha varit 
framgångsrika i att nå denna målsättning.  
 
Vad gäller målsättningen rörande SME-företags CSR-arbete så framkommer i intervjuer med 
kansliet att det skett ett arbete inom detta område, där exempelvis ett samarbete med Johanne-
berg Science Park inletts med aktörer inom föreningens SME-råd. Det är dock svårt att i nuläget 
peka på vilka andra resultat som nåtts inom detta delmål. 
 
Ett annat delmål rör den regionala breddningen av föreningens verksamhet. Som framkommit 
i avsnitt 2.2 har föreningen varit framgångsrika i att öka antalet aktiviteter utanför Göteborgsom-
rådet. Föreningen har vidare nått sin målsättning att etablera två lokala hubbar utanför Göteborg 
genom de lokala arbetsgrupperna som etablerats i Borås och Halmstad. Föreningen har inte till 
fullo nått sin målsättning om tre externa ambassadörer för föreningen utan har i nuläget två am-
bassadörer som varit engagerade sedan ca 1,5 år tillbaka. 
 
Vad gäller målsättningen kring skalbart CSR-stöd samt kommunikation och opinion har CSR 
Västsverige sedan 2013 utvecklat föreningens hemsida och möjliggjort för medlemmar att dela 
information där. Utifrån verksamhetsrapporter framkommer vidare att föreningen omnämnts i 
artiklar i bland annat GP och Borås tidning. Då målen inte är formulerade enligt SMART-kriteri-
erna är det dock svårt att göra en värdering av måluppfyllelsen inom detta delmål.  
 

7.2.1 CSR Västsveriges verksamhet upplevs svara väl mot den ambitionsnivå som finns i ansökningar  
Bland tjänstemännen på VGR är man överens om att CSR Västsveriges verksamhet väl svarar 
mot den ambitionsnivå som satts upp kring att vara en mötesplats över gränserna där företag, 
offentlig och idéburen sektor samt akademi kan mötas för att socialt och innovativt adressera ge-
mensamma intressen och stärka sin konkurrenskraft. En person på VGR säger: 
 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Personen menar här att det är viktigt att det finns initiativtagare på övriga orter för att CSR 
Västsverige ska kunna sägas vara den mötesplats man har ambition att vara. 
 
Bland de tre personer som arbetar på CSR Västsveriges kansli så är också uppfattningen att före-
ningen svarar mot ambitionsnivån uppsatta i ansökningar till VGR. Två i kansliet lyfter att organi-
sationen skapar gränsöverskridande mötesplatser genom att arrangera frukostmöten, samver-
kansgrupper, genom kompetensutvecklingsprogram och den årliga konferensen CSR Forum.  
  
Vidare menar två av personerna i kansliet att CSR Västsverige har en unik roll som sektorsöver-
gripande nätverk i Sverige. Samtidigt menar en av personerna i kansliet att det också är upp till 
medlemmarna att interagera mellan möten.  
 
Inom styrelsen menar ett par personer dock att det kvarstår en del arbete, men att organisat-
ionen är på god väg. Personen menar att det finns flera utmaningar kopplat till att skapa en håll-
bar utveckling: 
 

 
 

7.3 Huvudmål 3: CSR Västsveriges egna långsiktiga hållbarhet  

Den tredje och sista huvudsakliga målsättningen för CSR Västsverige för perioden 2013-2015 rör 
föreningens egna långsiktiga hållbarhet, vilket kan sägas bestå av två huvudsakliga delar; perso-
nella resurser inom CSR Västsveriges kansli samt finansiering för verksamheten mellan 2013 och 
2015. Som tidigare nämnts i kapitel 2.2 har kansliet sedan 2014 utökats med ytterligare en per-
son, vilket innebär att det i dagsläget arbetar tre personer på föreningens kansli. Föreningen kan 
därmed anses vara framgångsrika i att nå sin målsättning om att öka kansliets personella resur-
ser. 
 
Finansieringen av verksamheten har behandlats närmare i avsnitt 2.5. Sedan ansökan om finan-
siering togs fram har föreningen också beviljats en mer långsiktig finansiering än vad den haft 
innan 2013, där föreningen fått finansiering som löper under tre år, istället för ett år som varit 
fallet tidigare. I och med att beslut om finansiering tagits av VGR i november 2012 kan målsätt-
ningen kopplat till finansieringen sägas vara uppnådd. Framgent finns ännu inget beslut om 
finansieringen för verksamheten från och med 2016. 
 

