
 

”People, planet, profit” 
– En kvalitativ studie om företags CSR-arbete i 

relation till samhällsopinioner och varumärke

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi | Höstterminen 2015

Av: Jenna Troberg och Sofie Åkesson 

Handledare: Johanna Fernholm 



Förord 

Vi vill tacka alla de personer som har bidragit till den här uppsatsen. Utan Er hade det inte 
varit möjligt! Ett särskilt tack vill vi rikta mot alla våra respondenter som har ställt upp på 
intervjuer. 

Vi vill även tacka vår handledare, Johanna Fernholm, och vår seminariegrupp som har givit 
oss värdefulla synpunkter under uppsatsens gång.  

Sofie Åkesson och Jenna Troberg 

�i



Sammanfattning 

Titel:  People, Planet, Profit - En kvalitativ studie om företags CSR-arbete i relation till 
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Bakgrund: Efter att ha uppmärksammat ett ökat engagemang i flyktingkrisen från företag 
 under 2015 började vi intressera oss för vad som är bakomliggande de 
 välgörande handlingar som företag gör. Samhället har ett högre tryck på företag 
 att engagera sig i samhällsfrågor och CSR är ett verktyg som de senaste åren 
 har ökat, vi ville undersöka hur företag arbetar med CSR-frågor i förhållande till 
 samhällsopinioner. Vi reflekterade också över en rådande problematik för 
 företag att kommunicera sitt CSR-arbete på ett trovärdigt sätt. 

Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka hur organisationer arbetar 
 med CSR i förhållande till opinioner. Vi har även undersökt kommunikation av 
 CSR och på vilket sätt det förstärker varumärkesidentiteten. 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ, komparativ studie med en abduktiv 
 ansats. Empiri har samlats in genom 14 stycken kvalitativa intervjuer. 

Slutsats: Studien har visat på att organisationer arbetar med att driva opinioner utifrån 
 deras egen verksamhet, men att den allmänna opinionen och framförallt media 
 har större påverkan på organisationerna. Undersökningen har också visat på att 
 det är viktigt att CSR är integrerat i hela verksamheten och inte enbart ett 
 kommunikationsverktyg eller ett sidoprojekt. Detta kräver att kommunikationen 
 om arbetet först sker internt och att det är viktigt att organisationerna är 
 transparenta i sin kommunikation. CSR har kommit att bli en hygienfaktor i 
 samhället för både interna som externa intressenter. 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbarhet, Opinionspåverkan, 
 Varumärkesidentitet, Kommunikation 
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Abstract 

Title:  People, Planet, Profit - A qualitative study of organizations CSR-work in 
 relation to public opinions and brands. 

Authors: Sofie Åkesson and Jenna Troberg 

Advisor: Johanna Fernholm 

Course: Bachelor Thesis in Business Administration C - Marketing, 15hp.  
 Södertörn University, Stockholm. Autumn 2015 

Background:After having drawn attention to an increased company involvement of the  
 refugee crisis in 2015 we began to take an interest in what is underlying the 
 beneficial actions that companies do. The community has a higher pressure on 
 companies to become involved in civic affairs and CSR is a tool that in recent 
 years has increased. We wanted to examine how companies work with CSR 
 issues in relation to social opinions. We also reflected on the current problems 
 for the companies to communicate their CSR work in a credible manner. 

Purpose: The purpose with this thesis has been to examine how organizations work with 
 CSR in relation to public opinions. We have also investigated CSR  
 communication and in what way CSR strengthen the organzations’ brand 
 identity. 

Method: The study has implemented a qualitative comparative-study with an adductive 
 approach. Data has been collected qualitatively through 14 interviews. 

Results: The study has shown that organizations work with actuate opinions from 
 without their own operations. Though, the public opinion and mainly media 
 have a larger affect on the organizations. The examination has also shown that it 
 is important for organizations to integrate CSR into the whole business and all 
 of their operations, not use it as a pure communication tool or a side project. 
 This requires the communication about the work first to be done internally and 
 that it is important that the organizations are transparent in their communication. 
 CSR has become a hygiene factor in society, for both internal and external 
 stakeholders. 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability, Opinion Impact, Brand 
 Identity, Communication  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1. Inledning 

I inledningen presenterar vi bakgrunden till studien och ger en introduktion till de fenomen 
som vi undersöker. Utifrån bakgrunden för vi en problemdiskussion som sedan formuleras i 
ett syfte. Därefter redogör vi forskningsfrågorna och avslutningsvis klargör vi studiens 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I dagens globaliserade värld är informationsspridningen snabbare än den någonsin varit. I 
dagsläget möter konsumenter i snitt lika många varumärken varje dag som människor gjorde 
under tio år på 1930-talet (Haig, 2005). Det har därför blivit allt viktigare att företag bygger 
ett starkt varumärke för att synas bland alla nyheter som cirkulerar i dagens samhälle. 
Intresset för varumärken har i och med detta ökat avsevärt och är idag ett vanligt hjälpmedel 
för att öka sin konkurrenskraft. Varumärken har blivit en viktig del av företagens strategier för 
att utmärka sig bland alla miljontals varumärken som finns på marknaden idag (Melin, 1997).  

Kapferer (2010) menar att varumärkesbyggande är en av de strategiska tillgångar som kan ge 
ett företag långvariga konkurrensfördelar. Däremot har det blivit svårare att inneha 
konkurrensfördelar genom varumärket under längre tidsperioder och det blir mer 
problematiskt att besitta en stark position (Kapferer 2010). Nationalencyklopedin definierar 
ett varumärke som ett lagskyddat namn eller kännetecken för en näringsidkares varor eller 
tjänster och beskrivs ytterligare som; “[...] en grundläggande betydelse för individualisering 
av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av 
produktens image och goodwill” (Bernitz & Andersson u.å).  

Enligt Vallaster et al. (2012) strävar alltfler konsumenter – liksom anställda, aktieägare, media 
och icke-statliga organisationer efter något meningsfullt i deras konsumtion. De efterfrågar 
företag som erbjuder trovärdighet. I respons till detta sträcker sig varumärkesstrategier idag 
bortom själva produkten och omfattar även väldefinierade värderingar i företaget som kan 
överensstämma med de olika målgruppernas värderingar. Många varumärken använder sig 
därför av Corporate Social Responsibility, vidare även kallat CSR, i deras strategier (ibid). 
Jeong, Paek & Lee (2013) skriver att intresset för CSR har de senaste åren vuxit hos företag 
och blivit en del av dess långsiktiga affärsstrategier. CSR handlar om ansvarstagande, ämnen 
som är föremål för global diskussion på såväl politisk som företagsnivå och även för det civila 
samhället (Svenskt Näringsliv). Carroll (1991) menar att själva definitionen av CSR har 
utvecklats under åren och både akademiker och praktiker har strävat efter att hitta en 
överenskommelse för begreppet. David (1960 se Carroll 1991) beskrev det som ett beslut och 
handling som företag tog, som delvis inte kom från anledningar som inte hade grund i 
företagets ekonomiska eller tekniska intressen. Senare kom det att utvecklas till att innefatta 
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alla de sociala aspekter där ett företag kunde ha en skyldighet till samhället, inklusive 
ekonomiska (Carroll 1991). McWilliams och Siegel (2001 se Jeong, Paek & Lee 2013) 
menade att grovt definierat så är CSR handlingar som syftar till att medföra samhällsnytta 
men också något som krävs. Många företag har utvecklat system för att verksamheten också 
ska anpassas till de olika policys och principer som finns (Svenskt Näringsliv). 

Porter och Kramer (2006) menar att företag inte helt och hållet har frivilligt börjat 
uppmärksamma och engagera sig i CSR. Engagemanget kom först när de upptäckte den 
offentliga respons angående problem som tidigare inte varit en del av deras verksamhet. Med 
det menas exempelvis att snabbmatskedjor också hålls ansvariga för fetma och undernäring 
och att tillverkningsföretag får kritik för sina val av leverantörer. Detta var något som började 
uppmärksammas redan i början på 1990-talet (Porter & Kramer 2006). Fallet om att 
modebolaget H&M använde sig av barnarbete i Uzbekistan fick under år 2007 viral spridning. 
Deras underleverantör i Bangladesh använde sig av barnarbete för att plocka bomull 
(Narvehed 2007). H&M är ett företag som öppet har arbetat med CSR och i deras CSR-
rapportering från 2006 framhäver de vikten av ekologisk bomull och att använda 
fabriksarbetare som själva är kapabla till att framhäva sina rättigheter (H&M 2006).  I en 
artikel hävdar Katarina Kempe, informatör för H&M 2007, att företaget kontrollerar sina 
underleverantörer, men att det inte är möjligt att inspektera alla aktörer i leden. Att H&M 
granskades ledde till att fler företag började avstå från att använda bomull från Uzbekistan 
(Narvehed 2007). Framväxten av flera aktivistorganisationer har också ökat trycket på företag 
att ta ansvar för sin påverkan på faktorer som egentligen ligger utanför företagsverksamheten. 
Ofta används stora, inflytelserika företag som mål för att dra uppmärksamhet till problem 
(Porter & Kramer 2006). 

Enligt Carroll (1991) skiljer CSR på 4 olika ansvarstaganden; Ekonomiskt, juridiskt, etiskt 
och filantropiskt. De tre första aspekterna kan ses som viktigare än den sista, filantropiska, 
ansvaret. De uppfattas som företags skyldigheter att uppnå, medan den fjärde används av en 
del företag för att utmärka sig ytterligare på marknaden. Denna aspekt, filantropi, är inte 
någonting som förväntas av samhället utan är endast önskvärt som exempelvis 
välgörenhetsprojekt (Carroll 1991). 

Hur kan företag då skapa uppmärksamhet och öka engagemanget hos konsumenter genom 
denna aspekt? Flera organisationer har uppmärksammat att framväxten av diskurser i media 
och online också kan vara en värdefull tillgång som guidar när affärsbeslut ska fattas (Gunter, 
Koteyko och Atanasova 2014). Gunter, Koteyko och Atanasova (2014) menar att den snabba 
informationsspridningen av nyheter på internet, genom bloggar, micro-bloggar och sociala 
medier, har skapat en stark källa till information om allmänna opinioner i samhället. 
Samhällsåsikter diskuteras öppet och spontant vilket gör att många händelser går att följa med 
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ett minut-till-minut flöde online. Det är möjligt att hitta och följa åsikter som rör produkter 
och tjänster, politiska beslut, offentliga personer och rådande problem. Detta ger 
organisationer en möjlighet att få en uppfattning om konsumenternas förväntningar och behov 
i relation till ett specifikt varumärke, reaktioner på politiska beslut och andra händelser i 
samhället (ibid).  

Under 2015 har många företag engagerat sig i den aktuella debatten om flyktingkrisen, bland 
annat har flera företag skänkt pengar till flyktingar (Efenic, Alestig & Sundkvist 2015). Enligt 
en undersökning som gjordes av företaget Yougov dominerade flyktingfrågan alla politiska 
frågor under hösten för svenskar (Wiken 2015). Under september månad slog det rekord i 
antalet inlägg om flyktingar på sociala medier. Undersökningen gjordes genom att mäta ordet 
flykting i olika böjningar, på Facebook, Twitter, Instagram, bloggar och svenska forum som 
resulterade i över 160,000 inlägg på en månad. Analytikern på företaget menade att trenden 
höll i sig ovanligt länge och att de flesta går över ganska fort, men flyktingdebatten har hållit i 
sig. Den positiva inställningen för flyktingar ökade också under samma period, men redan 
under oktober månad gick det se att intresset började minska (Brendel 2015). I Sverige har 
samhällsdebatten rörande flyktingar och invandring förändrats stegvis sedan 
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och invandringspolitiken diskuteras mer än 
tidigare (Bylund 2014). Madestam (2014) menar att debatten har ändrat karaktär och att 
debatten blir ännu hårdare i längden desto längre partiet fortfarande har en plats. Med det 
tyder hon på att segregeringen blir tydligare och samhället delas mellan ett ”vi” och ett ”dem” 
om Sverigedemokraterna har en långvarig position i riksdagen (Medestam 2014). Ljunggren 
(2015) skriver att det inte längre går att ignorera Sverigedemokraterna och önsketänka bort 
partiet eller det faktum att världen och Sverige förändras. 

Att antalet asylsökande i Sverige har ökat radikalt de senaste åren går att konstatera. I 
jämförelse av Migrationsverkets statistik mellan 2004 och 2014 har antalet asylsökande 
flyktingar ökat med 350 % på 10 år och antalet beviljade har ökat med nära 600 % 
(Migrationsverket). Det var under 2014 rekordinvandring med nära 130,000 personer som 
kom till Sverige (Statistiska centralbyrån). Det är inte bara individer som ska ta ställning för 
sitt tycke i ämnet, Porter och Kramer (2011 se Perks, Farache, Shukla & Berry 2013) menar 
att samhället och opinionsbildare förväntar sig att organisationer engagerar sig i 
samhällsverksamheter som CSR. 

Flyktingvågen som kommit till Europa får många företag och organisationer att engagera sig. 
Tele2 har bland annat skänkt 255kr per anställd till FN:s flyktingorgan UNHCR, vilket blev 
en totalsumma på drygt 1,4 miljoner kronor (Ekman 2015). Ekman (2015) menar att det 
behövdes en punktinsats och därför ville de vara med och hjälpa till. 
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Jag vet att alla känner en frustration och många gör stora insatser, både genom att skänka pengar eller 
driva egna initiativ. Allt för att hjälpa till på det sätt man kan. Många av er här har också gjort 
fantastiska insatser genom till exempel säljtävlingar till förmån för nödställda. Det visar på en stor 
medmänsklighet. 

(Ekman 2015) 

Ekman (2015) menar att de kommer fortsätta att arbeta med UNHCR om det behövs 
punktinsatser. Ett annat företag som donerat pengar är Lindex, som samlade in nästan 1,4 
miljoner kronor genom sin ”runda-upp-kampanj”. Mellan perioden 1 december till och med 
den 24 december 2014 erbjöd de sina kunder att runda upp sina köpt med 10 kronor, vilket 
sedan donerades till UNHCR. Pengarna gick i huvudsak till de syriska flyktingarna och 
hjälpte tusentals familjer på flykt att få varma kläder, mat, tak över huvudet samt tillgång till 
sjukvård (UNHCR5 2015). 

Även IT-företaget B3IT Connexions har uppmärksammats mycket i media då de ställde in sin 
företagsresa till Italien och istället skänkte pengarna till UNHCR. Sammanlagt donerade 
företaget 400 000 kronor till FN:s flyktingorgan som egentligen skulle gått till en 
konferensresa för 50 anställda. ”Vi tog det här beslutet i ledningsgruppen, och det tog 30 
sekunder att fatta” sa företagets VD Jonas Elgquist till Svenska Dagbladet. Både ledningen 
och de anställda är mycket positivt inställda till initiativet och kommer istället anordna en 
klädinsamling till flyktingar helgen då företagsresan var inbokad (Alestig 20151). 

Varför har företag börjat engagera sig nu? Ekman (2015) som är VD på Tele2 menar att det 
har pågått länge men att det inte längre går att blunda för det. 

I vår omvärld i Europa pågår det en fruktansvärd flyktingkatastrof. Eller rättare sagt den katastrof som 
pågår har pågått i fyra år men har kulminerat senaste veckorna och vi har alla sett oerhörda bilder som 
inte lämnar någon av oss oberörd. 

(Ekman 2015) 

Det har inte varit så många människor på flykt sedan andra världskriget och antalet flyktingar 
uppgår till över 60 miljoner människor (FN1). Som flyktingar räknas de personer som flyr från 
sitt hem på grund av krig eller förföljelse (UNHCR7). De flesta flyr från länderna i 
mellanöstern som Syrien, Irak, Afghanistan och Sudan och under 2015 har över en miljon 
människor korsat Medelhavet (UNHCR1). Inbördeskriget i Syrien har pågått sedan mars 2011 
och har drivit miljontals människor bort från sina hem (UNHCR2). Endast i Syrien och Irak 
har över 15 miljoner människor flytt de senaste fem åren. Först nu har problemen 
uppmärksammats globalt och under 2015 har över en halv miljon människor kommit till 
Europa (Guterres 2015).  

In for years we have struggled to put these placements on the global political agenda. Not always 
successfully. But after the dramatic events on the beaches and borders in Europe this summer, nobody is 
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now able to ignore the refugee crises that have been simmering for so long, while other weren´t 
watching. 

(Guterres 2015) 

FN menar att det behövs en snabb förändring och insatser för de miljoner människor som är 
på flykt (ibid). Antalet flyktingar i Europa ökade med 51 procent under 2014 och det var då 
flyktingkrisen började få stor uppmärksamhet (UNHCR3).  

1.2 Problemdiskussion 
Efter att ha sett ett ökat engagemang i flyktingkrisen började vi reflektera över vad som är 
bakomliggande till företags arbete i samhällsfrågor. Petersson (2009) menar att många företag 
mäter opinioner i samhället för att kunna vara med och påverka. Det är i dagens samhälle 
möjligt att följa rådande diskussioner vilket ger organisationer en möjlighet att få en 
uppfattning om konsumenternas förväntningar och behov i relation till ett specifikt 
varumärke, reaktioner på politiska beslut och andra händelser i samhället (Gunter, Koteyko 
och Atanasova 2014).  Morsing och Beckman (2006) menar att samhällsopinioner påverkar 
och sätter tryck på organisationer att fatta beslut om CSR och engagera sig i samhällsdebatter. 
Med bakgrund i detta fick vi intresse för hur samhällsopinionen påverkar 
samhällsengagemang och CSR-beslut.  

Porter & Kramer (2006) menar att CSR-beslut som tagits har tenderat att snarast grundas på 
intressenternas tycke i samhällsproblem och inte utifrån en strategisk grund. De filantropiska 
handlingar företag gör är sällan något som gynnar organisationens långsiktiga strategier i 
jämförelse med den kostnad som det medför (Porter & Kramer 2006). Många CSR-beslut som 
gjorts har varken varit strategiska eller operativa utan snarare endast förskönade uttalanden i 
PR och mediakampanjer. Det har handlat om uppvisande av bra rapporter gällande 
välgörenhetsarbete (ibid). 

Utifrån detta resonerar vi att det finns ett problem avseende hur organisationer fattar CSR-
beslut som är strategiska för organisationen och fortfarande anses som filantropiska för 
omgivningen. Kritiker menar att det CSR-arbete som organisationer gör många gånger inte 
definieras som välgörenhet utan snarare som en sätt att marknadsföra organisationen (Perks et 
al. 2013). Morsing och Beckman (2006) menar att eftersom CSR-arbetet och rapporterna är 
frivilliga och organisationerna själva utformar redovisningarna kan det försvaga 
trovärdigheten i dessa. Det vill säga att det ligger mycket tid och engagemang bakom 
utformningen av rapporterna och orden är väl valda. Det blir därför relevant att se till vad 
organisationerna berättar och hur de uttalar sig om det (ibid). Det väckte ett intresse för hur 
företag bör kommunicera CSR-arbetet på ett trovärdigt sätt. 
 
Däremot menar Aaker (2011) att företagens externa budskap inte alltid representerar 
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företagets kärnvärde, och därför är det viktigt att arbeta med företagets interna identitet. 
Identitet är också ett verktyg för att kommunicera, informera och inspirera medarbetarna i 
organisationen (ibid). Forskning visar på att CSR kan bidra till ett ökat engagemang bland 
medarbetarna (Aggerholm, Andersen & Thomsen 2015). Vi vill därför undersöka på vilket 
sätt CSR förstärker varumärkesidentiteten. 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur organisationer arbetar med CSR i förhållande 
till opinioner. Vi vill även undersöka kommunikation av CSR och på vilket sätt det förstärker 
varumärkesidentiteten 

1.4 Forskningsfrågor 

Hur arbetar organisationer med CSR i relation till samhällsopinioner? 

Hur kan organisationer kommunicera CSR-arbetet på ett trovärdigt sätt? 
 
På vilket sätt förstärker CSR varumärkesidentiteten? 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka svenska organisationer som har engagerat sig i 
en gemensam samhällsfråga, vilken är debatten om flyktingkrisen. Detta på grund av att 
flyktingkrisen har under året varit en aktuell diskussion i samhället och vi har reflekterat över 
att det finns en stark samhällsopinion kring frågan. Av den anledningen har vi avgränsat oss 
till organisationer som har engagerat sig i den frågan för att undersöka hur de anpassat sitt 
CSR-arbete i förhållande till en förändring i opinionen. Eftersom det utifrån vårt syfte inte är 
relevant för den här studien att undersöka kundernas perspektiv kommer vi att utgå från 
organisationernas synvinkel och uttalanden. 
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2. Teori 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska grund som använts för att få förståelse för 
de fenomen som vi undersöker och som hjälpt oss att förstå empirin. Inledningsvis beskriver 
vi Corporate Social Responsibility där vi går djupare in på filantropisk CSR. Vi presenterar 
även kommunikation i relation till CSR. Därefter berör vi varumärkesidentitet och Employer 
Branding samt redogör för opinionsbildning. Avslutningsvis ger vi en motivering till valet av 
samtliga teorier och förklarar varför de är relevanta för studien. 

2.1 CSR - Corporate Social Responsibility 
CSR är ett väletablerat begrepp som på svenska brukar översättas till ”Företags 
samhällsansvar”. Idag finns det dock många olika variationer av begreppet som företag 
använder sig av. Vissa företag använder sig av CR (corporate responsibility) för att betona att 
ansvaret inte endast handlar om det sociala, andra använder sig av SR (social responsibility) 
för att visa att ansvaret rör alla organisationer. Många företag väljer även att använda sig av 
begrepp som sustainability eller på svenska: hållbarhet. Oavsett vilket begrepp företag 
använder sig av bygger det i grunden på samma idé; Företag/organisationer har ansvar för hur 
de påverkar det omgivande samhället och miljön (Borglund et al. 2012). 

Eftersom det existerar så många olika begrepp kring företags samhällsansvar har flera 
definitioner av CSR formulerats för att försöka tydliggöra vad det egentligen innebär (ibid). 
EU-kommissionen definierar CSR som ”..the responsibility of enterprisers for their impact on 
society”.  (European Commission 2015). Ett annat sätt som kan ses som ett mer konkret sätt 
definiera CSR är FN:s Global Compact (Borglund et al. 2012). För att tydliggöra vad företags 
samhällsansvar faktiskt innebär i praktiken tog FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan 
initiativet år 1999 att skapa ”global compact”. Detta bestod av ett antal principer företag ska 
följa för att få dem att ta globalt ansvar. Dessa principer handlar om företags ansvar i sociala 
förhållanden, mänskliga rättigheter och miljö (FN). Andra organisationer som Global 
Reporting Initiatives (GRI) har försökt konkretisera CSR. GRI:s riktlinjer har större fokus på 
hur företag ska redovisa sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande (Borglund et al. 2012). 
 
Oavsett hur många som försöker definiera CSR med konkreta riktlinjer, teoretiska modeller 
eller olika regelverk är det svårt att komma fram till en tydlig och gemensam bild av 
begreppet CSR. Begreppet är fortfarande diffust och många företag gör sin egen tolkning på 
vad begreppet innebär, vilket kan anses vara problematiskt. Flera menar dock att det finns 
fördelar med att begreppet är diffust då det kan ge möjlighet för företag att anpassa ansvaret 
efter företagens egna situationer (Borglund et al. 2012). 
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2.1.1 Carrolls pyramid 
Carroll (1991) menar att det finns det fyra olika typer av socialt ansvar inom CSR: 
Ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt. Dessa fyra typer framställs i en pyramid där 
ekonomiskt är basen. 

               !  

Figur 1: Corporate Social Responsibility pyramid. Översatt från Carroll (1991 s. 42) 

Ekonomiskt: Företag och organisationer skapades från början som ekonomiska enheter som 
var till för att förse varor och tjänster till samhället. Den primära drivkraften till 
entreprenörskap var vinstmotivet. Affärsorganisationernas primära roll var att besvara 
efterfrågan genom att producera och leverera varor som efterfrågades av konsumenterna och 
samtidigt få en acceptabel vinst. Vartefter förändrades detta synsätt och målet att maximera 
vinsten växte fram, som fortfarande är målet idag. Detta är grunden i modellen och det 
ekonomiska ansvaret beaktas i alla de övriga aspekterna (Carroll 1991). 

Juridiskt: Samtidigt som företag agerar enligt vinstmotivet har de även ett ansvar att följa de 
lagstiftningar och regleringar som råder i samhället. De förväntas alltså att utföra sina 
ekonomiska uppdrag inom lagens ramar. Detta utgör tillsammans med det ekonomiska 
ansvaret de fundamentala delarna i affärslivet (ibid). 

Etiskt: Detta avser de regler som inte är skrivna i lagstiftningarna utan istället det som 
förväntas av samhället. Etiskt ansvar inkluderar även de normer och förväntningar som ställs 
av konsumenter, anställda, aktieägare samt allmänheten. Företaget har en skyldighet att ta 
hänsyn till vad samhället anser vara rättvist och även respektera dess moraliska rättigheter 
(Carroll 1991). Porter och Kramer (2006) menar att moraliska skyldigheter är en av 
anledningarna till att företag engagerar sig i CSR. Det handlar om att göra det rätta och vara 
en god medborgare i samhället (Porter & Kramer 2006). Det etiska ansvaret har ett eget 
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”lager” i pyramiden men interagerar hela tiden med det juridiska ansvaret. Vid nya 
lagstiftningar och dylikt kan samtidigt det etiska ansvaret expandera eftersom förväntningar 
då blir ännu högre på bland annat företag (Carroll 1991). 
 
Filantropiskt: Samhället har förväntningar av att ett företag ska vara goda 
samhällsmedborgare, och filantropi avser de bolagsaktiviteter som uppstår som svar till detta. 
Detta inkluderar aktiviteter som främjar mänsklig välfärd och kan t.ex. vara olika slags 
välgörenhetsprojekt eller bidra med finansiella resurser till välgörenhet etc. Den största 
skillnaden mellan etisk CSR och filantropisk CSR är att det etiska är något som förväntas av 
samhället medan filantropi är något som endast är önskvärt. Företag ses inte som oetiska eller 
som dåliga samhällsmedborgare för att de inte ägnar sig åt filantropi (ibid). Däremot så menar 
Gautier & Pache (2015) att det i dagens samhälle snarast ses som illegitimt för ett företag att 
inte intressera sig i filantropiska aktiviteter. 

2.1.2. Filantropisk CSR 
Carroll (1991) nämner olika aspekter som bygger upp filantropisk CSR. Företag ska agera i 
samspel med de filantropiska förväntningar som samhället har och det är också viktigt att 
företagsledning och anställda deltar i volontärs- och välgörenhetsaktiviteter i det lokala 
samhället. Det centrala i arbetet är att bistå till att höja livskvalité i samhället (Carroll 1991). 
Porter och Kramer (2006) menar däremot att filantropiska handlingar oftast beskrivs som 
välgörenhetsbidrag i pengar eller i antal timmar och nästan aldrig som inverkan på samhället. 
Organisationer ger gåvor till välgörenhetsändamål eller bygger upp egna donationsfonder då 
de anstränger sig för att få konkurrensfördelar. Det arbete som gjorts har inte varit anslutet till 
verksamhetens strategi och varken påverkat sociala aspekter i samhället eller bidragit till 
organisationens långsiktiga konkurrenskraft (Porter & Kramer 2006). 

Gautier & Pache (2015) har upptäckt tre olika motiveringar för företag att engagera sig i 
filantropisk CSR; commitment to common good (välgörande), community-oriented 
investment (samhälls-investerad) och marketing (kommersiell). Författarna menar att 
välgörenhet egentligen inte passar de grundläggande antaganden som rör människors 
rationella och snäva självintresse. Försök har gjorts till att integrera osjälviska gärningar, så 
som filantropi, med ekonomisk teori. Organisationer är i för sig inte fysiska personer, men 
deras främsta intresse är att göra vinst genom att sälja produkter och tjänster som kan 
disponeras av intressenterna. Däremot finns det vissa osjälviska element i filantropisk CSR. 
Dels så förväntar sig organisationer inte sig direkt avkastning på sina donationer, vilket är vad 
som skiljer filantropi från sponsring. För det andra så är det osäkert om donationen kommer 
att löna sig och det är svårt att kvantifiera avlöningen. Dessutom är filantropisk CSR oftast ett 
uttryck mot en större del av samhället än organisationens kunder och andra intressenter (ibid). 
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Däremot finns det en samstämmighet i att filantropisk CSR också är till nytta för företagets 
eget intresse, även om den nyttan skulle vara indirekt (ibid). Gautier & Pache (2015) menar 
att även om organisationens kortsiktiga intresse är att dra in mer vinst än bidrag, så skulle de 
på långsikt i slutänden också kunna dra nytta av deras filantropiska gärningar till samhället. 
Slutligen gynnar det företagen när samhället har bättre sammanhållning, med fungerande 
säkerhet, infrastruktur och utbildad arbetskraft (ibid). Kvaliteten av affärsmiljön är viktigt för 
en organisations möjligheter till konkurrensfördelar (Porter & Kramer 2002). Istället för att se 
filantropisk CSR som ett välgörenhetsbidrag eller en obligatorisk kostnad bör det ses som en 
investering (Gautier & Pache 2015). Det kan ge upphov till innovation och möjligheter, inte 
vara enbart en välgörande handling, kostnad eller restriktion (Porter & Kramer 2006). Trots 
att avlöningen inte kommer i finansiell form så kan det ge prestige, rykte och stolthet inom 
organisationen. Detta ökar trycket på att de filantropiska besluten ska planeras och vara 
rationella (Gautier & Pache 2015). 

Kommersiell filantropi har under de senaste årtiondena växt fram mer i både praktik och i 
teori. Forskare har upptäckt att filantropisk CSR kan bli inramat som en del av 
marknadsföringsaktiviteterna. Med hjälp av analys av de moraliska förväntningarna från 
organisationens målgrupp, har filantropiska gärningar en möjlighet att förbättra företagets 
image (Gautier & Pache 2015). Porter & Kramer (2002) menar att organisationer börjat att 
anpassa en mer strategisk filantropi. Till skillnad från en mottaglig CSR som handlar om att 
vara god samhällsmedborgare så har en strategisk CSR inflytande på konkurrenssituationen 
(Porter & Kramer 2006). Gautier & Pache (2015) menar att företag har blivit mer angelägna 
att kommunicera sina gärningar och få allmänhetens stöd. 

2.2 Kommunikation 
En viktig del i implementeringen av en CSR-strategi är att kommunicera den både internt och 
externt (Borglund et al. 2012). Brunton, Eweje & Taskin (2015) menar att kommunicera sitt 
CSR-arbete har blivit en viktig del hos organisationer. Detta för att företag inte endast ska 
vara legitima, utan också uppfattas som det. Det kräver att de kommunicerar arbetet till både 
interna och externa intressenter (ibid).  

2.2.1 Intern kommunikation 
Intern kommunikation har blivit allt viktigare. För att CSR-strategin ska anses vara trovärdig 
är det nödvändigt att alla anställda på företaget blir informerade om hur företaget arbetar med 
CSR. Det är viktigt att de anställda känner igen sig i företagets externa kommunikation. 
Anställda har idag högre krav på sina arbetsgivare och därför kan intern kommunikation av 
CSR bidra till att medarbetarna trivs bättre på arbetsplatsen. Det kan även förstärka 
arbetsgivarvarumärket och attrahera ny arbetskraft (Borglund et al. 2012) 
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Uusi-Rauva och Nurkka (2010) menar att de anställda utgör en av nyckelgrupperna av 
intressenter då de är nödvändiga för organisationen att överleva och ge organisationen bra 
rykte. De anställdas uppförande är betydelsefullt för att få extern lojalitet och stabilare 
inkomst (Brunton, Eweje & Taskin 2015), eftersom andra intressenter ser de anställda som 
trovärdig källa på information om organisationens CSR aktiviteter. Därför är det också viktigt 
att organisationerna prioriterar dem och det har blivit viktigt med en effektiv intern 
kommunikation (Uusi-Rauva och Nurkka 2010). Barret (2000) menar att det är viktigt med en 
direkt kommunikation med för att nå medarbetarna, istället för att använda kanaler som 
elektronisk media. Nielsen och Thomsen (2009 se Uusi-Rauva & Nurkka 2010) menar att 
CSR-kommunikation borde utvecklas med en insida-ut-metod, som börjar med att försäkra 
medarbetarnas engagemang. I samhällen där allmänheten och kunder är skeptiska mot CSR-
kommunikation som kommer direkt från kunder kan det vara bättre att rikta 
kommunikationen mot andra intressenter, så som, anställda, politiker och journalister (ibid). 
De anställda är de som förväntas överföra organisationens CSR visioner till sitt dagliga 
arbete. CSR har en nära betydelse för organisationskulturen och varumärkesidentiteten, vilket 
är väsentligt för kommunikationen (Brunton, Eweje & Taskin 2015). 

2.2.2 Extern kommunikation 
Hur CSR-arbetet kommuniceras utåt är också viktigt för medarbetarna, eftersom de ofta tar 
del av de externa meddelandena som skickas ut. Därför utgör den externa kommunikationen 
en viktig del för att förstärka varumärkesidentiteten och stärka medarbetarnas identifiering 
med organisationen (Morsing 2008 se Uusi-Rauva & Nurkka 2010). 
 
Ur ett externt perspektiv finns det flera sätt att kommunicera CSR. Enligt Morsing och 
Beckman (2006) finns det tre former av strategisk CSR-kommunikation; ‘Information 
strategy’, ‘Response strategy’ samt ‘Involvement strategy’. Den förstnämnda innebär 
kommunikation som är enkelriktad, och till det tillhör hållbarhetsrapporter och liknande. 
‘Response strategy’ innebär att företaget har en dialog med intressenter som exempelvis är 
möjligt på sociala medier. Den sistnämnda formen innefattar gemensamma projekt där 
företagen tillsammans med intressenterna utarbetar strategier. Morsing och Beckman (2006) 
menar att CSR-kommunikation når fram bäst genom dubbelriktad kommunikation, det vill 
säga, de två sistnämnda formerna. De menar att det är viktigt att ha en dialog med intressenter 
för att skapa förtroende och få en bild av intressenternas syn på CSR-arbete. Detta kan 
användas som en omvärldsanalys för företag och ger möjlighet till att ständigt uppdatera sin 
CSR-strategi (ibid). 
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2.2.3 Strategisk CSR kommunikation 
Enligt Borglund et al. (2012) finns det en stark koppling mellan CSR och kommunikation. 
Framväxten av nya världsomfattande kommunikationskanaler som exempelvis media, 
mobiltelefoner och internet har helt förändrat den globala opinionsbildningen. De nya 
kommunikationskanalerna förenklar informationssökning och bidrar till att det runt varje 
storföretag skapas ett nätverk av intressenters synpunkter kring företaget. Detta ställer nya 
krav på företag att vara transparenta i sin verksamhet och skapa förtroende hos intressenterna. 
Borglund et al. (2012) menar att CSR-kommunikation är nyckeln till detta. 

Företags CSR-kommunikation har ökat markant de senaste åren. Andelen företag som hade 
hållbarhetsrapportering i de 250 största företagen i världen gick från 45 % till 95 % mellan 
2002 och 2010 (ibid). En orsak till ökningen är enligt Borglund et al. (2012) de krav som i 
fältet för kommunikation och redovisning ställts på tvingande reglering för att öka 
transparensen. Flera länder som exempelvis Finland, Frankrike och Tyskland har reglerat 
CSR-kommunikationen genom att ställa krav på vissa företags hållbarhetsredovisningar. En 
annan orsak är att företag kan med hjälp av ökad transparens i sitt hållbarhetsarbete skapa 
legitimitet och visa att de delar omvärldens värderingar (ibid). Enligt Borglund et al. (2012) 
har det blivit tvingande att kommunicera strategiskt CSR-arbete. Det kan innebära stora 
nackdelar med att inte kommunicera sitt CSR-arbete då det kan tolkas som att företaget inte 
arbetar med CSR överhuvudtaget (ibid). 

I kommunikation av CSR kan det dock uppstå en del problem. För många företag är CSR-
rapporters målgrupper diffusa; de vet inte om de är riktade till experter eller allmänheten. Att 
operationalisera ansvarstagande i en konkret rapport och koppla det till finansiell värdering 
kan även vara problematiskt. Det finns även flera risker med CSR-kommunikation. En risk är 
att företag endast kommunicerar den positiva inverkan företaget har på det sociala och 
miljömässiga. Det är viktigt att företag informerar om både svagheter och styrkor för att inte 
skapa en bild utåt som företaget i verkligheten inte kan leva upp till. Att kunna hantera 
mediers granskning av företagets CSR-arbete är viktigt för att bibehålla integritet och 
trovärdighet. Företag som aktivt informerar i media om hur de arbetar med CSR ökar risken 
för negativ granskning. Det bidrar till att många företag är rädda att medverka i media 
angående deras CSR-arbete. Företag som vågar medverka i media transparent och öppet kan 
dock bygga upp ett förtroendekapital som de inte skulle fått annars (ibid). 
 