7.4 CSR Västsverige är på god väg att nå sina mål 

Utifrån den bedömning som genomförts i detta kapitel kan på en övergripande nivå konstateras 
att CSR Västsverige är på god väg att nå sina mål. Inom huvudmål 3 har samtliga målsättningar 
uppnåtts, medan det inom huvudmål 1 och 2 finns fortsatt utvecklingspotential.  
 
Utifrån vad som framkommit i tidigare avsnitt står dock klart att föreningen även gett upphov till 
resultat inom föreningens medlemsorganisationer, som i vissa fall är svåra att mäta och följa upp 
för CSR Västsverige själva. En person i styrelsen lyfter i en intervju svårigheterna med att mäta 
vilka konkreta resultat och effekter som kan härledas till CSR Västsveriges verksamhet: 
 

”De är duktiga på att skapa mötesplatser och det tror jag är många som vill vara med i nät-
verket. Det är en av de viktigare delarna som de gör.”  

”Sådana undersökningar vi gjort och många företag och organisationer har kommit en bra 
bit. Många har gått en bra bit i det ekologiska. Det sociala ansvarstagandet är den stora ut-
maningen. Hur hanterar man utmaningen med att ha ökad konsumtion samtidigt som soci-
alt ansvarstagande.” 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Genom att föreningen är på god väg att nå flera av målsättningarna inom målområde 1 och 2 
kan dock konstateras att föreningen är framgångsrika i att skapa den grundinfrastruktur som 
personen i styrelsen nämner. Bland personer inom föreningens kansli, styrelse samt inom VGR 
upplevs föreningen svara väl mot den ambitionsnivå som satts upp i ansökningarna till VGR. 
 

  

”Svårt, det går inte säga att det genererat 17 innovationer och 5 bolag. Det är en investe-
ring i en grundinfrastruktur, som i sin tur pushar bolagen.”  



  
 
 
 

 
 
 

  

8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I följande avsnitt presenteras ett antal rekommendationer utifrån de slutsatser som Ramböll kun-
nat dra utifrån de intervjuer, dokumentstudier och medlemsanalys som genomförts inom ramen 
för denna utvärdering. Rekommendationerna riktar sig såväl till Västra Götalandsregionen som 
finansiär som till CSR Västsverige inför föreningens fortsatta arbete. Då slutsatser och rekom-
mendationer baseras på intervjuer bland annat med personer på kansliet, styrelsen och på VGR, 
ligger flera rekommendationer i linje med vad flera intervjurespondenter anser. Rekommendat-
ionerna syftar därmed till att förtydliga och lyfta viktiga tendenser i datamaterialet, som kan vara 
användbart för VGR i sitt beslut om formerna för finansieringen av CSR Västsverige.  
 

8.1 CSR Västsverige svarar mot medlemmarnas behov men det är svårt att exakt peka på 

hur medlemmarnas verksamhet påverkats av att vara medlemmar 

I samtal med CSR Västsveriges medlemmar står det klart att föreningen i flera avseenden svarar 
mot medlemmarnas behov, och bistår dem med kunskap, verktyg, erfarenhetsutbyte och tillgång 
till nätverk som kan möjliggöra samarbeten och framtida affärsmöjligheter. Utifrån de intervjuer 
som genomförts är det dock svårt att härleda en viss utveckling i medlemsorganisationerna till 
CSR Västsveriges enskilda aktiviteter. Att detta är fallet är dock inget som ska ses som negativt, 
då det bör ses som en framgångsfaktor att medlemmarna själva aktivt driver sitt CSR-arbete. För 
att föreningens verksamhet ska ge bestående resultat och effekter för såväl sina medlemmar och 
regionen i stort är det värt att här poängtera att ett stort ansvar ligger hos medlemmarna själva 
att ta kunskapen och verktygen vidare för att få till ett ändamålsenligt CSR-arbete. Det CSR 
Västsverige kan och de facto bidrar med är att de på ett konkret och lättillgängligt sätt möjliggör 
för medlemmarna att dela erfarenheter kring hur organisationerna praktiskt kan arbeta med CSR.  
 