Ett sätt att öka trovärdigheten i CSR-kommunikation är enligt Borglund et al. (2012) att följa 
riktlinjer som adresserar trovärdighet. Eftersom flera företag använder sig av dessa riktlinjer 
finns det då möjlighet att jämföra företagens CSR-arbete, vilket ökar trovärdigheten. Att vara 
transparent i sin kommunikation är även ett sätt att öka trovärdigheten i CSR-
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kommunikationen och hållbarhetsredovisningar bör även vara verifierade av en extern aktör 
(ibid).   

2.3 CRM - Cause-Related Marketing  
Ett praktiskt verktyg som har uppmärksammats och använts av organisationer är Cause-
Related Marketing, nedan kallat CRM (Gautier & Pache 2015). CRM är en sammanlänkning 
mellan organisationen och icke-vinstdrivande orsaker som ger resurser och finansiering till 
samhällsproblem (Cui et al. 2003 se Vanhamme et al. 2012). CRM binder samman 
organisationens välgörenhetsdonationer med deras försäljning (Gautier & Pache 2015). Det 
vill säga att bidrag som ges via CRM är direkt kopplat till kunders handling, som exempelvis 
köp (Jeong, Paek & Lee 2013). Vanhamme et al. (2012) menar att CRM är ett initiativ där 
organisationer donerar pengar till en specifik orsak för varje konsumentköp som görs.  

[...] the process of formulating and implementing marketing activities that are characterized by an offer 
from the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers engage in 
revenue-providing exchanges that satisfy organizational and individual objectives. 

(Vanhamme et al. 2012 s. 261) 

CRM har vuxit och blivit en del av marknadsförings-mixen för både offentliga och privata 
verksamheter (Gautier & Pache 2015; Vanhamme et al. 2012). Det är ofta konsument-
orienterade organisationer som satsar på att göra en CRM-kampanj då de fokuserar på att 
tillfredsställa kundernas krav och skapa ett rykte om organisationen (Porter & Kramer 2006). 
Vanhamme et al. (2012) menar att överensstämmelsen mellan organisationen och ändamålet 
har betydelse för hur framgångsrik CRM-kampanjen är och för effekterna på organisationens 
image. 

Vanhamme et al. (2012) presenterar en modell som visar hur objektiva attribut påverkar 
konsumenters identifiering med ändamålet och organisationens image. De objektiva attributen 
är ofta de variabler som organisationer utgår från när de väljer ändamål för sina filantropiska 
gärningar. Det kan vara oklart om hur organisationer bör göra för att välja det ändamål som 
kommer att maximera den positiva utvärderingen av en kampanj i termer om organisationers 
image. 
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Figur 2: Cause-Related Marketing: relationships under investigation (Vanhamme et al. 2012 
s. 262) 

‘Cause Type’ delas upp i förstahands eller andrahands behov. Förstahands behov syftar på de 
livsbehov som människor har och inkluderar samhällshälsa, säkerhet och andra 
grundläggande behov och åtrå. Andrahands behov inkluderar livskvalitets variabler såsom 
sysselsättning, miljö, samhällstjänster och ekonomisk utveckling (Vanhamme et al. 2012). 

Den andra variabeln i orsakskompositionen är ‘Cause Scope’ som pekar på den geografiska 
omfattningen och hänvisar till den plats där orsaken, som stöds av CRM-kampanjen, har hänt. 
Den geografiska omfattningen reflekterar den fysiska närheten till konsumenten. 
Undersökningar har visat att invånare i USA och Kina är mer angelägna att stödja lokala 
ändamål snarare än orsaker som är nationellt eller internationellt lokaliserade. Däremot finns 
det andra forskningar som visat på att skillnader inte påverkas av den geografiska 
omfattningen (ibid). Vanhamme et al. (2012) menar att även om konsumenter tenderar att 
identifiera sig mer med lokala eller nationella ändamål än internationella, visar deras studie en 
mer positiv påverkan på företagets image när CRM-kampanjen hade ett internationellt fokus. 

‘Cause Acuteness’ antyder att skillnaden i konsumentidentifiering är beroende av om orsaken 
till CRM-kampanjen är en plötslig katastrof eller pågående tragedi. Hou et al. (2008 se 
Vanhamme et al. 2012) menar att människor har tendens att erbjuda stöd till orsaker som 
ämnas till oväntade katastrofer mer än till pågående tragedier. Tragedier som är uthålliga och 
alltid närvarande berör inte människor på samma sätt som olyckor som händer plötsligt. 
Utöver den intensiva mediauppmärksamheten som plötsliga katastrofer får, är det också 
problem med föreställningen. Västerländsk befolkning kan lätt frammana bilder av plötsliga 
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olyckor såsom tsunamis, medan en spegling av att dö av kronisk sjukdom i Sahara öknen 
ligger bortom dess förståelse (Vanhamme et al. 2012). Vanhamme et al. (2012) menar därför 
att konsumenter lättare identifierar sig med ett ändamål om händelsen är plötslig, dramatisk 
och lätt att föreställa sig. 

Vanhamme et al. (2012) studie visade att ‘Cause Scope’ och ‘Cause Acuteness’ påverkar 
effekten på ‘Cause Type’ identifiering, vilket senare också påverkar organisationens image. 
Identifiering är den process där effekten av orsakskompositionen överförs på företagets 
image. De tre objektiva attributen interagerar med varandra och påverkar effekten på 
identifiering och därmed också företagets image (ibid). Vanhamme et al. (2012) menar att alla 
tre attributen har betydelsefull effekt på utfallet av organisationens image.  

2.4 Varumärkesidentitet 
CSR kan idag ses som en nödvändighet för att säkerställa att löften utåt faktiskt motsvaras av 
företaget på koncernnivå. Om dessa värderingar inte uppfylls kan misstroende uppstå, vilket 
kan ha stora negativa effekter på varumärket. CSR är alltså starkt kopplat till 
varumärkesidentiteten och imagen (Borglund et al, 2012). 

Ett flertal forskare har forskat kring varumärkesidentitet och det finns olika perspektiv 
angående vilka dess huvudsakliga komponenter (Ciceo Andreea 2013). Enligt Phillips (2010) 
innefattar varumärkesidentitet de karaktäristiska kännetecknen för ett varumärke samt de 
unika associationerna ett företag strävar efter att skapa och upprätthålla. Han menar att 
varumärkesidentiteten hjälper att skapa relationer mellan företag och konsumenter och kan 
även skapa en uppfattning om varumärkets personlighet (ibid). Kapferer (2012) menar att 
varumärkesidentitet är visionen som driver skapandet av varumärkets produkt/tjänst samt 
utgör de kärnvärderingar som varumärket har. Vidare menar han att identiteten specificerar 
varumärkets särprägel och värderingar och är även den huvudsakliga källan till varumärkets 
positionering på marknaden (ibid). Aaker (2011) anser att varumärkets identitet är hjärtat 
bakom alla varumärkesstrategier; den tillhandahåller varumärkets riktning, syfte och mening. 
En gemensam nämnare för forskningen kring varumärkesidentitet är att samtliga perspektiv 
visar på att den påverkar hur konsumenterna uppfattar varumärket (Ciceo Andreea 2013). 
Uppfattningen som skapas bland konsumenterna brukar benämnas som varumärkesimage och 
målet är att denna ska överensstämma med identiteten (Kapferer 2012). 

2.4.1 Kapferers identitetsprism 
En modell som är vanligt förekommande inom forskningen kring varumärkesidentitet är 
Kapferers identitetsprism. Kapferer (2012) menar att det finns sex olika aspekter av 
varumärkesidentitet: fysik, personlighet, relation, kultur, reflektion och självbild. Den fysiska 
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aspekten utgör varumärkets ryggrad, dess materiella värde och prototyp, vilket innebär att 
produkten är relevant för varumärkets egenskaper. Personligheten är ett resultat av 
varumärkets kommunikation och består av olika drag och personligheter som kan tillskrivas 
varumärket. Varumärkets kultur innefattar de värderingar som företaget har och är den 
aspekten som är av störst vikt när de ska differentiera sig och i slutändan bli riktiga 
”kultvarumärken”. Aspekten relation utgör företagets beteende och uppförande, hur de agerar 
gentemot sina konsumenter. Reflektion innebär hur bilden av den typiska konsumenten hos 
varumärket ser ut. Självbilden är konsumentens ‘interna spegel’, hur de känner sig i 
förhållande till varumärket. Dessa sex aspekter utgör en prism som visas i figur 3. 
 

Figur 3: Varumärkes identitetsprism. Fritt översatt (Kapferer 2012 s. 158) 
 
Kapferer (2012) har grundat sin identitetsprism i kommunikationsteorin som menar att det i 
varje informationsutbyte finns en som kommunicerar, en som tar emot informationen samt 
förhållandet som etableras mellan dem. I detta fall är det varumärket som är källan till 
kommunikationen och konsumenterna som mottagarna.  I Kapferers prism utgör aspekterna 
fysik och personlighet avsändaren (varumärket), medan reflektion och självbild utgör 
mottagaren (konsumenterna). Aspekterna relation och kultur fyller gapet mellan avsändaren 
och mottagaren. Kapferer (2012) delar även upp sin identitetsprism vertikalt, där vänstra sidan 
(fysik, relation och reflektion) representerar varumärkets synliga komponenter utåt, medan 
den högra sidan (personlighet, kultur och självbild) gäller varumärkets inre värld. 

2.4.2 The brand essence 
Aaker (2011) menar att det i ett varumärke ofta är användbart att ha en ‘brand essence’; att 
varumärket har fokus på ett ämne som fångar hjärtat av varumärket. Varumärkens externa 
budskap representerar inte alltid företagets kärnvärde och därför är det viktigt att ta med två 
aspekter i varumärket; Kärnidentiteten och Utökad identitet. Kärnidentiteten är själva kärnan i 
varumärket, dess fundamentala värderingar som bör vara konstant oavsett vilka strategier som 
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omfattar varumärket. Den utökade identiteten innefattar detaljer som ger struktur, 
fullständighet samt hjälper till att porträttera bättre utåt vad varumärket står för (Aaker 2011). 

Figur 4: The Brand Essence. Fritt översatt (Aaker 2011 s.176) 

En bra ‘brand essence’ fångar en stor del av varumärkets identitet från ett annat perspektiv, 
förser med verktyg att kommunicera identiteten och informerar och inspirerar medarbetarna i 
organisationen. En viktig brännpunkt i modellen är om företaget ska fokusera på vad 
varumärket är, eller vad de gör för kunderna. Varumärkesidentiteten ska inte bara anpassas 
efter vad som tilltalar kunderna, det krävs att varumärket har möjlighet till att leva upp till 
deras externa kommunikation (Aaker 2011). 

2.4.3 Employer branding 
Det finns forskning som tyder på att CSR-arbete ökar medarbetarnas identifiering med 
företaget, vilket i sin tur har inverkan på de anställdas åtagande i företaget (Aggerholm, 
Andersen & Thomsen 2011) Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) menar att 
hållbarhetsarbete har effekt på organisatorisk struktur och beteende, vilket innefattar hur 
anställda kan vara hållbara medarbetare. Det har varit grunden till ‘employer branding’. 

The employer brand concept is potentially valueable for organizations and that applying brand 
management to the HRM function reinforces the strength of and add value to the company 
equity from a customer perspective. It brings return to both HRM and branding. 
(Aggerholm, Andersen & Thomsen 2011 s. 108) 

Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) menar att företag behöver skapa värde och 
meningsfullhet för de anställda som människor och som en del av företaget. Det handlar inte 
endast att skapa externt värde utan det ska vara en hel värdeprocess, som skapas genom 
företaget, anställda och i diskussion med andra intressenter. Författarna anser att employer 
branding inte endast är ett verktyg för att rekrytera medarbetare, utan också en kommunikativ 
strategisk process för att stödja hållbar utveckling och organisatoriskt värdeskapande (ibid). 
Figur 5 visar den dynamiska länken mellan organisationsstrategi och varumärke, strategisk 
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HRM (Human-Resource Management) och CSR, som en integrerad och kommunikativ 
process i hållbara organisationer. 

Figur 5: Employer branding processen i hållbara organisationer. Fritt översatt (Aggerholm, 
Andersen & Thomsen 2011 s. 114) 

Employer branding kräver hantering för att hålla relationen mellan arbetsgivare och anställda 
på en strategisk och hållbar nivå. Förutom det påverkas employer branding processen av 
externa förändringar i samhället så som samhällets välstånd och stabilitet. Organisationer 
behöver därför också kunna anpassa sig till de förändringarna (Aggerholm, Andersen & 
Thomsen 2011). Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) menar att dialog, förtroende och 
transparens är viktigt för att kunna säkerställa strategiska och hållbara relationer mellan 
arbetsgivaren och de anställda. Schein (2004) menar att företagskulturen är det klimat och de 
handlingar som organisationer utvecklar kring deras hantering av människor eller de 
förespråkade värderingar som finns i organisationen. Kulturen handlar om de specifika 
värderingar som arbetsgivaren försöker implementera i organisationen (ibid). 

2.5 Opinionsbildning 
Morsing och Beckman (2006) menar att organisationers CSR-arbete påverkas av opinioner i 
samhället. Begreppet opinion brukar ses som synonymt med termen åsikt vilket tidigare har 
uppfattats som löst tyckande och det ansågs finnas en väsentlig skillnad mellan opinion och 
välgrundad kunskap. Nu mera uppfattas termerna som övergripande begrepp som omfattar 
verklighetsföreställningar, kunskaper, värderingar och ståndpunkter. Opinioner kan vara både 
individuella och kollektiva, däremot beskrivs individuella åsikter oftast som attityder 
(Petersson 2009). Enligt Morsing och Beckman (2006) syftar allmän opinion på 
samhällsdebatter och representation av opinioner som kan vara mer eller mindre insiktsfulla 
och kvalificerade. Begreppen ”opinion” och ”allmän opinion” har vissa avgränsningar 
gällande dess bestämmelse i tid och rum. Den allmänna opinionen avgränsas dels i en 
geografisk uppdelning vilken syftar till åsikterna hos folket given en viss nationstillhörighet 
eller statsmedborgarskap (Petersson 2009). Petersson (2009) menar däremot att den 
geografiska fördelningen av allmän opinion börjar bli föråldrad i och med 
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internationaliseringen och bör istället syfta till en gemensam arena där människor, även över 
landgränserna, byter information, nyheter och debattinlägg. Opinionsbegreppet har också en 
bestämmelse gällande tidsaspekten. En allmän opinion återger en statisk bild av åsiktsläget 
hos befolkningen. Denna bild kommer hela tider att förändras då människor ständigt kommer 
i kontakt med nyheter, ifrågasättande och nya impulser. Därför krävs det förståelse för den 
dynamiska opinionsbildningen som samhället har (ibid). 

Opinionsbildning är ”processer genom vilka opinion uppstår, vidmakthålls och 
förändras” (Rosengren u.å.), denna process sker både på individ och samhällsnivå (Petersson 
2009). Petersson (2009) menar att det kan vara svårt att förklara sambandet mellan de olika 
nivåerna. Stora åsiktsförändringar på individnivå kan ske utan att den allmänna opinionen 
förändras, det kan hända om exempelvis två motsatta åsiktsströmmar tar ut varandra (ibid). 
Förenklat går det att förklara genom Max Webers marknadsteori; 

Ett makrofenomen […] påverkar individuella värderingar som i sin tur leder till individuella handlingar 
(företagande) på mikronivå, vilket ger aggregerade effekter på markronivå. Opinionsbildning handlar 
om växelverkan mellan individuella och kollektiva processer. 

(Petersson 2009 s. 14) 

CSR-arbetet påverkas av opinioner på två sätt, dels genom allmänna opinioner i samhället och 
dels genom krav som kommer från andra organisationer som konkurrerar på samma marknad 
(Morsing & Beckman 2006). Morsing och Beckman (2006) skiljer på Corporate Social 
Responsibility, CSR1, och Corporate Social Responsiveness, CSR2. CSR1 syftar på den 
obligatoriska skyldigheten som organisationer har att arbeta mot samhällsförbättring, medan 
CSR2 beskriver den kapacitet vilken organisationer har att svara på sociala tryck från 
samhället (Morsing & Beckman 2006). Även om det går att se påverkan av den allmänna 
opinionen i CSR1 menar Morsing och Beckman (2006) att det skulle vara missvisande att 
påstå att CSR1 enbart baseras på opinioner i samhället, och därför är det bättre att se det som 
en grund av CSR2. Däremot går det argumentera för att all företagspolicy borde svara på den 
allmänna opinionen. CSR2 ger ingen specifik värde-baserad filosofi på respons av samhället 
utan det finns problem med att definiera innehållet och meningen i exakta termer. Effektiv 
CSR2 kan handla om att antingen avvärja, neutralisera eller besegra de krav som samhället 
kräver och leda organisationen i riktning till att vara allmänt åtråvärd (ibid).  

Morsing och Beckman (2006) menar att det finns fyra förhållningssätt organisationer kan ha 
till den allmänna opinionen. Med ett ‘marknads synsätt’ använder företag 
marknadsundersökningar och opinionsomröstningar för att göra marknadsanalyser och 
systematiskt söka igenom omgivningen. Detta är ett grundligt och rutinmässigt sätt för 
organisationer att svara på den allmänna opinionen och också det sätt som används mest. Det 
är en bra metod att få kontinuerlig information om åsikter som rör organisationen. Med hjälp 
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av undersökningar kan företag ställa de frågor som de vill ha svar på och på det sättet få 
information om samhällsopinionen. Informationen som de får beror på hur företaget samlar in 
information och de frågor som de ställer (ibid). 

I ett ‘mobiliserat synsätt’ ligger fokus på den dynamiska kraften från människor i samhället 
och kommunikationen av åsikter från olika intressenter. Till skillnad från marknadssynsättet 
tar organisationen till sig den spontana, frivilliga och eventuellt störande åsiktsbildningen i 
samhället. Istället för att mäta opinioner ligger fokus på hur de gör en skillnad för 
organisationen och dess beslutsfattare. Allmän opinion ses som en social och politisk kraft 
som format interaktioner mellan organisationer och intressenter. Med ett mobiliserat synsätt 
bortser organisationen från den generella allmänheten och finner ingen mening i att 
kommunicera med allmänheten eller intressenter. Att ha kapacitet att svara på tryck från 
samhället, är enligt det här synsättet att ta hänsyn till specifika intressegruppers åsikter och 
kunna följa och svara på spontana och pågående händelser (Morsing & Beckman 2006). 

‘Socialkontroll synsättet’ beskriver istället allmän opinion som en reflektion av det dominanta 
åsiktsklimatet vid ett specifikt ställe och tidpunkt. Synsättet bygger på teorin om ‘spiralen av 
tysthet’ som pekar på att människan avstår att uttrycka sina egna åsikter publikt på grund av 
rädsla för isolering. Det leder till att den allmänna opinionen bygger på åsikterna och tron av 
en majoritet och på grund av de sociala normerna i samhället vill människor inte sticka ut 
genom att ha ”fel” åsikter (ibid). Morsing och Beckman (2006) menar att med bakgrund av 
detta så blir också företag mer likformade och homogena. Den osäkerhet som finns inom 
organisationer gör att de tar efter andra framgångsrika organisationer för att öka sin legitimitet 
och överlevnadslängd. Det gör att organisationsledare inte vill stödja något som anses 
föråldrat, utan hela tiden vill hålla sig uppdaterade. Det betyder att organisationer också 
anpassar sin CSR och företagspolicy till rådande sociala normer och är tysta om de inte 
engagerar sig i den pågående opinionsfrågan (ibid). 
 
Det ‘strategiskt antagande synsättet’ pekar på resursrika organisationers förmåga att forma 
samhällets åsikter för att tillse organisationens intresse. Enligt det här synsättet anses den 
allmänna opinionen bildas genom massmedier vilka styrs av en kraftfull och utvald skara där 
organisationer tillhör toppskiktet. Organisationer ses som strategiskt manipulativa som sprider 
ut frammanande symboler för att få stöd från samhället. Organisationer som innehar stora 
resurser kan dominera medier med PR och marknadsföring och få uppmärksamhet genom att 
sprida sitt meddelande angående ett visst problem. Opinionsbildning är en kamp i medier där 
organisationer behöver representeras. Det handlar om förmågan att skapa och behålla 
intrycket av ett gynnsamt åsiktsklimat, det vill säga att organisationer inte handlar på 
samhällets begäran utan den allmänna opinion måste skapas av organisationen själv. Det 
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används för att kontrollera synen på CSR och kan strategiskt användas för att legitimera 
organisationens beslut och aktiviteter (Morsing & Beckman 2006). 

2.6 Motivering till val av teorier 
Undersökningen har i syfte att undersöka hur organisationer arbetar med CSR i förhållande 
till opinioner. För att undersöka detta krävs det att det finns en teoretisk referensram kring 
CSR och opinionsbildning. Teorierna är även relevanta för att kunna analysera det insamlade 
materialet och besvara forskningsfrågan kring CSR och opinionsbildning. Eftersom vi även 
syftar att undersöka CSR-kommunikation och hur CSR förstärker varumärkesidentiteten anser 
vi att teorier kring kommunikation och varumärkesidentitet är relevanta för studien. Studien 
har ett fokus på företags CSR-arbete i flyktingfrågan, där CRM är ett vanligt sätt att 
komplettera donationer och engagemang i frågan. I och med detta anser vi att CRM är en 
relevant teori för studien. Ett mönster som upptäcktes i det insamlade materialet var att CSR 
ofta är ett verktyg för att förstärka arbetsgivarvarumärket, vilket resulterade i att ‘employer 
branding’ lades till i teorin. Samtliga teorier är nödvändiga för att analysera det insamlade 
materialet och besvara samtliga forskningsfrågor. 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som har använts för att bedriva den här studien 
och slutligen besvara forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. Först redogör vi den 
metodologiska angreppsvinkeln för studien. Därefter beskriver vi den datainsamlingsmetod 
som vi har använt för att samla in empiri, samt ger en presentation av de fallstudieobjekt som 
vi har intervjuat. Sist berör vi studiens forskningskvalité och kritik till val av metod. 

3.1 Forskningsprocess 
Forskningsprocessen har till uppgift att beskriva sambandet mellan teori och forskning. Det 
handlar dels om data ska samlas in för att pröva teori eller generera teori, vilket förklaras av 
forskningsansatsen (Bryman & Bell 2013). Forskningsansatsen bryts ner i två olika led, 
induktiv och deduktiv. I en deduktiv forskningsansats utgår forskaren från befintlig teori som 
deduceras för att komma fram till ett resultat. I den induktiva forskningsansatsen utgör istället 
den insamlade empirin utgångspunkten. Forskaren resonerar från ett specifikt fall, en 
observation av verkligheten, och sedan drar till det mer generella. Forskningsansatsen kan 
också vara abduktiv, vilket är när studien växlar mellan en induktiv och en deduktiv ansats 
(Olsson & Sörensen 2011). I vår studie har vi att använt oss av en abduktiv forskningsansats, 
där arbetet har varit en växlande relation mellan teori och empiri. 

Abduktion innebär att enskilda fall tolkas utifrån hypotetiska övergripande mönster och 
tolkningen ska sedan styrkas genom nya iakttagelser och fall.  I processen utvecklas det 
empiriska materialet gradvis och även finjusteringar kan göras i teorin under hela processen. I 
en abduktiv studie kan empirin analyseras i kombination med teorier, och enskilda fall 
behöver inte appliceras mekaniskt utan kan ses som inspiration för att upptäcka nya mönster. 
Teori och empiri kan successivt omtolkas i skenet av varandra genom hela 
forskningsprocessen. Metoden ska vara den vanligaste som används vid fallstudier och har 
som tidigare nämnts drag av både induktion och deduktion. Abduktion ses som den mer 
flexibla förklaringsmodellen då deduktion och induktion är mer ensidiga och de som följer 
dem strikt kan riskera att sätta en tvångströja på sin forskning (Sköldberg & Alvesson 2008). 
 
Vi har arbetat utifrån en abduktiv ansats då vår studie grundas på en observation av ett 
mönster i verkligheten, och utifrån det har vi sökt applicerbara teorier. Dessa teorier användes 
som utgångspunkt i datainsamlingen. Vid insamling av empirin har vi upptäckt olika mönster 
som delvis har styrkt teorierna, men även ställts i kontrast till den teori vi utgått från. Utifrån 
empirin har vi sedan hittat nya teorier som gett oss andra tolkningar på teorin. Det vill säga 
har studien varit en dialog mellan det teoretiska ramverket och data som samlats in. 
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3.2 Forskningsstrategi 
Det finns huvudsakligen två olika forskningsstrategier för att bedriva vetenskapliga studier, 
kvalitativ och kvantitativ. Den största skillnaden mellan dessa två strategier är att den 
kvantitativa behandlar sådant som kan beskrivas med siffror, men den kvalitativa bearbetar 
data som behandlas med ord (Eliasson 2013). En kvalitativ studie ägnar sig åt att förstå och 
ställer frågorna hur och varför, medan den kvantitativa tillämpas istället när forskaren vill 
förklara och bestämma hur saker och ting förekommer (Bryman & Bell 2013). Som 
utgångspunkt i uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod, där vi utifrån 
problemformuleringen har att samlat in och tolkat data i form av kvalitativa intervjuer. I 
insamlingen av empirin har vi själva deltagit under undersökningens gång i samband med de 
intervjuer som har gjorts, där vi har interagerat med studieobjekten och utvecklat 
konversationer med representanter för organisationerna. 
  
Den kvalitativa ansatsen syftar till att ge forskaren en djupare förståelse kring det undersökta 
fenomenet (Johansson & Tufte 2003). Ansatsen ger forskaren möjlighet att komma närmare 
forskningsobjektet, en interaktion mellan undersökaren och studieobjektet skapas där 
forskaren tillåts att delta i processen (Sörensen 2008). Den vanligaste förekommande 
datainsamlingsmetod inom den kvalitativa forskningen är intervjuer. Genom intervjuer 
möjliggörs det att följa upp idéer, ställa följdfrågor så att svaren fördjupas och utvecklas och 
intervjuerna kan även ge information ett skriftligt svar inte skulle avslöja (Bell 2006). 

Några centrala kriterium för kvalitativ metod är att beakta och fokusera på öppen, mångtydig 
empiri. Ett kännetecken för ansatsen är att forskningen utgår från studiesubjektens perspektiv, 
där social interaktion står i centrum. (Sköldberg & Andersson 2008). Det finns ingen självklar 
definition av kvalitativ metod, men Denzin och Lincoln (2005) menar att kvalitativa forskare 
undersöker saker i dess naturliga omgivning och att utifrån den innebörd som människor ger 
saker försöker de förstå eller tolka dessa fenomen. 

Eliasson (2013) menar att när det problem som undersöks i forskningen ämnar att skapa 
förståelse för ett fenomen som inte är direkt synbart, utan blir tydligare efterhand som studien 
pågår, är kvalitativa metoder mest passande. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ metod 
då syftet med studien är att skapa förståelse och inte bestämma eller förklara ett direkt 
uppenbart fenomen. Då vi undersöker varför organisationer arbetar och kommunicerar sitt 
CSR-arbete som de gör för att få en djupare syn på fenomenet, ansåg vi inte att en kvantitativ 
metod var passande.  

3.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesign utgör en struktur som vägleder hur analysen av data och information ska gå 
till, samt hur forskaren använder en viss forskningsstrategi (Bryman & Bell 2013). Syftet med 
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forskningsdesign är att klargöra förutsättningar och ramar vilka studien ska bedrivas inom 
samt tillgodose en konsekvent och tillförlitlig forskningsprocess (Lind 2014). Bryman och 
Bell (2013) nämner fem olika typer av forskningsdesign, dessa är: experimentell design, 
tvärsnittsdesign, fallstudier, longitudinell design och komparativ design. 

Val av forskningsdesign styrs främst av forskningsfrågan, i hur stor utsträckning forskaren har 
kontroll över fenomenet som studeras samt om fokus ligger på aktuella händelser eller 
historiska företeelser (Yin 2006). Vår uppsats har byggts på en komparativ design då vi anser 
att detta lämpar sig bäst för undersökningen i dessa avseenden. 

Komparativa undersökningar används för att få en bättre förståelse för en viss företeelse 
genom att jämföra två eller flera fall (Bryman & Bell 2013). Denk (2002) menar att 
undersökningen kännetecknas av att forskaren gör ett antagande om att det finns likheter och 
skillnader mellan fallen som är viktiga att studera för att få en förståelse för fenomenet. Vi har 
i studien använt oss av en komparativ design då vi undersökt flera olika organisationer och 
därefter jämfört dessa med varandra i samband med teorin. Vi har under studien upptäcks 
likheter och skillnader mellan de olika respondenternas svar som vi har använt för att få 
förståelse för CSR i förhållande till opinion, kommunikation och varumärkesidentitet. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Utöver ansats och strategi är tillvägagångssättet för insamlingen av empirin av stor vikt för 
studiens forskning (Lind 2014). Det finns olika sätt att samla information och vilken teknik 
som väljs beror på den forskningsfråga som behandlas och i förhållande till den tid och de 
medel som forskaren har att disponera (Patel & Davidson 2011). Syftet med 
informationsinsamling är att upptäcka eller få kännedom om flera och olika mönster. Vid 
kvalitativa metoder skiljer man på informanter och respondenter. Informanter är de personer 
som ger “lokalkännedom” vilket menas att personen ger information om faktiska förhållanden 
och uppfattningar om fenomenet, och fungerar som en extra observatör. En respondent ger 
istället direkt information om individens egna känslor, åsikter och uppfattningar. 
Respondenten och informanten kan i praktiken vara samma person (Olsson & Sörensen 
2011). Vi har i den här studien använts oss av intervjuobjekt som är både informanter och 
respondenter och vid benämning av dessa termer syftar vi på samma person. Vi har använt oss 
av intervjuer där har vi haft möjlighet att lättare kontrollera svarssituationen. Esiasson et al. 
(2012) menar att forskaren får mer kontroll över vem som svarar på frågorna och hur seriösa 
svaren är, till skillnad från postenkäter. 

3.4.1 Intervjumetod 
Denscombe (2013) beskriver olika metoder som forskaren kan föra intervjun. Bland annat 
beskrivs tre sätt att utforma intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Vi 
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har i datainsamlingen utfört kvalitativa intervjuer där vi kan utforma intervjun efterhand som 
den fortgår. Bryman och Bell (2013) menar att det finns en avsaknad av tydlig struktur när det 
kommer till kvalitativa intervjuer. Intervjuerna rör sig ofta i olika riktningar och lägger tyngd 
på intervjupersonernas egen uppfattning och synsätt. Intresset är riktat mot den intervjuades 
ståndpunkter medan en kvantitativ intervju undersökning speglar forskarens intresse (ibid). 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper angående ett visst 
fenomen, exempelvis den intervjuades uppfattningar. Därför går det inte heller att formulera 
svarsalternativ för respondenten eller ange vad som är det “sanna” svaret. Vid 
semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas, och ställer upp ett frågeformulär. Forskaren är flexibel i intervjun och låter 
respondenten svara öppet och utförligt om ämnena, och intervjun får mer formen av ett samtal 
(Patel & Davidson 2011). 
 
I de intervjuer som vi har gjort har vi haft semistrukturerade intervjuer där vi arbetade utifrån 
ett antal frågor.  Vi kunde inte förutse några av de svar som vi fick och vi lät respondenten 
svara fritt. Våra frågor var till stor del riktade mot respondentens egna åsikter och erfarenheter 
om ämnet, samt hur företaget som respondenten representerade under intervjun. Vi hade 
tidigare strukturerat upp en ungefärlig guide på frågor och teman (Se bilaga 1), där vi började 
med de mest övergripande frågorna som “vad innebär CSR för dig?” eller “berätta lite om 
verksamheten och CSR-arbetet” för att sedan gå in mer på de centrala och mer specifika 
delarna i arbetet. Dalen (2008) menar att i semistrukturerade intervjuer krävs det att innan 
intervjun utarbetar en intervjuguide där utgångspunkten är från studiens forskningsfrågor. 
Med användning av ”områdesprincipen” börjar forskaren med frågor som ligger i periferin i 
förhållande till de mest centrala och känsloladdade frågorna. Detta för att få respondenten att 
känna sig avslappnad och trygg. Längre in i intervjun läggs mer fokus på det centrala i 
arbetet, och mot slutet öppnar forskaren åter igen upp till mer generella frågor (ibid).	

3.4.2 Urval  
Urvalet av personer eller grupper som ska intervjuas är beroende av vilken forskningsfråga 
studien behandlar (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011). Forskaren brukar enligt Denscombe 
(2013) göra ett medvetet urval av informanter. Beroende på om syftet med studien är att dra 
en generaliserbar slutsats eller om forskaren vill gräva djupare i den specifika situationen 
brukar urvalet av respondenter vara olika. Menar forskaren att ta fram ett generaliserat resultat 
brukar forskaren välja ett representativt urval av respondenter, medan om syftet är att få en 
djupare insikt i ämnet brukar forskaren istället intervjua nyckelpersoner inom fältet (ibid). 
 
Eneroth (1984) menar att vid kvalitativa urvalsmetoder syftar forskaren till att göra ett urval 
som innehåller så många olika slags kvaliteter som möjligt, för att kunna formulera begrepp 
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som täcker flera aspekter av företeelsen. För att öka sannolikheten att få en en bredd av 
kvaliteter ska forskaren använda en strategisk urvalsmetod. Till skillnad från en kvantitativ 
urvalsmetod behöver inte respondenterna vara ett respresentativt urval av populationen, där 
mätvärdet för siffran, som är resultatet, ska gälla hela populationen (ibid). 

I studien har vi samlat empirin från tre olika grupper av förstahandskällor. Vi har först och 
främst intervjuat organisationer som har engagerat sig i flyktingkrisen. För att få andra 
perspektiv har vi också intervjuat två stycken hjälporganisationer samt två stycken personer 
som arbetar som konsulter inom ämnena CSR, opinionsbildning och varumärke. I kvalitativa 
studier finns det inget specifikt antal som ska intervjuas, utan kravet är att forskaren gör 
intervjuer tills det uppstått en teoretisk mättnad. Det betyder att forskaren fortsätter tills det 
inte framkommer några nya relevanta aspekter i de fenomen som undersöks i studien 
(Esiasson et al 2012). Vi har i vår studie haft 14 stycken intervjuer, varav en gruppintervju. 
Efter 10 intervjuer med organisationer kände vi att vi uppnått en teoretisk mättnad bland 
informanterna, och att vi inte fick ut något nytt material utan de endast bekräftade varandra. 
De andra intervjuerna bestod av hjälporganisationer och konsulter som gav oss ett 
utomstående perspektiv på de frågor som vi diskuterat med organisationerna. 

3.4.2.1. Presentation av fallstudieobjekt 

Intervju 1 Jonas Elgquist, VD på B3IT Connexions 
 B3IT Connexions är ett konsultbolag inom IT och management, och står som 
 dotterbolag under B3IT koncernen sedan hösten 2003. Koncernen har 330 
 anställda, fördelade i 14 dotterbolag. Företaget är ett B2B (business to business) 
 företag, bland kunderna finns bland annat SF Bio, Svenskt Näringsliv och SJ. 
 Elgquist har arbetat på företaget sedan 3 år tillbaka. Företaget uppmärk-
 sammades mycket i media när de under hösten 2015 donerade 400.000 kr till 
 UNHCR, som annars skulle ha gått till en företagsresa till Italien. 

Intervju 2 Håkan Björklund, samhällsanvarig på Axfood 
 Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i 
 Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. 
 Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker. Axel Johnson är 
 huvudägare med 50,1 procent av aktierna. Företaget var bland de första att 
 engagera sig i flyktingkrisen då de under sommaren 2015 började med ett 
 pantsystem där de donerar lika mycket som sina kunder gjorde i pant till 
 hjälporganisationer. De är även involverade i 100 klubben i samråd med 
 regeringen och Arbetsförmedlingen. 
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Intervju 3 Maria Guggenberger, hållbarhetschef på ATG 
 ATG står för AB Trav och Galopp. ATG är ett spelbolag som har monopol på att 
 bedriva spel med hästar i Sverige. 90 procent av bolaget ägs av Svensk 
 Travsport, 10 procent av Svensk Galopp. Bolaget är inte statligt ägt men då de 
 på uppdrag från staten bedriver monopol tillsätter staten halva styrelsen i 
 bolaget, samt styrelse ordförande. Företaget har funnits sedan 1974. ATG fick 
 uppmärksamhet då de under hösten 2015 donerade 1 miljon kr till UNHCR, 
 utöver det startade de en insamlingsfond i hopp om att dubbla den insatsen.  

Intervju 4 Sofia Hagman, hållbarhetschef och ansvarig för Public Affairs på HSB
 Riksförbund 
 HSB är ett kooperativt förbund med 30 fristående HSB-föreningar. Hagman 
 ansvarar för HSB Riksförbund, då vissa av föreningarna har egna  
 hållbarhetschefer. Riskförbundet driver samverkan och utveckling av HSBs 
 verksamhet samt påverkan på samhällsutvecklingen. HSB har i samverkan med 
 We Effects arbetat för att ge boenden till flyktingar som tar vägen genom 
 Makedonien. Hagman har arbetat på företaget sedan september 2015 och har 
 arbetat med hållbarhets- och CSR-arbete i 10 år.  