8.2 Främja en fortsatt mix av medlemmar då det utgör en framgångsfaktor för verksam-

hetens självfinansiering och attraktivitet 

Utifrån Rambölls utvärdering framkommer att det är en framgångsfaktor för föreningen att ha en 
stor bredd i vilka typer av organisationer som är medlemmar. Det framkommer att medlem-
marna har olika roller i föreningen, där små- och medelstora företag får konkret hjälp med att 
utveckla CSR-arbetet medan större företag fungerar mer som ”lokomotiv” och får en arena för 
möten med andra aktörer olika branscher. Vidare är stora och namnkunniga företag och organi-
sationer viktiga för att ge legitimitet till verksamheten, vilket gör det mer attraktivt för andra bo-
lag att gå med. Den stora bredden av medlemmar är också det som gör föreningens erbjudande 
unikt. 
 
Sett till finansiering av verksamheten understryks vidare vikten av att organisationer av olika 
storlek och sort involveras, där differentieringen av medlemsavgiften har gjort att större företag 
tar en större del av kakan, vilket gör att föreningen kan hjälpa fler organisationer som är tidigt i 
sin ”CSR-resa”. Med bakgrund av detta rekommenderar Ramböll att föreningen fortsatt arbetar 
för att rikta sig brett till olika typer av organisationer. 
 

8.3 Nivån på medlemsavgiften bör ligga kvar på nuvarande nivå för att behålla föreningens 

öppenhet 

Att ha en medlemsavgift istället för avgift för respektive aktivitet är något som lyfts som positivt 
av medlemmar av olika storlek då det bidrar till en större öppenhet för olika teman och för olika 
medlemmar. Som tidigare nämnt har differentieringen av medlemsavgiften varit ett sätt för CSR 
Västsverige att öka sin självfinansieringsgrad. Utifrån intervjuer med medlemmar bedöms de av-
giftsnivåer som nu gäller vara fullt rimliga för medlemmarna, med vissa undantag för enmansfö-
retag och organisationer inom idéburen sektor.  
 
En möjlighet för föreningen kan vara att ytterligare differentiera medlemsavgiften då inte minst 
större företag inte betraktar avgiften som någon betydande kostnad. Det är dock värt att under-
stryka att detta kan innebära svårigheter att attrahera nya företag som ännu inte intresserat sig 



  
 
 
 

 
 
 

  

för CSR-frågan som då ser barriären för att bli medlem är för stor. Ramböll rekommenderar där-
med att nivån på medlemsavgifterna bör ligga kvar på nuvarande nivå för att behålla föreningens 
öppenhet och bredd. 
 

8.4 CSR Västsveriges framtida finansiering kan utformas på olika sätt för att var mer ända-

målsenlig än idag 

Vad gäller CSR Västsveriges finansiering kan konstateras att föreningen varit framgångsrik i att 
öka sin självfinansieringsgrad genom att bland annat differentiera de avgifter som dess medlem-
mar betalar. Från politiskt håll upplevs VGR fortfarande ha en roll i att finansiera delar av verk-
samheten men att minst 50 procent av medlen kommer via privat finansiering. Vidare har före-
ningen på ett föredömligt sätt kunna hushålla med tillgängliga resurser vilket inneburit att före-
ningens verksamhet har kunnat bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Ett hinder för föreningen 
har dock varit att formerna för den projektfinansiering som CSR Västsverige fått från VGR har in-
neburit att föreningen inte kunnat spara undan pengar till framtiden. Denna avsaknad av möjlig-
het för föreningen att avsätta resurser för framtiden utgör ett hinder för föreningens långsiktig-
het. Mot bakgrund av detta finns det anledning att titta på olika upplägg på den finansiering som 
föreningen får för att den på bästa sätt ska bidra till en långsiktigt hållbar förening som i det 
långa loppet kan klara sig utan finansiering från VGR. Den nuvarande finansieringslösningen illu-
streras i figur 9. 
 

 
 
En mer fördelaktig finansieringsform för CSR Västsverige kan istället vara att föreningen ges stöd 
från VGR i form av verksamhetsstöd. För VGR finns det flera sätt att utforma detta stöd. En möj-
lig lösning är att verksamhetsstödet ges som en del av hela föreningens verksamhet, vilket illu-
streras i figur 10 nedan. 
 