Intervju 5 Anders Lago, förbundsordförande på HSB 
 Lago har sedan drygt 4 år tillbaka varit förbundsordförande i HSB. Han har 
 tidigare varit kommunpolitiker i Södertälje, där han bland annat arbetat med 
 integrationsfrågor för invandrare i Sverige. Lago har varit aktiv och drivit frågor 
 som rör flyktingpolitiken i Sverige under lång period av 2000-talet och höll 
 bland annat kongress i USA 2008 angående Södertäljes arbete med integration. 

Intervju 6 Greg Priest, chef för hållbarhetspolicy på IKEA Group 
 Ingvard Kamprad grundade 1943 möbelföretaget IKEA i Älmhult. Nu har IKEA 
 Group 315 affärer spritt över 27 länder. Stichting INGKA Foundation är ägare 
 till IKEA koncernen och är en stiftelse som är grundad av Kamprad 1982. Priest 
 har arbetat i koncernen i 20 år och har under åren arbetat i flera länder, de 
 senaste 10 åren har han arbetat i Sverige. IKEA har dels varit aktiva i 
 flyktingkrisen genom IKEA Foundation, men har även arbetat lokalt för att 
 hjälpa samhället att integrera nyanlända i Sverige. 

Intervju 7 Per Heggenes, VD på IKEA Foundation 
 IKEA Foundation är den filantropiska armen av Stichting INGKA Foundation. 
 Deras strategi är att hjälpa barn och ungdomar i de fattiga samhällena i världen 
 för att skapa ett bättre liv för dem och deras famlijer. IKEA Foundation 
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 fokuserar på barns möjligheter, hälsa och undervisning. Heggenes har arbetat på 
 IKEA Foundation i snart 7 år. IKEA Foundation har haft de senaste 5 åren 
 arbetat med flyktingfrågan i samarbete med olika hjälporganisationer. Vi har valt 
 att intervjua Heggenes trots att välgörenhet är en del av IKEA Foundations 
 kärnverksamhet, detta eftersom de går under IKEA:s varumärkesnamn samt 
 finansieras genom kedjan. 

Intervju 8 Kenneth Hultgren, ansvarig för kommunikation och PR på Nordic Choice 
 Hotels i Sverige 
 Nordic Choice är en nordisk koncern som bedriver hotellverksamhet. De har 5 
 olika hotellkedjor med 180 hotell i snart 6 länder, därutöver har de 10 fristående 
 hotell. Hultgren har arbetat i företaget lite mer än 2 år. Företaget har under 
 hösten varit delaktig i flyktingkrisen på flera olika sätt, då de bland annat 
 samarbetar med Migrationsverket för att hjälpa till med boende samt integration 
 genom praktikplatser. Förutom det har de donerat 1 miljoner till UNICEF:s 
 arbete i Syrien och Afghanistan.  
   
Intervju 9 Matea Zizak och Aliaksandra Maslava, rekryterare och Content Managers 
 på Expandera Mera 
 Expandera Mera grundades 2000, det är ett bemanningsföretag som verkar inom 
 byggbranschen där de rekryterar medarbetare som de sedan hyr ut till olika 
 byggföretag i Sverige. Zizak och Maslava delar på arbetet som Content 
 Managers. Zizak har arbetat på företaget sedan maj 2015 och Maslava började 
 på företaget som praktikant i oktober 2014. Expandera Mera startade under 
 hösten en insamlingsfond till flyktingkrisen för byggbranschen och arbetar med 
 nyanländas rättigheter till full lön inom byggbranschen. 

Intervju 10 Elisabet Linge Bergman, ansvarig för hållbarhetsrapportering och  
 kommunikation på SEB 
 SEB är en bank som har starkt fokus på företagskunder och institutioner, men 
 har också många privatkunder.. Företaget har funnits sedan 1856 och är nu en 
 universalbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Linge Bergman har 
 arbetat med hållbarhetsfrågor på SEB sedan 2012, och ingår i en koncern-
 övergripande grupp på fyra personer. SEB engagerade sig under haten 
 2015 i flyktingkrisen då de startade en insamling för flyktingar. SEB:s 
 medarbetare kunde skänka pengar och företaget matchade sedan medarbetarnas 
 donationer med samma summa. 
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Intervju 11 Marianne Bogle, verksamhetschef på CSR Sweden  
 CSR Sweden är ett nätverk som består av företag som har ambition att diva CSR 
 frågor. CSR Sweden fokuserar på företags samhällsansvar och samhälls-
 engagemang där de arbetar med att förmedla kontakter, erfarenhet och 
 kunskap mellan företag och dess intressenter. De har 19 medlemsföretag och är 
 en del av det större företagsnätverket CSR Europe. CSR Sweden är sprungna ur 
 arbetsmarknadsfrågor och representerar företagssidan av CSR. Bogle har arbetat 
 med CSR i 15 år. 

Intervju 12 Erik Hedén, VD på Sustainable Brand Insight 
 Sustainable Brand Insight är ett insight företag som arbetar med hållbart 
 varumärkesbyggande. De arbetar med undersökningar och analyser av 
 hållbarhet och varumärke, hållbarhetskommunikation samt arbetar med 
 Sustainable Brand Index där de undersöker hur hållbara företag uppfattas av 
 konsumenter, beslutsfattare och opinionsbildare. Hedén var med och grundade 
 företaget för 5 år sedan. Hedéns bakgrund är främst inom varumärke, men har 
 även arbetat med hållbarhet genom klimataspekter. 

Intervju 13 Marie Dahlgren, ansvarig för företagssamarbeten på Rädda Barnen 
 Rädda Barnen startade 1919 och har sedan dess arbetat för barns rättigheter. 
 Sedan 1999 är Rädda Barnen en av 30 medlemmar som är en del av 
 Internationella Rädda Barnen. Marie Dahlgren har varit ansvarig för samarbeten 
 med företag på organisationen. Rädda Barnen hjälper barn på flykt, både 
 nationellt i Sverige och internationellt i Europa och länderna vid Syrien. 

Intervju 14 Anna Magnard, gruppchef för försäljning på SOS-Barnbyar 
SOS-Barnbyar är en aktör som arbetar för att förändra barns situation på lång 
sikt och arbetar i många av världens konflikter och tysta katastrofer. De har en 
lokal verksamhet i 130 länder. SOS-Barnbyar arbetar på plats innan katastrofen 
bryter ut, under konflikten och även efter att konflikten är glömd av media. 

3.5 Genomförandet av intervjuer 
Fem av våra intervjuer har varit personliga samtal och sju av intervjuerna har skett över 
telefon, därutöver har vi haft två mailintervjuer. En av dessa var planerade att vara en 
personlig intervju, men denna ställdes i på grund av sjukdom. Vi har haft ytterligare en 
mailintervju, men då vi ansåg att svaret på denna inte var tillräckligt utvecklad för att tillföra 
något till vår studie valde vi att inte inkludera den. Samtliga intervjuer som skedde över 
telefon eller i ett personligt samtal spelades in. Detta för att kunna gå tillbaka till samtalet 
samt att vi helt och hållet kunde koncentrera oss på vad intervjupersonen berättade utan att 
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behöva föra fullständiga anteckningar. Nedan har vi sammanställt information om samtliga 
intervjuer i en tabell.	

3.6 Databearbetning 
Som ett resultat av datainsamling uppstår en nästintill oöverskådlig datamassa om den 
undersökta företeelsen. För att kunna få en överblick över denna datamängd som vårt 
medvetande omöjligt kan omfatta, krävs det att den bearbetas, sammanfattas och analyseras. 
Innan bearbetningen är de insamlade materialen fortfarande knutna till olika individer, och för 
att kunna lyfta insamlad data till en allmängiltig nivå måste det sammanfattas till begrepp om 
den undersökta företeelsen (Eneroth 1984). I kvalitativ analys finns det olika specialvarianter 
för att genomföra detta som exempelvis narrativ analys eller diskursanalys. De som främst 
använder dessa specialvarianter är professionella forskare, då förmågan att skräddarsy sitt 
metodval är någonting forskare utvecklar med tiden (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014).  
 
Lind (2014) menar att med kvalitativ data kan det finnas svårigheter att ta fram ett den 

Respondent Företag Datum Tidslängd Typ

Jonas Elgquist B3IT Connexions 26/11 45 min Personlig intervju 
B3ITs kontor

Håkan Björklund Axfood 26/11 35 min Telefonintervju

Maria Guggenberger ATG 27/11 samt 
10/12

26 min + 13 
min

Telefonintervju

Per Heggenes IKEA Foundation 2/12 27 min Telefonintervju

Sofia Hagman HSB 2/12 48 min Telefonintervju

M a t e a Z i z a k & 
Aliaksandra Maslava

Expandera Mera 3/12 28 min Personlig intervju.  
Expandera Meras kontor

Kenneth Hultgren N o r d i c C h o i c e 
Hotels

3/12 57 min Personlig intervju. 
Clarion Hotel Amarante

Elisabet Linge Bergman SEB 4/12 39 min Telefonintervju

Greg Priest IKEA 4/12 48 min Telefonintervju

Marianne Bogle CSR Sweden 8/12 62 min Personlig intervju. 
CSR Swedens kontor

Anders Lago HSB 9/12 28 min Telefonintervju

Erik Hedén Sustainable Brand 
Insight

10/12 34 min Personlig intervju. 
B e r g h s S c h o o l o f 
Communication

Marie Dahlgren Rädda Barnen 4/12 Mailintervju pga inställd 
personlig intervju

Anna Magnard SOS-Barnbyar 17/12 Mailintervju
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betydelsefulla informationen ur ett omfattande och komplext underlag. Vi har under 
insamlingen av data transkriberat intervjuerna och sedan skrivit ut dem i fysiskt form för att få 
en överblick. Därefter började vi koda materialet. Dalen (2008) menar att kodningen av det 
insamlade materialet är ett viktigt led i analysprocess. Detta för att forskaren ska kunna hitta 
lämpliga kategorier och förstå innehållet på ett teoretisk och tolkande sätt. Den första 
råkodningen sker genom att identifiera begrepp som kan användas som kategorier. När vi gick 
igenom de datamaterialet fann vi olika fenomen som i intervjuerna hade ett samband, valde vi 
att ordna in dem i olika dimensioner. Dessa kategoriserade sedan i kärnkategorier för att skapa 
en tydligare struktur i materialet. Den selektiva kodningen, vilket enligt Dalen (2008) handlar 
om att samla dem i en överordnad förståelse för att se det mest centrala i fenomenet som 
studeras. Under kodningsprocessen utgick vi dels från våra forskningsfrågor, och dels från 
fenomen där vi sett ett samband. Detta resulterade i tre överkategorier; CSR, kommunikation 
och varumärke. 

3.7 Forskningsetik 
Det finns vissa lagar och riktlinjer i samhället som ställer krav på att all vetenskaplig 
verksamhet ska vara etiskt korrekt (Dalen 2008). Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka vi har rättat 
oss efter vid insamling av data under studien gång. Dessa har till syfte att uppge vissa normer 
och förhållandet mellan forskare och den som deltar i forskningen och lämnar uppgifter (ibid). 
 
Det första kravet är information vilket innebär att de som deltar i forskningen ska få 
information om studiens syfte, hur undersökningen går till och var resultaten kommer att 
offentliggöras (Vetenskapsrådet 2002). Vi har vid kontakttagande med respondenterna, via 
mail eller telefon, gett information om studiens syfte. Vi har också erbjudit att maila ut 
frågorna i förväg och meddelat om hur undersökningen kommer att gå till. Kompletterande 
uppgifter har vi sedan gett vid intervjutillfället innan påbörjad intervju. Den andra principen 
är samtyckeskravet vilket syftar till att de som medverkar i forskningen själva ska få 
bestämma över deltagandet, det vill säga att de ska ge samtycke innan data samlas in och ha 
rätt att avbryta deltagandet när de själva vill (ibid). Alla de respondenter som vi arbetade har 
själva fått avgöra om de vill medverka i studien och har gett sitt samtycke. Tredje kravet är 
konfidentialitet och att de som medverkar ska få sina personuppgifter skyddade för obehöriga 
(ibid). Enligt Dalen (2008) är detta krav speciellt viktigt vid kvalitativa 
intervjuundersökningar eftersom forskare och respondenten många gånger möts personligen. 
Respondenten måste känna sig säker på att de uppgifter som lämnas kommer att behandlas 
under sekretess (ibid). Vi har erbjudit våra respondenter möjlighet till anonymitet men för att 
skapa en så hög trovärdighet som möjligt har vi försökt att undgå detta. Vi har i studien en 
källa som har valt att vara anonym. Vi ser däremot inte det som något som påverkar studiens 
trovärdighet, då företagets namn fortfarande är tillgängligt. Fjärde kriteriet är nyttjandekravet, 
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vilket innebär att de uppgifter som lämnas får endast användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet 2002). Vi har vid insamling av data behållit detta för oss själva utan att 
lämna det vidare till någon utomstående. 

3.8 Metod- och källkritik 
3.8.1 Källkritik 
Källkritik används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i påståenden och 
uppgifter om både historiska händelser och sakliga förhållanden (Esiasson et al. 2012). 
Esiasson et al. (2012) beskriver att det vid samtalsintervjuer finns risk för intervjuareffekter. 
Det vill säga att svaren är beroende av vem som ställer frågorna. Det kan vara medveten eller 
omedveten påverkan och anpassning från intervjupersonen (ibid). Vi medvetna om att 
informanterna representerar en organisation och att deras svar därmed kan vara vinklade. För 
att undvika detta har vi erbjudit intervjupersonerna anonymitet, så att de kunde känna att de 
fick svara öppet. Den andra felaktigheten som kan ske i intervjuer är att forskaren själv kan 
påverka intervjun (ibid). För att motverka detta har vi utgått från den intervjuguide som vi 
utformat tidigare när vi ställt frågorna, för att inte omedvetet rikta frågorna. Eftersom vi 
däremot höll samtalen ganska öppna, utformade sig samtalen olika och för att då inte rikta 
frågorna tog vi betänketid innan vi efter innan vi formulerade oss öppet. 
 
Det är också viktigt att nämna att eftersom vi använt oss av intervjuer med 
respondentkaraktär, kan allt det som intervjupersonerna inte säger ses som sant eller falskt. 
Eliasson et al. (2012) menar att intervjuer av respondentkaraktär inte bygger på källkritik, 
utan det är människors uppfattningar om de olika fenomen som undersöks. De 
uppfattningarna kan inte sägas vara sanna eller falska. Det vill säga att när samtalen 
behandlade det som var egna uppfattningar om ämnena, kan vi inte se deras uttalanden som 
absolut sanning. 

3.8.2 Validitet 
För att en studie ska anses vara vetenskapligt grundad måste den också uppnå en tillräcklig 
nivå säkerhet eller giltighet, så kallad validitet. Validitet betraktas som en egenskap hos 
studiens slutsats och hänvisar till att det ska finnas en viss sanning i det som forskaren 
kommer fram till (Lund 2007). Validitet är en samlingsbeteckning och innefattar olika typer 
av validitet som exempelvis mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet, ytvaliditet, 
samtidig validitet och ekologisk validitet. Normalt är det “mätningsvaliditet” som menas vid 
diskussion kring validitet som innefattar i vilken utsträckning ett mått på begrepp verkligen 
mäter det som avses mätas (Bryman & Bell 2012). Däremot menar vissa forskare att 
kvalitativ validitetsmätning skiljer sig från ett kvantitativt validitetssystem (Lund 2007). 
Istället används trovärdighet som begrepp för kvalitativa forskningar, som i sin tur delas upp i 
dyra olika delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och konfirmera 
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(Bryman och Bell 2013). Guba och Lincoln (1994 se Bryman & Bell 2013) menar att 
kriterierna för validitet förutsätter att det är möjligt att komma fram till en absolut bild av 
sanningen. De är kritiska till att det kan finnas flera beskrivningar av den sociala verkligheten 
i kvalitativa forskningar (ibid). Eftersom vi har gjort en kvalitativ undersökning har utgått från 
trovärdighets-kriterierna när vi mätt validiteten i forskningen. 

Tillförlitlighet motsvarar enligt Bryman och Bell (2013) det kvantitativa måttet intern 
validitet. Tillförlitligheten syftar till att forskningen ska utföras i enighet med de regler som 
finns och innefattar att forskaren rapporterar resultatet till de personer som är en del av den 
sociala verklighet som studerats. Detta för att kunna styrka att forskaren har uppfattat 
verkligheten på ett korrekt sätt (ibid). Efter att ha nästan skrivit klart uppsatsen har vi skickat 
vidare denna till flera av våra respondenter. Vi har också använt oss av en triangulering. 
Bryman & Bell (2013) menar att triangulering innebär att forskaren använder flera datakällor 
vid studiet av sociala företeelser och handlar om att dubbelkolla resultat. Lind (2014) 
beskriver triangulering som att informationen från olika källor ska bearbetas så att det är 
jämförbart. Med det menas att det empiriska data som skapats oberoende av de andra ska 
kunna stödja varandra (ibid). Kanter (1977 se Bryman & Bell 2013) beskrev sitt angreppssätt 
att säkerställa olika datakällor genom att använda informanterna som kontroll mot varandra. 
Vid intervjuerna har vi diskuterat ämnen och fenomen som har tagits upp under tidigare 
intervjuer, detta har gjorts i enighet med de forskningsetiska reglerna. 

Överförbarhet i den kvalitativa forskningen kan enligt Bryman och Bell (2013) jämställas 
med extern validitet i den kvantitativa forskningen. Med överförbarhet avses att resultaten 
inte enbart ska vara korrekta i förhållande till den undersökning som genomförts utan även 
kunna generaliseras till andra liknande sammanhang (Lind 2014). Det handlar så sätt om i 
vilken utsträckning resultaten från den genomförda undersökningen stämmer in på andra 
liknande grupper (Esiasson et al. 2012). Till skillnad från kvantitativa studier handlar det om 
att djup och inte om bredd (Bryman & Bell 2013). Geertz (1973 se Bryman & Bell 2013) 
menar att det ska vara täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur. Vi anser att det 
resultat vi har kommit fram till har en viss grad av överförbarhet. Eftersom vi har studerat ett 
flertal organisationer och i studien uppfyllt teoretisk mättnad anser vi att resultatet går att 
överföra på liknande organisationer som de som vi har studerat. 

Den tredje delkategorin som Bryman och Bell (2013) listar är pålitlighet, som svarar mot det 
kvantitativa begreppet reliabilitet. Lind (2014) menar att pålitlighet syftar på att 
forskningsarbetet ska ha genomförts på ett konsekvent sätt och att utomstående ska kunna 
bedöma de procedurer som använts. Det betyder att forskarna ska säkerställa att ha en 
fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell 
2013). Essiason et al. (2012) menar att forskningen ska vara distinkt från slumpmässiga och 
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osystematiska fel. Största anledningarna till brist på detta beror på slarvfel under 
datainsamlingen och databearbetningen (ibid). Vi anser vår studie vara pålitlig då alla 
intervjuer spelats in och transkiberats. Det gjorde att vi kunde gå tillbaka till 
ursprungsmaterialet om det var något som vi var osäkra på, för att konfirmera det som sagts. 
Under uppsatsens gång har vi även haft handledningsmöten och opponeringar där vi fått 
synpunkter om det varit felaktigheter eller otydligheter, vilket har också har ökat pålitligheten 
på den här studien. Eftersom vi också har skickat vår uppsats till flertalet av respondenterna 
har de kunnat påpeka otydligheter eller missförstånd i studien. 

Möjlighet att styrka och konfirmera är den fjärde delkategorin motsvarar det kvantitativa 
uttrycket objektivitet. Det är i forskningen viktigt att inta en objektiv roll för att inte låta 
personliga värderingar påverka utförandet eller resultatet av undersökningen (Bryman och 
Bell 2013). Däremot menar Bryman & Bell (2013) att det i samhällelig forskning inte 
fullständigt gå att uppnå, men att forskaren ska agera i god tro. Vi har under studiens gång inte 
medvetet tagit en subjektiv inställning, men är medvetna om att det är vi som har skrivit 
studien och därmed kan ha påverkats av personliga erfarenheter. För att motverka 
undersökningen att påverkas för mycket av våra egna värderingar, har vi riktat fokus mot att 
samla in, samt granska empirin utifrån teorier och på så vis dra våra slutsatser. 
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4. Empiri  

I det här avsnittet presenterar vi data som samlats in för den här studien. Vi har valt att dela 
in det i vinstdrivande organisationer, konsultföretag och hjälporganisationer. Ytterligare har 
vi valt att skilja på organisationerna och presentera varje organisation för sig för att urskilja 
de olika synpunkterna och arbetssätten. Vi redogör också en tidslinje för hur flyktingkrisen 
utvecklades till ett allt större och omtalat problem år 2015. 

4.1 Flyktingkrisens händelseförlopp  
Enligt UNHCR:s statistik för flyktingar runt Medelhavet under 2014 och 2015 har det blivit 
en kraftig ökning. Under september 2014 anlände 33,944 flyktingar till Europa via 
Medelhavet. I januari 2015 kom det 5,546 över Medelhavet. Under 2014 var det 3,500 
personer som försvunnit eller är döda. Efter januari har det stegvis kommit fler personer. 50 % 
kommer från Syrien och 21 % av dem kommer från Afghanistan. Totalt har 1,007,716 
personer flytt över Medelhavet under 2015. 3,771 personer som har omkommit eller 
försvunnit varav det i april månad drunknade eller försvann 1,308 flyktingar (UNHCR9 2015). 
För att sammanställa månaderna juli - augusti, har vi gjort en tidslinje över hur många som 
anlänt via Medelhavet. I tidslinjen ligger också siffror på totalt antal Syriska flyktingar, detta 
på grund av att majoriteten av flyktingarna i Medelhavet kommer därifrån och för att få en 
uppfattning om hur stor andel som kommer till Europa. Vi har också sammanställt lite av vad 
som hänt i media under den här perioden. 

4.1.1 Media 
I slutet av sommaren 2015 gick FN:s flyktingkommissarie Antonio Guterres ut och meddelade 
om hur flyktingkrisen såg ut. 

In for years we have struggled to put these placements on the global political agenda. Not always 
successfully. But after the dramatic events on the beaches and borders in Europe this summer, nobody is 
now able to ignore the refugee crises that have been simmering for so long, while other weren´t 
watching. 

- Guterres (2015) 

Han menar att det tidigare inte har uppmärksammats, trots att det har varit en politisk debatt 
länge (ibid). I vårt samtal med Lago tog också han upp att det har i alla tider förekommit 
flyktingströmmar och folkströmmar, och att det är ingenting nytt, däremot att det har 
uppmärksammats i media mera nu. Han menar att det i Sverige har varit något tabulagts att 
prata om flyktingfrågan i allmänheten, och att debatten angående asyl inte varit stor. Dels för 
att det funnits en rädsla i samhället och även från partierna i politiken, men att det nu har 
ändrats. 
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I mitten av augusti hade det anlänt 160,000 flyktingar till Grekland. Under enbart en vecka 
kom det 21,000 migranter. Göteborgposten skriver att de flesta migranterna reser vidare till 
norra Europa. Däremot var det först i september som media exploderade (Göteborgsposten 
2015). 

Den 3:e september 2015 kom det ut en bild i media på en 3-årig pojke från Syrien, Alan 
Kurdi, som flöt i land på stranden i Turkiet. Alan, hans pappa och andra personer skulle ha 
flytt från Turkiet till Kos, men att båten gick sönder och 12 personer dog varav 8 var barn 
(Stenquist & Kasurinen 2015). Enligt Stenquist och Kasurinen (2015) på Aftonbladet, blev 
bilden på den 3-åriga pojkens livlösa kropp en världsnyhet och en symbol för människor på 
flykt. UNHCR (20158) gick vid samma tidpunkt ut och meddelade att Alan bara var en av 
flera hundratusen personer som riskerat livet för att korsa Medelhavet och att det då var mer 
än 2,600 personer som inte överlevde. 

Europe is facing its biggest refugee influx in decades. More than 300,000 people have risked their lives 
to cross the Mediterranean Sea so far this year. Over 2,600 didn't survive the dangerous crossing, 
including three-year-old Alan, whose photo has just stirred the hearts of the world public. 

(UNHCR8 2015) 

FN i Sverige går också ut med att det i Sverige handlar om hur vi ska ta emot de som behöver 
hjälp. De menar däremot att det har saknats ett viktigt perspektiv i debatten, vilket var att 
andra länder inte har gjort något för att stoppa de krig som hållit på i snart fem år (ibid). 
Gabelic (2015) menar att antalet flyktingar då var det största sedan andra världskriget. Lago 
menar att bilden på Alan drog igång en medvetenhet bland samhällsopinionen. I oktober 2015 
var det över 9,000 asylsökande per vecka i Sverige. Migrationsverket meddelar om att över 
100,000 har under 2015 sökt asyl fram tills november (Migrationsverket 2015). 
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För att få en översikt över fallstudieobjektens engagemang i flyktingfrågan har vi också lagt 
in tidpunkterna för organisationernas initiativ i tidslinjen. Detta för att få en bild över vad som 
har drivit deras beslut i förhållande till händelseförloppet och uppmärksamheten i media. I 
nästa del presenterar vi data som vi har samlat in med hjälp av intervjuerna. 

4.2 B3IT Connexions 
Konsultbolaget B3IT Connexions har arbetat en längre tid med CSR, men de har inte haft 
någon strategi kring deras CSR-arbete innan deras engagemang med flyktingkrisen i höstas. 
De har istället försökt att göra mindre insatser löpande under åren, bland annat genom att 
skänka pengar till Läkare Utan Gränser varje jul istället för att ge medarbetarna julklappar. 
Efter deras engagemang i flyktingfrågan bestämde B3IT däremot att ta fram en konkret 
strategi för hela koncernens CSR-arbete. Enligt Elgquist är strategin i princip klar och beslutet 
kring införandet av en strategi grundar sig i att de kände ett tryck från externa intressenter. 

Något som jag tycker är bra med vårt engagemang är att vi tvingades tänka kring vår CSR-strategi, i 
och med att vi fick massvis med frågor efteråt kring hur vi arbetar med CSR. Det känns väldigt viktigt 
att vi skriver ner det, vi behöver en plan kring hur vi gör sådana saker. 

- Elgquist, VD på B3IT Connexions 

4.2.1 Mindre företag kan också bidra 
B3IT Connexions hade budgeterat pengar för att åka på företagsresa till Italien. När 
flyktingkrisen sedan eskalerade i slutet på augusti och bilder på barn som sköljdes upp i 
Medelhavet, som exempelvis Alan Kurdi, publicerades i media bestämde de att omprioritera 
och skänka de pengarna till UNHCR istället. Enligt Elgquist kändes det som en konstig 
prioritering att åka på en resa till Italien då de kan hjälpa så många människor på flykt med 
pengarna istället. Engagemanget var personligt då många på företaget har egna barn och 
beslutet stöttades starkt av medarbetarna. Beslutet påverkades i viss mån av att det blev så 
pass påtagligt när krisen skedde så pass nära. Det var också en reaktion på 
Sverigedemokraternas ökade stöd i Sverige och att främlingsfientlighet blivit allt vanligare. 
Bidraget fick mycket uppmärksamhet i media och Elgquist tror att det bland annat beror på att 
deras engagemang blev en symbol för att ett lite mindre företag också kan bidra med 
någonting och att människor kan relatera till dem på ett annat sätt än till stora företag. En 
annan orsak är att de blir som en symbol för vändningen att människor engagerar sig i att 
hjälpa istället för att klaga på flyktingfrågan, och att det på något sätt inspirerar människor 
och småföretag att göra samma sak. 

Internt kommunicerade Elgquist beslutet via mail, där han informerade medarbetarna på 
dotterbolaget att resan blivit inställd och att de istället skulle donera pengarna till UNHCR. 
Elgquist menar att han medvetet valde att inte kommunicera beslutet externt, eftersom syftet 

!37



med engagemanget inte var att få bra PR. Informationen om engagemanget spreds externt 
genom sociala medier då en familjemedlem till Elgquist är engagerad i frågan och skrev om 
företagets omprioritering på Facebook. Aftonbladet kontaktade därefter Elgquist som ställde 
upp på en intervju. 

Företagets huvudsakliga värdering är att vara en bra arbetsgivare eftersom det är viktigt när de 
arbetar med konsultverksamhet. Det integreras i allt som görs i verksamheten och det är en av 
de viktigaste delarna i företagskulturen. Elgquist anser att en bra arbetsgivare är rättvis och 
utgår alltid från de anställda vid beslutsfattande. De försöker vara tydliga och konkreta i sina 
värderingar, då det är viktigt att företaget faktiskt integrerar värderingarna i verksamheten och 
inte enbart har ett värdeord utan vidare betydelse. 

4.3 Expandera Mera 
Expandera Mera har engagerat sig i flyktingfrågan och arbetar både med integration av 
nyanlända flyktingar men har även donerat pengar till röda korset. Bemanningsföretaget 
engagerade även sina byggföretag, med en kampanj där företagen fick möjlighet att bidra och 
för varje företag som bidrog donerade Expandera mera 1000 kr. Sammanlagt blev bidraget 
över 2 miljoner kr.  

Enligt Zizak är det viktigt att arbeta med hållbarhet eftersom företag lämnar stora avtryck 
efter sig i samhället, både i sociala och miljömässiga sammanhang. Företaget arbetar med 
CSR genom samarbeten med andra företag, som exempelvis Crossroads. De arbetar ibland 
även med olika kampanjer som exempelvis den med Röda Korset angående flyktingfrågan 
eller att de skänker pengar istället för att ge julklappar åt anställda. De arbetar även mycket 
med att få in människor i arbete. 

Expandera Meras CSR-arbete utgår från deras egen verksamhet som bemanningsföretag och 
handlar därför om att integrera människor i samhället och vara en inkörsport till arbetslivet. 
Både Zizak och Maslava anser inte att det är ett krav att arbeta med CSR men att det ger en 
dålig bild att inte göra det, marknadsföringsmässigt för företagen. De menar att det är 
någonting som företag måste göra i dagsläget och det finns även större möjligheter att arbeta 
med dessa frågor idag. 

4.3.1 En naturlig insats 
Expandera Mera uppmärksammade flyktingkatastrofen och tog beslut att starta en kampanj 
med Röda Korset i september, då flyktingfrågan uppmärksammades som mest. De engagerade 
de företag som de samarbetar med inom byggbranschen och donerade 1000 kr för varje 
företag som donerade pengar, sammanlagt kom insamlingen upp till 2 miljoner kr. 
Expanderas största fokus i flyktingfrågan är integration i Sverige. Eftersom deras verksamhet 
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utgår från att hjälpa människor in i arbetslivet blir det naturligt att det är deras främsta insats i 
frågan. De hjälper nyanlända flyktingar som inte kan språket att komma in i på den svenska 
arbetsmarknaden. Det är en av de frågorna som de arbetar mest med i företaget. 

Deras externa kommunikation angående företagets engagemang sker främst genom sociala 
medier och de har också haft en pressartikel i en tidning riktad mot byggbranschen.  När de 
hade sin kampanj med Röda Korset kommunicerade de direkt till de olika företagen med en 
uppmaning till att vara med och engagera sig. Enligt Zizak försöker de skapa en positiv bild 
av företaget genom att kommunicera via sociala medier och Zizak har också ställt upp på 
intervju till byggbransch-tidningar angående integrationsarbetet. De försöker skapa ett 
personligt varumärke utåt. Både Zizak och Maslava är dock osäkra på vad de har för 
värderingar i företaget, men de anser att företaget arbetar mycket med integration. 

4.4 ATG 
4.4.1 Hållbarhet är en grundförutsättning 
Enligt Guggenberger arbetar de med CSR, däremot använder de oftast ordet hållbarhet. Hon 
menar att de har en utarbetad hållbarhetsstrategi, men vet inte om den egentligen är externt 
formulerad. Hon definierar hållbarhet enligt följande: 

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. 
Hållbart företagande handlar bland annat om att minska den negativa miljöpåverkan och att 
som arbetsgivare visa hänsyn till andra människors hälsa, rättigheter och välfärd oavsett om 
det är en anställd, en kund eller en leverantör. 

- Guggenberger, hållbarhetschef på ATG 

ATG:s viktigaste hållbarhetsfrågor spelansvarsfrågan och djurskyddet eftersom dessa frågor 
ligger närmast deras verksamhet eftersom de bedriver spel på hästar. ATG:s sponsring delas 
upp i kommersiellt och hållbarhet, sponsring av hästnära aktiviteter ligger mer under ramen 
för deras hållbarhetsarbete. Företaget ser sponsorskapet av ridsporten som en del av sitt 
hållbarhetsarbete då ATG är motorn i svensk hästnäring. Hela ATGs överskott går tillbaka till 
trav- och galoppsporten och genom avtalet med staten går ca 50 miljoner årligen till 
Hästnäringens Nationella Stiftelse 

Jag tycker arbete med hållbarhet är en grundförutsättning för att kunna vara livskraftigt företag 
framåt, jag tror det blir mer o mer viktigt för de medarbetarna man har, att företaget tar ett 
ansvar för, inte bara för företagets kortsiktiga vinster utan bli ett företag som har en långsiktig 
livskraft 

- Guggenberger, hållbarhetschef på ATG. 

ATG verkar inom Sverige och deras mission är att göra Sverige mer levande, men anser ändå 
att de har ett ansvar när globala katastrofer uppstår. När debatten kring flyktingkrisen 
kulminerade i september tog de därför beslutet att bidra eftersom det som hände var otroligt 
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starkt. Från att de bestämde sig till att de genomförde det gick det högst två veckor. De såg på 
hur världen utanför såg ut och ansåg att det var en otroligt bra, relevant sak att göra och de 
märktes även att många internt ville engagera sig. Målet med donationen och insamlingen var 
just engagemang. Det var ingenting som låg inom ramen för deras befintliga strategi och 
ingenting som de tar ut kommersiellt. 

Det här är ju ingenting som vi känner att kommer driva till försäljning, det är ingenting som vi 
gjort för att vi ska kunna räkna hem det, vi har inte kopplat det till någon spelform, utan vi har 
helt enkelt valt att gå ut och säga att vi vill vara med och bidra i den här krisen i världen och vi 
lägger de här pengarna på det.  

- Guggenberger, hållbarhetschef på ATG 

Guggenberger anser att de har fått bra respons av deras initiativ att bidra i flyktingkrisen. Det 
är många inom trav och galopp som valt att engagera sig. ATG har arbetat med att 
kommunicerat ut sitt engagemang genom att bland annat marknadsföra det mycket i egna 
kanaler som ATG-play. Det är ingenting de gör för att få folk att tycka om dem, utan de gör 
det som en markering att det här är viktiga frågor och också uppmana andra att vara med och 
bidra i den här insamlingen. Det handlar i grund och botten mer om en engagemangsfråga. 

Det är ju klart att man vill visa att man tar ett ansvar så det är relevant att kommunicera ut det, både ur 
ett marknadsperspektiv, medarbetarperspektiv och ett potentiellt framtida medarbetarperspektiv.  

- Guggenberger, hållbarhetschef på ATG 

Guggenberger menar att det bara finns fördelar med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 
Det ger fördelar för varumärket på marknaden, medför att medarbetarna trivs bättre på 
arbetsplatsen och kan även attrahera ny arbetskraft. 

ATG har ett viktigt internt värdeord vilket är respektfull, men det är ingenting som de lyfter 
fram externt. Deras externa värden arbetar de med att kommunicera utåt genom bland annat 
deras manifest. Det som Guggenberger menar att det är en grundförutsättning för att 
verksamheten att arbeta med CSR då “[...]det finns ingen som kan göra affärer på en död 
planet”. Trots att de endast verkar inom Sverige är det viktigt att bidra till en bättre värld. 
ATG arbetar med att koppla hållbarhetsarbete till deras varumärke, men arbetet skiljer sig lite 
om det handlar om varumärke för deras produkter eller varumärke för företaget. Någonting de 
försöker lyfta fram i deras varumärke är att de inte är ett statligt bolag utan att deras överskott 
går tillbaka till trav och galoppsporten. 

4.5 Axfood 
Axfood arbetar långsiktigt och systematiskt när de gäller hållbarhet, med en ständig 
utveckling och tydlig uppföljning. Deras mål är att bli bäst i branschen på hållbarhetsarbete. 
De arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete och viktiga drivkrafter bakom 

!40



bolagets värdeskapande är miljö, socialt ansvar, en stark kundorientering samt engagerade 
medarbetare. Deras hållbarhetsarbete utgår från den egna verksamheten som detalj- och 
partihandlare. De viktigaste intressenter är de grupper som i störst utsträckning berörs av och/
eller påverkar bolagets verksamhet. De frågor som uppfattas som mest väsentliga av 
intressenterna är därför vägledande för hållbarhets- och ansvarsarbetet (Axfood 2014). 