 
 
En annan potentiell lösning, illustrerad i figur 11, är att CSR Västsverige får verksamhetsstöd för 
delar av föreningens kärnverksamhet, vilket kan innefatta arvode för föreningens kansli och 
andra löpande kostnader för föreningens verksamhet. Detta ger CSR Västsverige en frihet och 
möjlighet att med egna medel och genom att söka andra projektmedel finansiera särskilda sats-
ningar som föreningen vill genomföra. Det möjliggör också för föreningen att med större frihet än 
tidigare spara undan medel för framtida satsningar som föreningen planerar. Detta öppnar också 

 

Egen finansiering Medfinansiering VGR 

 

 

Verksamhetsstöd Egen finansiering 

Figur 9: Figuren illustrerar CSR Västsverige nuva-
rande finansieringslösning. Med denna typ av 
finansiering har föreningen begränsade möjlig-
heter att avsätta resurser för framtiden då villkoret 
för medfinansieringen är att medlen används en-
bart under projektperioden. 

Figur 10: Ett alternativ är att ge CSR Västsverige 
verksamhetsbidrag som motsvarar en andel av hela 
verksamheten. 



  
 
 
 

 
 
 

  

upp för möjligheten för CSR Västsverige att söka nationell och internationell finansiering som 
finns tillgänglig för denna typ av icke-vinstdrivande verksamhet, exempelvis inom EU-samar-
betet. Här finns en möjlighet för VGR att finnas som stöd för CSR Västsverige att utveckla detta 
spår.  

 
 

8.5 VGR kan stödja föreningen genom att bistå med finansiering av den regionala bredd-

ningen av CSR Västsverige 

Utifrån de intervjuer och medlemsanalys som Ramböll genomfört är det tydligt att CSR Västsveri-
ges verksamhet har en stark centrering till Göteborgsregionen. Ett arbete att stärka föreningens 
närvaro regionalt pågår just nu, men mycket kvarstår för att öka medlemstillströmningen utanför 
Göteborg. Utifrån de intervjuer Ramböll genomfört står det klart att en regional breddning av för-
eningen kommer att kräva resurser, antingen genom att kansliet utökas eller att antalet frivillig-
timmar från medlemmar utökas.  
 
Oaktat vilken form av finansiering som kan komma att bli aktuell för föreningen så kan det finnas 
anledning att arbetet med den regionala breddningen innefattas av det stöd som ges från VGR, 
då detta ligger väl i linje med det regionala utvecklingsansvar som VGR har.  
 

8.6 Arbetet med externa ambassadörer och lokala arbetsgrupper bör struktureras och for-

maliseras för att föreningens ska kunna breddas regionalt 

CSR Västsverige är idag och kommer fortsatt vara beroende av det aktiva engagemang som vi-
sas av medlemmar, detta gäller inte minst för de medlemmar som engagerat sig som externa 
ambassadörer och de som tagit plats i de lokala arbetsgrupper som etablerats. Allt eftersom ar-
betet med att etablera föreningen lokalt på orter i regionen är det sannolikt att detta kommer att 
kräva ytterligare arbetsinsatser för dessa medlemmar. Med anledning av detta rekommenderar 
Ramböll att föreningen förtydligar vilka förväntningar som finns kopplade till respektive roll så att 
arbetet får en tydlig struktur. Detta kan göras genom framtagande av tydliga rollbeskrivningar 
där ansvarsområden och tidsmässig omfattning för engagemanget tydliggörs. Om engagemanget 
från enskilda medlemmar ökas i omfattning kan det även finnas anledning att medlemsorganisat-
ionen ersätts för delar av arbetet.  
 

8.7 Sträva mot en långsiktig finansiering för att säkerställa att kompetens behålls inom 

CSR Västsveriges verksamhet 

Utifrån Rambölls utvärdering kan konstateras att VGR fortsatt har en viktig roll i att finansiera en 
del av CSR Västsveriges verksamhet. Denna finansiering har hittills skett via projektmedel, vilket 
beviljats på antingen ettårs eller treårs basis. Rambölls bedömning utifrån de intervjuer som ge-
nomförts är att föreningens kansli är mycket kompetent och har drivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och kostnadseffektivt sätt sedan år 2012 när det nya kansliet kom på plats. För att sä-
kerställa att dessa kompetenta personer finns kvar i föreningens kansli kan det vara av betydelse 
att säkerställa en mer långsiktig finansiering, då detta minskar risken att kompetenta personer 
söker sig vidare till mer säkra anställningar.  

  

Verksamhetsstöd Egen finansiering 

Egen finansiering  
och projektmedel 

Figur 11: Finansiering med verksamhetsbidrag från 
VGR ger en trygghet för kärnverksamheten samtidigt 
som det finns möjlighet för nya satsningar via annan 
finansiering. 



  
 
 
 

 
 
 

  

 
8.8 Arbeta med paketering av tjänster för att locka en bredare målgrupp än idag 

För att i större utsträckning än idag vara en bred aktör som bidrar till ett större samhälleligt an-
svarstagande i organisationer kan det också finnas anledning att för vissa aktiviteter se över hur 
CSR Västsverige paketerar sitt erbjudande, där det kan finnas potential för föreningen att nå en 
bredare målgrupp genom att koppla CSR-frågan till delar av medlemmarnas verksamhet som 
traditionellt inte ses som en CSR-fråga. Det finns här potential att i samverkan med relevanta ak-
törer nå en mycket stor målgrupp i regionen, vilket också kan ses som en viktig del för att mot-
verka att en allt för stor andel av medlemmarna är konsulter inom hållbarhet. 
 

8.9 Ett fortsatt brett tjänsteutbud ger goda förutsättningar att locka olika typer av med-

lemmar 

För att behålla föreningens bredd utgör även en framgångsfaktor att tillhandahålla ett tjänsteut-
bud som innehåller något för alla olika typer av medlemmar. Detta görs med fördel genom att 
fortsätta att erbjuda såväl stora som små evenemang och seminarium och tillgängliggöra stora 
delar av tjänsteutbudet via hemsidan för att ge några exempel. Vidare är det av vikt att tillhan-
dahålla tjänster för organisationer som befinner sig i olika skeden av deras interna CSR-arbete. 
Här är det av vikt att föreningen hittar en balans i arbetet med att å ena sidan rekrytera nya 
medlemmar och å andra sidan behålla gamla medlemmar som kanske kommit längre i sitt CSR-
arbete, som nu utgör en viktig del i föreningens samlade erfarenhet samt för föreningens finan-
siering. Med anledning av detta är det viktigt att föreningen också fortsätter utveckla sitt erbju-
dande gentemot denna grupp av medlemmar.  
 

8.10 Använd CSR Västsverige för att profilera regionen kring CSR och hållbarhet 

Utifrån Rambölls utvärdering framkommer att det finns ett stöd för att arbeta med hållbarhet i 
regionen, vilket också är tydligt i strategin för Västra Götaland – VG2020. Ramböll ser att det 
finns en möjlighet för VGR att ta ett regionalt ledarskap och tydligare profilera sig kring dessa 
frågor. En potentiell framgångsfaktor för detta arbete kan vara att VGR använder sig av CSR 
Västsverige som verktyg, då verksamheten som sådan är intressant ur såväl ett nationellt som 
internationellt perspektiv. Detta är redan idag tydligt, där det står klart att föreningen redan idag 
har medlemmar även utanför Västra Götaland.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

  

BILAGA 1 
FÖRTECKNING ÖVER INTERVJUPERSONER 
 
Organisation Intervjuperson Roll 

CSR Västsverige, kansli Magnus Österman Verksamhetschef 

Zandra Jönsson Kommunikatör & projektledare 

Karin Hagberg Projektledare 

CSR Västsverige, styrelse Roland Andersson  F.d. regionstyrelsens ordförande, Västra Göta-
landsregionen 

Susann Dutt Kvalitetschef och hållbarhetsspecialist, Göteborgs 
Hamn AB 

Niklas Egels Zandén Universitetslektor, Göteborgs Universitet 

Elisabeth Abrahamsson VD, Vägen ut! Kooperativen 

Västra Götalandsregionen Maria Johansson Regionutvecklare Sociala investeringsmedel 

Viveca Reimers Chef för avdelningen Rättighet 

Agneta Mårdsjö Chef för avdelningen Näringsliv 

Birgitta Losman (skriftligt) Ordförande i Regionutvecklingsnämnden  

  
Sektor Organisation Intervjuperson 

Akademi 
 

Högskolan i Borås Birgitta Påhlsson 

Chalmers Tekniska Högskola AB Therese Johansson 

Företag H Plymouth utveckling AB Hanna Plymouth 

Purpoze HR & Sustainability Jenny Larsson 

Beadifference Åsa Mossberg 

CE Solutions Annika Malm 

Brandwork Dan Persson 

Taiga AB Annika Larsson 

Care of Carl Mimmi Ljungblad 

Älvstranden Utveckling AB Staffan Bolminger 

Engelhardt & Co AB Eva-Lotta Nylén 

WH Servicebolagen AB Carina Klintrot 

Kinnarps AB Johanna Ljunggren 

Västtrafik AB Marie Fall 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Linnea Kallhed 