4.5.1 Ett internationellt tänk 
Sedan flyktingkrisen ökade i somras har Axfood beslutat om tre saker de ska göra för att 
hjälpa till i den rådande problematiken. Det första har varit att ge pengar i bidrag till 
flyktingar i Syrien, dels genom att dubbla panten som kunder skänkte till flyktingar. 
Björklund menar att de tog beslutet direkt när de uppfattade den växande problematiken, och 
att de tog beslutet snabbt. Förutom pantsystemet skickades det ut ett mail till Axfoods 
anställda som uppmanade till att ge ett bidrag. Meningen med insamlingsfonden var att ge de 
anställda en möjlighet till att stötta och responsen från medarbetarna var stark. 

Det blev som en stolthet. Vi har gått ut på interna sidor och meddelat när några har gjort något. Det blev 
som en tävling och engagemanget blev verkligen stort. Det handlade inte längre om att bara vara 
vinstdrivande utan att vara en del av samhället. 

- Björklund, samhällsansvarig på Axfood 

Bolaget tog beslutet under sommaren 2015, men efter att bilden på 3-åriga Alan kom i 
medierna blev gensvaret enormt. Björklund menar att flera konkurrenter har tagit efter och 
gjort liknande insamlingar, men inte fören problemet blev mer uppenbart. Björklund menar att 
det är bättre att ta hjälp av organisationer som de litar och som dessutom ger tillförlitlighet 
utåt, i kontrast till om de på egen hand skulle försöka donera pengarna. 

För det andra tittade Axfood på hur de kunde hjälpa till i Sverige, med de flyktingar som 
kommer hit. Tillsammans med regeringen och Arbetsförmedlingen har bolaget gått med i 100 
klubben för att ta reda på vilka möjligheter det finns för nyanlända att komma ut i arbetslivet. 
100 klubben är ett initiativ från regeringen där företag ska ta in minst 100 nyanlända på 
praktik, under tre-års tid. Björklund menar att de genom att samarbeta med 
arbetsförmedlingen kan ta vara på goda kompetenser och resurser. Det tredje Axfood gjorde 
var att ha möten med statsministern om hur de kan hjälpa till för att integrera nyanlända 
snabbt. Björklund menar att han tror att de blev kontaktade för att kan föregå med ett gott 
exempel. 

När det gäller Axfoods insatser med 100 klubben menar Björklund att bolaget inte vill 
kommunicera sina insatser innan de har ett resultat på det. De vill inte gå ut och säga att de 
kan ge nyanlända arbetstillfällen innan det är genomfört, och deras arbete är fortfarande i 
processfasen. Det är enligt Björklund viktigt för Axfood att arbeta internationellt. 
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Att bejaka och tillvarata utländska impulser är något som alltid handelsföretagen i Axel 
Johnsongruppen lagt sig vinn om ända sedan 1873.  [...] vi har jobbat internationellt ända sedan Axel 
Johnson startade sitt första egna handelskontor på Lilla Nygatan i Stockholm. 

- Björklund, samhällsansvarig på Axfood 

Bolaget anser att det är viktigt att ha ett internationellt tänk då det tidigare visat vara ett 
framgångsrecept för Axel Johanson och även bidragit till samhällsnytta i Sverige. Det är en 
stryka för konkurrenskraften att ha många internationella medarbetare, kanske nu mer än 
någonsin. 

4.6 IKEA Group & IKEA Foundation 
Enligt Priest använder inte IKEA begreppet CSR med då han tycker att det låter som ett krav 
som företag måste leva upp till. Istället benämns IKEA:s arbete med miljön och 
samhällsengagemang för hållbarhet. 

We always refers to it as sustainability because it is an approach to business, it’s something that is 
totally integrated in the way we do business. [...] we are developing a business here that we hope is 
going to be running well, [...] in the future and you can only do that if you integrate all these things into 
a sustainable business. 

- Priest, ansvarig för hållbarhetspolicy på IKEA Group 
 
Priest menar att hållbarhet inkluderar företagets ansvar, men att han hellre beskriver det som 
en social möjlighet. Han skiljer även på samhällsansvar och på filantropisk verksamhet. Priest 
anser att samhällsaspekterna omfattar företagets inflytande på medarbetarna och på det 
samhälle som företaget arbetar inom. Priest anser att begreppet CSR borde tas bort eftersom 
det enligt honom begränsar omfattningen av företagens möjligheter och ansvar. Om ett 
företag verkligen ska ha en hållbar, lönsam och framgångsrik verksamhet ska de också 
överväga alla möjligheter till att förstärka företaget och ha en positiv inverkan på samhället. 
Heggenes anser att tidigare har företag agerat utifrån att skapa maximala vinster, men i dagens 
samhälle kan företag inte enbart skapa värde för aktieägarna, utan måste skapa värde för alla 
för att vara framgångsrikt. IKEA kan ses som en förebild för andra företag då socialt 
ansvarstagande och miljö ligger inom deras kärnverksamhet och är integrerat i allt de gör. 

4.6.1 Ett långsiktigt arbete 
IKEA Foundation verkar som en välgörenhetsorganisation som främst har fokus på barns 
rättigheter, hälsa och undervisning i fattiga områden och grundorsakerna till de problemen. 
IKEA Group har till viss del samma inriktning på ändamål, men deras primära fokus ligger på 
distributionskedjan av leverantörer som de samarbetar med. Kopplingen ligger i ett finansiellt 
perspektiv då IKEA Foundation finansieras genom de intäkter som IKEA Group har.  
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IKEA Foundation har arbetat med flyktingfrågan sedan 2010, långt innan det blev en debatt i 
media. Deras arbete ligger utanför Europa då de främst arbetar i de länder där flest flyktingar 
befinner sig för tillfället. Heggenes menar att de flyktingar som har kommit till Europa är en 
väldigt liten del av alla flyktingar från Syrien. De har bland annat tillsammans med IKEA 
Group haft CRM kampanjer, där en viss del av intäkterna från försäljning av LED-lampor i 
IKEAs affärer går till IKEA Foundation. Det är en årlig kampanj som har pågått i flera år, och 
i år går pengarna till flyktingkrisen. 

We cooperate with IKEA on this, because we believe it’s a good way to engage co-workers and 
customers in the causes, which we use as beneficiaries for the campaigns. In this case, we 
inbrighten light for refugees as we call it, a cause which is not normally hightlighted in the 
world. [...] We want to use this to showcase in the stores that the refugee cause is an important 
cause. 

- Heggenes, VD på IKEA Foundation 
 
Kampanjerna används för att involvera kunderna i arbetet, och för att öka medvetenhet och 
pengar till de olika ändamålen. IKEA Group har arbetat mer lokalt med flyktingfrågan. I 
Sverige har flera lokala IKEA affärer bidragit med produkter eller annat förvärv till lokala 
hjälporganisationer. De har diskuterat vad de mer kan bidra med och inte enbart nu när krisen 
är som störst. Priest menar att det handlar om att först och främst tala med myndigheter och 
hjälporganisationer och sedan ta initiativ utifrån det.  

4.6.2 En del av kulturen 
Stor del av kommunikationen runt hållbarhetsarbetet inom IKEA görs internt för att 
medarbetarna ska veta vad företaget gör och hur de anställda kan vara involverade.  

You can’t only build an external approach, you have to build an internal culture and live it every 
day. By doing this it will be reflected in the way you dobusiness and interact with customers 
and impact all aspects in the way you do work in the future. You can’t fake culture, you have to 
live it every day 

 - Priest, ansvarig för hållbarhetspolicy IKEA Group 

Det är viktigt att vara transparent i sin kommunikation och tala om precis vad företaget 
arbetar med, och varför de arbetar med det. Priest menar att kommunicera handlar inte enbart 
om att visa hur duktiga de är, utan att det är viktigt att informera intressenter om vilka mål de 
har och hur de arbetar för att uppnå dem. Dels rapportera dem genom sin hållbarhetsrapport 
vilket är ett kommunikationsverktyg mot allmänheten och intressenter. De försöker också 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete direkt i affärerna, i kundupplevelsen, exempelvis genom 
att informera om källan till materialet på produkterna. Priest menar att deras kommunikation 
tar olika former beroende på vilken intressent de riktar sig mot. De kommunicerar inte för att 
visa upp för alla vad de har gjort, utan mycket för att inspirera andra.  
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Priest menar att IKEAs visioner är en del av hela deras företagskultur. Deras vision är att 
“create a better everyday life for the many people”, vilket omfattar allt från medarbetarna till 
människor i leverantörsledet. IKEAs uppförandekod handlar om mänskliga rättigheter och har 
funnits i företaget i snart 25 år. Heggenes menar att IKEA handlar om att driva företag och 
göra gott samtidigt. IKEA Foundation arbetar också med mänskliga rättigheter och arbetar 
med att göra det möjligt för människor att hjälpa sig själva och på det sättet skapa ett bättre 
liv. Att IKEA har engagerat sig i flyktingkrisen är inte något som ifrågasätts, utan det är 
endast en fråga om hur. Däremot menar Priest att deras hållbarhetsarbete är hela tiden 
pågående och det tar aldrig slut.  

Priest anser att det finns en viss nivå av krav från kunderna att företag ska engagera sig i 
samhällsfrågor. Det är ett sätt att arbeta med varumärket och bygga förtroende med kunden, 
men det är mestadels en fördel med arbetet och det borde inte vara orsaken till CSR-arbetet. 
Anledningen bör vara för att förstärka företagets verksamhet och vara grundläggande för hur 
verksamheten bedrivs. Priest menar att som ett framgångsrikt företag bör man vara före 
opinionskurvan, och inte oroa sig lagstiftning eller tryck från kunder. 

If you are a leading company, if you are one that truly have sustainability in your business, you should 
be ahead of that curve anyway. You should not be worry so much about legilisation, you should be 
ahead of that already. 

- Priest, ansvarig för hållbarhetspolicy på IKEA Group 

Det handlar att vara öppen och transparent med både framgångar och misslyckanden med 
hållbarhetsarbetet för att bygga förtroende. Priest anser inte att marknadsföring och reklam är 
ett verktyg för att förstärka varumärkets förtroende hos kunden, utan det görs genom hur 
företaget arbetar dagligen. Därför är det viktigt att företaget verkligen gör det som de säger att 
de gör, och det är på det sättet Priest menar att hållbarhetsarbetet kan bidra till IKEAs 
varumärke. Deras arbete med mänskliga rättigheter är något som genomsyrar hela företaget 
och utifrån det blir det en självklarhet hur de ska arbeta med välgörenhet och engagemang i 
kriser. Det är många företag som har börjat med välgörenhetsarbete och sedan 
förhoppningsvis integrerat det i företaget, men Priest anser att det är viktigt att de sociala 
aspekterna är integrerade i verksamheten. 

4.7 HSB 
Enligt Hagman är CSR inriktat på näringslivet och är ett sätt för företag att kommunicera hur 
de jobbar med hållbarhetsfrågor, men att allt fler i näringslivet har börjat använda ordet 
hållbarhet istället. Begreppen är enligt Hagman i princip av samma betydelse men att hon 
personligen oftast utgår från begreppet hållbarhet. Hagman menar att företag ska arbeta med 
hållbarhet utifrån den påverkan som företaget har i sin omgivning och att 
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arbetsgivarperspektivet ska ha en central roll. Vidare menar hon även att hållbarhetsarbete 
innebär en riskminimering och är även en kostnadseffektiv lösning. När ett företag 
implementerar hållbarhetsaspekter på ett bra sätt blir det lönsamt och det ökar företagets 
konkurrensfördelar.  CSR innefattar även att ta ansvar som arbetsgivare mot sina anställda, 
ansvarsfrågor kring korruption, ansvar kopplat till leverantörsledet samt att normer och lagar 
styr hur företag arbetar med dessa frågor. 

Det handlar om vilken påverkan dina resurser har på samhället. Beroende på vilken bransch du 
verkar i, hur du påverkar samhället och de varor och tjänster som du levererar som företag är det 
både insidan; det du tar in och förbrukar eller använder dig av i din produktion, samt andra 
sidan; vad som kommer ut av det hela, vad resultatet av det du gör är, vad din produkt är, vad det 
är du säljer eller vad det är du bidrar med i samhället eller i världen globalt sätt. 

               - Hagman, hållbarhetschef på HSB 

Det är heller inte lönsamt att inte arbeta med hållbarhetsfrågor, eftersom den negativa 
påverkan ett företag har på samhället kan också indirekt påverka den egna verksamheten i 
slutändan. Hagman anser inte att det är ett krav i samhället, men att det finns en förväntan.  

Lago definierar CSR som samhällsansvar och sociala insatser som företag vill göra i 
samhället. Han menar att företag arbetar med CSR för att de vill bidra i samhället, men att 
man inte ska underskatta att det också är en vinstfråga, att företag får uppmärksamhet i olika 
sammanhang angående CSR-arbete. Han ser det dock inte som ett krav, men att det är viktigt 
att företag arbetar med CSR. HSB har alltid försökt vara med och påverka samhället och CSR 
inte är något de har arbetat med i sidan om, utan de har integrerat det i verksamheten. 

4.7.1  En mer akut situation drar igång medvetenheten 
HSB valde i september att vara med och stötta i flyktingkrisen genom att ge ett bidrag till 
Radiohjälpen. Senare under hösten gick de sedan ut till sina föreningar och gav dem möjlighet 
att donera till deras biståndsorgan, ”We Effects”, som då hade startat en satsning i 
Makedonien där tiotusentals flyktingar försökte passera norrut. HSB planerar även att bidra 
med stora insatser nästa år då de vill hjälpa till med integration och möjlighet till boende, som 
även är en del av deras verksamhet. Enligt Hagman togs beslutet angående donationen i 
samband med att flyktingfrågan blev mer akut, när rapporteringen kring flyktingbåtarna på 
Medelhavet var som värst. Beslutet påverkades även av den allmänna opinionen och HSB 
försöker vara lyhörda till opinionen men vill även själva driva och påverka samhället. 

Beslutet angående engagemanget fattades av Lago. Han har försökt medverka till att förbättra 
integrationen i Södertälje och har även medverkat i debatten generellt i Sverige. Enligt Lago 
har flyktingfrågan alltid varit ett problem, men att opinionen och diskussioner kring frågan 
går upp och ner. Det som han tror att påverkat opinionen kring frågan i år är inte själva 
faktumet att det kommer mycket flyktingar till Sverige och Europa, utan situationen som 
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uppstår för flyktingarna att ta sig till Europa. Exempelvis har bilden på Alan Kurdi dragit 
igång en medvetenhet och opinion i samhället. 

Enligt Hagman har HSB varit stora inom integrationsfrågan tidigare, men på en annan nivå än 
nu, eftersom det är en extrem och akut situation som råder i dagsläget. Enligt Lago är deras 
möjlighet att erbjuda asylsökande tak över huvud begränsad då de nästan bara har 
bostadsrättsföreningar som styrs av sig själva och alla deras hyreslägenheter i princip alltid är 
uthyrda. De försöker dock göra en mer långsiktig plan för hur de ska integrera människor i 
samhället. 

4.7.2 Rädslan som en drivkraft 
HSB försöker driva frågor inom ekonomiska hållbarhetsaspekter i bostadspolitiken och 
försöker påverka samhället. Dessa frågor kommuniceras via olika rapporter. Enligt Hagman 
arbetar HSB just nu med att bredda sin hållbarhetskommunikation externt, inte enbart genom 
den årliga hållbarhetsrapporten. De försöker bli bättre på att integrera det i deras externa 
kommunikation och hela tiden berätta om vad de gör, varför de gör det och hur de gör det. 

I allmänhet är HSB transparenta i deras verksamhet och Lago anser att det är bra att 
kommunicera dessa frågor externt och det kan bidra till en positiv bild av HSB. Hagman 
trycker också på att det är viktigt att vara transparent i sin kommunikation, och att företag 
även måste våga tala om vad man inte gör. I samhället finns det höga förväntningar och detta 
bidrar till en rädsla att man lovar för mycket, som allmänheten vill slå hål på. Detta kan bli en 
drivkraft att göra ännu mer och jag ser bara fördelar i att kommunicera ut CSR. När det 
kommer till flyktingfrågan känner de att de inte riktigt fattat inriktningsbeslut angående 
framtida engagemang i frågan, därför har de endast kommunicerat sitt stöd till We Effects via 
ett pressmeddelande.  Beslutet har kommunicerat internt via deras interna webb i HSB. 

HSB arbetar med sitt varumärke i många olika sammanhang och har manualer och riktlinjer 
över hur de ska använda varumärket. De försöker förknippa varumärket med de saker som 
HSB står för som exempelvis trygghet i boende, engagemang i klimatfrågor och 
samhällsfrågor. Lago menar att de har ett starkt varumärke som de måste vara rädda om och 
att det finns en stark koppling mellan deras varumärke och vad de gör som en samhällsaktör. 
Det finns en stark koppling mellan deras varumärke och deras arbete kring asyl och 
flyktingfrågor men också frågor kring miljö, ekonomi och sociala frågor. 

HSB arbetar med ett värderingskoncept vilket handlar om engagemang, tillit, omtanke, 
hållbarhet och samverkan. Det är grunden för hur de driver sin verksamhet och hållbarhet är 
en av deras kärnvärderingar. Hagman menar att HSB arbetar på att öka deras synlighet inom 
hållbarhet, och att de behöver bli bättre på att kommunicera frågor kring social hållbarhet som 
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exempelvis flyktingfrågan. Hon menar även att CSR är viktigt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och försöker internt informera alla nyanställda deras värderingar. Enligt Hagman 
finns det en stark koppling mellan CSR och varumärke, men att man måste vara noga med hur 
man fyller sitt varumärke med hållbarhet, det är viktigt att man inte skönmålar sitt varumärke 
och att det sedan inte stämmer. Om ett företag har kommit riktigt långt i sitt hållbarhetsarbete 
anser Hagman att det finns möjlighet att de fyllt varumärket med rätt känsla kring hållbarhet. 
Internt hållbarhetsarbete har däremot börjat ses som en hygienfaktorer. 

4.8 SEB 
SEB har valt att använda sig av begreppet hållbarhet istället för CSR. Deras 
hållbarhetsstrategi fokuserar på tre huvudområden; Ansvarsfulla affärer, Människor och 
samhälle, samt Miljö. Linge Bergman menar att eftersom SEB är ett tjänsteföretag har det 
framför allt en indirekt påverkan genom de verksamheter man finansierar och hur man 
investerar. Inom det sociala området, Människor och samhälle, ingår dels att skapa en 
stimulerande arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och må bra, dels hur man engagerar 
sig i samhället. 

Under flyktingkrisen förenades dessa två områden genom att företaget genom sitt 
engagemang skapade en stolthet hos medarbetarna. 