Ideell sektor Öppet Hus – ideell förening för mångfald Astri Lidman 

Stiftelsen Ekocentrum Helene Sylvan  

Miljonlotteriet Sussana Samelius 

Offentlig sektor 
 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck 

Marks kommun Kerstin Guth 

 



 
 
 
 

 
 
 

  

BILAGA 2 
BEDÖMNING AV MÅL ENLIGT SMART-KRITERIERNA 
 

Målområde 1: Stärka och utveckla den basverksamhet som idag utgör föreningens livsnerv Bedömning enligt 

SMART-kriterierna  2013 2014 2015 

Öka antalet medlem-

mar 

200 medlemmar 250 medlemmar 300 medlemmar Formulerade enligt 

SMART 

Medlemmars aktivitet 

och deltagande i ini-

tiativ 

250 arbetsplatser 

medverkar i aktivitet 

300 arbetsplatser 

medverkar i aktivitet 

350 arbetsplatser 

medverkar i aktivitet 

Formulerade enligt 

SMART 

125 initiativ 150 initiativ 200 initiativ  Ej specifikt 

Utbildning och kun-

skapsspridning 

50 personer i grundut-

bildning 

75 personer i grundut-

bildning 

100 personer i grund-

utbildning 

Formulerade enligt 

SMART 

250 deltagare i CSR 

Forum 

250 deltagare i CSR 

Forum 

250 deltagare i CSR 

Forum 

Formulerade enligt 

SMART 

Målområde 2: Utveckla och etablera nya funktioner, värden och samarbetsformer 
CSR Västsverige nav i 

Västsvenska innovat-

ionssystemet 

Minst 10 samarrangemang med aktörer i systemet  Ej tidsatt 

Minst 3 stycken etablerade samarbeten med nätverksaktörer  Ej tidsatt/specifikt 

Minst 5 nya nätverksaktörer som medlemmar i CSR Västsverige  Ej tidsatt/specifikt 

Good Matchmaking 

mot särskilda sociala 

behov 

Skapa ingångsarkiv på föreningens hemsida som stöttar den sociala och 

idéburna sektorns samarbete med näringslivet 

 Ej tidsatt 

Minst 10 seminarer genomförda som adresserar detta område  Ej tidsatt 

Utse minst 2 st best practice och skapa spridningsplan avseende dessa  Ej tidsatt 

SME-företags CSR-ar-

bete 

Minst 12 seminarier som adresserar SME-företag och affärsdrivet CSR  Ej tidsatt 

Utveckling av CSR-stöd (CSR-trappan)  Ej specifikt, tidsatt, 

mätbart  

Minst 3 lärande företagsnätverk (SME) genomförda  Ej tidsatt 

Geografisk breddning 

och närvaro i reg-

ionen 

Minst 12 arrangemang utanför Göteborg  Ej tidsatt 

Minst 2 CSR-hubbar utanför Göteborg  Ej tidsatt 

Minst 3 ambassadörer utanför Göteborg  Ej tidsatt 

Minst 2 lärande företagsnätverk genomförda utanför Göteborg  Ej tidsatt 

Skalbart CSR-stöd Utveckla medlemshantering, uppföljning, seminarieadministration, distri-

bution av CSR-stöd 

Ej specifikt, mätbart, 

tidsatt 

Utveckla kommuni-

kation och opinions-

bildning 

Under projekttiden ska ett systematiskt arbete bedrivas enligt kommuni-

kationsplan 

 Ej specifikt/mätbart 

Föreningens kanaler ska förädlas för att stödja kommunikationsplanen 

(hemsida, nyhetsbrev, massmedia, aktiviteter, sociala medier, print) 

 Ej specifikt/mätbart 

Minst 15 redaktionella artiklar ska vara skrivna där CSR Västsverige är en 

tydlig del 

 Ej tidsatt 

Minst 20 tillfällen där CSR Västsverige marknadsförs i externa nätverk  Ej tidsatt 

Målområde 3: CSR Västsveriges egna långsiktiga hållbarhet 
 2013 2014 2015  

Kansliet år 2013-2015 Kansliet består av 2,0 

heltidsarbeten 

Kansliet består av 

2,75 heltidsarbeten 

- Formulerat enligt 

SMART 

Längre finansierings-

stöd 

Beslut om finansie-

ringsstöd för åren 

2013-2015 

 - - Formulerat enligt 

SMART 

 



 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

  

 

Rapporten kan laddas ner från www.vgregion.se/regionutveckling/utvar-

deringsserie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