Linge Bergman menar att SEB:s bidrag till samhället är en naturlig del i deras verksamhet och 
att näringslivet i stort spelar en allt större roll för hållbar utveckling i samhället. Hon nämner 
även ett kommande lagkrav från EU som innebär att alla företag som har mer än 250 anställda 
ska ge ut en hållbarhetsrapport där de informerar om hur företaget påverkar klimat och 
samhället socialt. Lagkravet har sin bakgrund just i näringslivets ökade samhällspåverkan då 
de står för stora delar av samhällets resurser. 

[...] som bank spelar vi en viktig roll i samhället. Det vi gör påverkar alla våra intressenter, 
liksom vi påverkas av dem. Det är viktigt för oss vad våra kunder tycker, liksom hur 
myndigheter ser på oss och hur vi uppfattas som varumärke. Därför är det viktigt att vi har en 
bra dialog med alla intressentgrupper. 

- Linge Bergman, hållbarhetsgruppen SEB 

4.8.1 Viktigt för både medarbetare och kunder 
När flyktingkrisen växte under hösten beslöt SEB att de också ville bidra. Det ledde till att de 
startade en insamling för sina medarbetare och företaget matchade sedan medarbetarnas 
bidrag. Insamlingen skedde huvudsakligen i Sverige men även i de baltiska och nordiska 
länderna. Beslutet togs internt utan påtryckningar från omvärlden, däremot menar Linge 
Bergman att omvärldsläget påverkade i viss mån då krisen uppmärksammade mycket i media. 

!47



Före jul erbjöd företaget också sina medarbetare att i samarbetat med Röda Korset skänka 
kläder på arbetsplatsen till hjälp för flyktingarna i Sverige. 

Beslutet att engagera sig i flyktingkrisen kommunicerades först endast internt inom företaget. 
Detta ledde till mycket bra respons från medarbetarna, och Linge Bergman menar att det blev 
väldigt tydligt att det var något som skapade en enorm stolthet. Då syftet inte var att ”skryta” 
med sitt engagemang valde man att inte kommunicera initiativet externt. När de däremot fick 
frågor av kunder på sociala medier angående om de bidragit i krisen, och berättade de 
självklart det. Initiativet fick mycket positiv respons även från kunderna och SEB anser att det 
generellt är viktigt att visa att företaget är delaktigt i samhället och är med och påverka det 
som sker. Samtidigt kan det leda till kritik av att företaget inte gör tillräckligt. 

SEB arbetar för att bättre nå ut med sitt hållbarhetsarbete, bland annat via bland annat sociala 
medier och att genom göra informationen mer lättillgänglig. Linge Bergman menar att 
varumärket är viktigt för kunder vid val av produkter eller tjänster, och att hållbarhet är en 
viktig del av varumärket både när det gäller att attrahera nya medarbetare och för kunderna. 
SEB har arbetat mycket med att kommunicera sitt varumärke och Linge Bergman menar att 
det är viktigt att vara öppna och gentemot sina intressenter. 

4.9 Nordic Hotels 
Hultgren anser att CSR innefattar två olika aspekter, den ena är att tänka utanför den egna 
verksamheten och den andra är att bidra till ett bättre samhälle. I det inkluderas både internt, 
som att ta hand om personal men också att arbeta för att bevara miljön. Hultgren menar att 
ibland är det däremot svårt att dra gränsen mellan vad som är CSR arbete och vad som är den 
ordinära verksamheten, vilket han anser påvisa att CSR också är en av grunderna för Nordic 
Hotels verksamhet. De ser inte CSR arbetet som ett speciellt projekt utan något som är 
löpande i hur de arbetar. Att arbeta med CSR frågor har varit en grundtanke i företaget sedan 
det första hotellet startades. Företaget har haft samarbetat med UNICEF i många år och 
försöker vara med och bidra där det behövs. De försöker vara med och hjälpa till när det sker 
katastrofer. Att kriser uppmärksammas i media är också resultatet på att det är en stor 
katastrof menar Hultgren. Nordic Hotels har även ett löpande arbete som går till orsaker som 
inte alltid nämns i media då det inte intresserar människor och som ligger i grunden för deras 
verksamhet. 

4.9.1 Ett dynamiskt agerande 
Det är också viktigt att kunna anpassa sig efter gästerna på hotellet och Hultgren menar att det 
är viktigt dels för kunderna men även för personalen på företaget. Han ser CSR som en 
hygienfaktor i dagens samhälle och att det krävs lite mer av den som vill differentiera sig, 
vilket också kräver att företaget själva vill ta ansvar. Förutom att svara på kundernas och 
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medarbetarnas krav så behöver man som företag attrahera ny arbetskraft och Hultgren menar 
att den nya milleniegenerationen har bidragit till att det ställs mer krav på företaget som 
arbetsgivare. 

[...] milleniegenerationen ställer krav, de vill ha mer påverkan, de vill göra gott, de vill att företaget som 
de jobbar för ska göra gott. Då måste vi som arbetsgivare tänka på hur kan vi involvera oss och göra 
gott för att attrahera arbetskraft, och då är dessa projekt väldigt viktiga. Både för vår skull som 
arbetsgivare för att få arbetskraft men också för att bidra till gott. 

- Hultgren, kommunikationsansvarig på Nordic Choice Hotels 

I september donerade företaget 2 miljoner från företagets sida till UNICEFs arbete i Syrien 
och Afghanistan. För att hjälpa till mer nationellt i samhället, med de nyanlända i Norden har 
de ställt upp med 5000 rumsnätter på deras hotell i Norge. Det var ett beslut som togs av 
företagets ägare Peter Stordalen, som är väldigt engagerade i frågorna. I Sverige samarbetar 
Nordic Hotels med Migrationsverket och har erbjudit hotellplatser vid behov. Det resulterade 
i att de nu hyr ut ett hotell med 350 platser i Värmland som finns för Migrationsverkets 
förfogande under 3 års tid. De har också erbjudit praktikplatser till nyanlända för att kunna 
integrera dem i samhället under tiden de väntar på uppehållstillstånd. Utifrån personernas 
kompetens hittar de passande platser till dem i verksamheten. Hultgren menar att det är inte 
enbart en välgörande sak, utan det grundas också i att de behöver arbetskraft. Det är något 
som även de anställda som har tagit upp frågan och det är något som kräver personalens vilja 
att göra det. Förutom det så har de under julen en julklappsinsamling som organiseras genom 
att hotellen har en julgran där människor kan lämna julklappar som sedan går till personer 
som har det svårt. Hultgren menar att när det varit som mest media om flyktingkrisen, har 
många känt att de vill bidra på något sätt, och att företaget på så sätt erbjuder en enkel 
möjlighet att göra det. 

Hultgren anser när de tar ett ställningstagande i någon samhällsfråga krävs det också att det 
kommuniceras externt för att vara med och bidra och påverka. Många gånger görs det även i 
förhoppningar att påverka och sätta tryck på konkurrenterna att göra något liknande. De 
påverkas också av sina konkurrenter och agerar dynamiskt mot varandra. Däremot kan 
nackdelen vara att det ses som att det görs för att få gratis PR, men Hultgren menar att om det 
är fallet så får människor gratis mat och tak över huvudet är det värt det, får de gratis PR för 
det så är det bara en fördel. 

Beroende på vad för arbete det handlar om ser kommunikationen olika ut, vissa saker 
kommunicerar de och andra inte. Det kan bero på att journalister inte alltid är intresserade av 
arbetet, även om de tycker det är bra. När det gäller arbete i miljöfrågor använder de sig 
mycket av information genom skyltar på hotellen. Det kan handla om information i hissen, 
vid hotelldisken, i matsalen eller på kvittot. Tanken är att se till att gästerna blir stolta över att 
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de bor på deras hotell. Det är ett sätt att kommunicera CSR-arbetet och är något som 
informerar gästerna om vad de har bidragit till genom att välja Nordic Choice Hotels. 
Gästerna kan välja det för att få ett bra samvete och känna att de bidragit till något gott genom 
att sova på Nordic Hotels. 

4.9.2. Måste både utmana och anpassa 
Hultgren menar att deras ledord “Energi, Mod och Begeistring” är något som finns inom 
företaget och ska speglas utåt genom det sätt som de arbetar och inställningen deras anställda 
ska ha mot gäster. Det är en del av kärnan som ska användas inom alla områden i 
verksamheten. Hultgren anser att CSR har blivit mer kopplat till varumärke och det handlar 
om att människor förväntar sig det, och att det är en stor trend i världen, kopplat till 
köpbeteende, och att kunder vill köpa sig ett bättre samvete, men det gäller också att vara ett 
personligt varumärke och att bygga värden i varumärket. 

[...] vi kan stå på barrikaderna och kräva saker av våra politiker och gäster eller vad de nu kan 
vara, gör det här och gör det här. Vi ska inte vara den typen av företag, [...], vi går gärna före, 
innan det kommer något krav på att alla ska servera fair-trade kaffe så gör vi det, och sen 
hoppas vi våra gäster ser det, och så hoppas jag att gästerna ser det och att vår personal är 
stolta och berättar det vidare också. 

- Hultgren, kommunikationsansvarig på Nordic Choice Hotels 

Hultgren menar att de både utmanar och anpassar sig efter kunderna. Ett exempel var att ett 
av deras hotell tog bort bacon från sin frukostbuffé, men det var att ta det ett steg för långt och 
det blev mediestorm. 

[...] det var typ överallt, och man kände mest att det är flyktingkatastrof, det är oroligt i 
Ryssland, det är terrorattacker i Paris, och den fjärde mest lästa artikeln är att vi tar bort bacon 
från frukosten. [...] då fick vi gå tillbaka och säga att ni får väl tillbaka era bacon då. 

                  - Hultgren, kommunikationsansvarig Nordic Choice Hotels i Sverige  

Hotellets intentioner var att ta fram ett hälsosamt koncept, men gästernas åsikt var annorlunda 
och det bidrog till att hotellet beslutade att behålla bacon på menyn och istället undersöka hur 
de på andra sätt kan minska miljöpåverkan. Trots deras olika kedjor har Nordic Choice 
Hotels, samma CSR-grund för alla hotell, däremot gör de mindre anpassningar för att 
attrahera en specifik målgrupp och uppfylla deras önskan. 

4.10 CSR Sweden & Sustainable Brands 
4.10.1 CSR och definitionen kring det 
Hedén tycker inte om begreppet CSR då han anser att det lägger för mycket fokus på 
filantropi och inte de delarna som är en del av företagets verksamhet. Istället föredrar han att 
använda ordet hållbarhet, som enligt honom omfattar fler aspekter, som att ta ansvar, följa 
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regler, skapa nytta och påverkan på omvärlden. Bogle anser att CSR är den rätt begrepp att 
använda inom näringslivet då hon menar att hållbarhet är civilisationens förmåga att överleva. 
CSR Sweden använder definitionen som EU har tagit fram. CSR handlar om att företagen 
skapar värde i samarbete med andra intressenter och inte bara för aktieägarna, men hållbarhet 
inbegriper ett något större perspektiv. EU:s definition av CSR innefattar företagens ansvar 
som de har gentemot samhälle. CSR ska representera företagssidan, och syftar på deras 
strategiska arbetssätt med hållbarhetsfrågor. Det omfattar mänskliga rättigheter, lagstiftningar 
samt miljö-, sociala-, etiska- och konsumentaspekter (European Commission 2015). Filantropi 
ser Bogle som något som ligger helt utanför CSR, då hon anser filantropi vara när en 
privatperson skänker stora summor pengar eller ett bolag som lägger ut pengar genom en 
stiftelse för att återinvestera pengarna. Om företaget däremot på något sätt gör det utifrån sin 
egen verksamhet, anser hon att det är CSR, exempelvis när företag öppnar dörrarna och tar 
emot flyktingar på arbetsplatsen. Bolge menar att det är kan vara svårt att skilja på 
välgörenhet och CSR, enligt henne ligger filantropi långt bort, men välgörenhet och sponsring 
ligger lite i en gråzon. 

Både Hedén och Bogle anser att det råder förvirring runt begreppen hållbarhet och CSR. 
Bogle menar att det är en svag koppling mellan akademisk CSR och den praktiska 
användningen i företagen. Hedén tycker att det har blivit en missuppfattning i Sverige som 
utesluter frågor som inte har med socialt ansvar att göra och därför föredrar han hållbarhet 
vilket han definierar som att handla om företags positiva och inte negativa påverkan på 
människor och omvärld. Han delar upp ansvaret i två delar, varav den första är att företags 
grundläggande ansvar är att inte ha någon negativ påverkan. Den andra handlar om att företag 
ska skapa mer nytta än de måste. Bogle menar att CSR är ett ämne som ständigt förändras och 
hela tiden fylls på. 

4.10.2 Påverkan i förhållningssätt till opinioner 
Hedén menar att samhällsopinionen är en av de främsta drivkrafterna från omvärlden som har 
gjort att diskussionen angående CSR har vuxit fram och blivit så pass stor som den är idag. 
Industrialiseringen har gjort det möjligt för allmänheten att ta del om hur saker produceras 
och konsumeras, vilket gör att människor reagerar och vill agera. Han ser den allmänna 
opinionen som en otroligt viktig del i framväxten av CSR. Hedén tar även upp att drivkraften 
genom media som lyfter samhällsopinionen ytterligare, och han menar att de båda är 
nyckelfaktorer för det tryck som finns på företagen. Bogle menar att tidigare har företag inte 
behövt ta ansvar för frågor rörande miljö eller mänskliga rättigheter, utan företagen har 
kunnat lägga stor del av kostnaderna på samhället.  

Bogle tror att företag som är konsumentnära och har en produkt som syns mycket i media. 
Hon menar även att EU har vill lägga mer tryck på media att rapportera frågor som rör CSR 
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för att medborgare också ska förstå hur affärsmodellen fungerar. Bogle menar att det är svårt 
att säga om det är ett krav att arbeta med CSR, utan det handlar mest om att minimera risker. 
Hon ser att det finns en rädsla hos företag att bli uthängda i media, och ett mediedrev som gör 
att bolag försöker säkerställa att inte hamnar där. Hedén tror att media och opinion tyvärr är 
det som påverkar företags beslut i samhällsfrågor mest. 

När det gäller flyktingkrisen tror Hedén att det är en kombination av opinionspåverkan och 
medmänsklighet i företagen. Han menar att företagen litar på att det som uppmärksammas 
som en kris, också är en kris, vilket medför att företagen inte gör någon djupare undersökning 
av det. Istället blir det att företag agerar utifrån media och opinionen för att se var och hur de 
kan vara med och påverka. Bogle har fått uppfattningen av att det ofta kommer ett tryck 
underifrån, från anställda och det har bidragit till att företag exempelvis har skapat en 
insamlingsfond och sedan matchat de anställdas bidrag. 

4.10.3 Inte enbart en god gärning 
Hedén anser att delar av CSR har blivit mer som en hygienfaktor i dagens samhälle, men det 
är fortfarande vad som han tror i framtiden kommer att ge stora konkurrensfördelar. Han 
menar att attributen som företag tidigare har varit unika med, inte längre är några 
konkurrensfördelar. Det gäller att uppfattas som ett bra företag som bryr sig om människor 
och omvärld för att kunna skapa konkurrensfördelar. Bogle anser att det är vissa delar som har 
blivit mer konkurrensneutrala och att företag behöver vara långt fram och väldigt duktiga. 
Hedén menar att CSR är det som har, eller kommer att ha, mest påverkan för hur väl kunder 
kan relatera till ett varumärke. Det handlar om att konsumenter bryr sig om att deras köp 
också ska reflektera personens värderingar. Det har också medfört att företag vill fylla 
varumärket med värden, det kan handla om medmänskliga värden, men också om personen 
kan tänka sig att arbeta för företaget, vara en del av det och stå för varumärket, vilket är en 
väldigt viktig del. Bogle menar att arbeta med CSR ger en sorts legitimitet till företag, men att 
de inte skulle arbeta med de typerna av frågor om det inte vore för egen vinning. 

Hedén anser att det är ohållbart för företag att säga att de arbetar med samhällsfrågor för att 
vara snälla och goda, han menar att det är idiotiskt att påstå, även om det är betydelsefullt att 
det ska kännas bra, så är det nödvändigt att ha ett verksamhetsincitament i form av att bygga 
varumärke. Bogle anser också att företag engagerar sig i samhällsfrågor för egen vinning.  

Varför är företag så duktiga och goda, jo det är för att de ska göra affärer. [...] Vi brukar ha en bild på en 
tigerkanin, en tiger som sitter i en kanindräkt. Företag ska bli väldigt goda nu, men på något vis är de 
fortfarande tigrar för annars skulle de ju vara frivilliga organisationer eller aktivister. 

- Bogle, VD på CSR Sweden 
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Bogle menar att företag vill verka i samhällen där det finns oändliga resurser och där det är 
ordning och reda eftersom alla bolag behöver ha bra förutsättningar. Hon menar att det är 
anledningen till att företag engagerar sig. 

4.10.3 Kommunikation och varumärke 
Hedén anser att hållbarhetsarbete är en förutsättning för att företag ska överleva, och det krävs 
av ett hållbart företag att engagera sig i samhället. Det är det mest förtroendegivande sättet ett 
företag kan arbeta med att bygga sitt varumärke. Det blir som en form av legitimitet och något 
som fyller och sätter värde på varumärket. Det är däremot viktigt att företagen även har en 
tanke bakom deras handlingar och att deras beslut faktiskt bygger kring kärnverksamheten. 
Bogle anser att CSR-arbete ska ske i nära samband med sina intressenter och företag ska 
försöka få in det i sin affärsmodell. CSR eller hållbarhet har tidigare varit en separat del och 
ointressant i företagen, men idag krävs det är integrerat i varumärket, och det är något som 
förväntas av företagen. Enligt Hedén märks det direkt om företagen inte har det integrerat i 
verksamheten. Bogle menar att har varit ett missförstånd att många tror att CSR är 
marknadsföring, men att i så fall har de ingen förståelse alls för CSR, däremot är det en annan 
del om hur CSR-arbetet ska marknadsföras. Företag försöker trycka in CSR i verksamheten, 
men om det inte finns någon förståelse blir medarbetare förvirrade och det blir utplockat igen.  

Det är viktigt att lyfta fram de frågor som företaget kan stå för, se till vilken påverkan 
företaget har på omvärlden, för att därifrån hitta de frågor som företaget ska fokusera på. Det 
går inte enbart att lyssna på tryck från samhället, utan de måste också stämma överens med 
företagets värderingar och syfte. Det är viktigt för företagen att se till vilken påverkan de har, 
både i leverantörsledet bakåt, men även vad för påverkan de produkter som distribueras har 
för effekt på marknaden. Det kan vara svårt för konsumenter att relatera till delar i 
värdekedjan, och därför är det viktigt att företaget fokuserar på en fråga som de lyfter extra. 
Även om företaget bör arbeta med flera aspekter är det viktigt att bygga sitt varumärke runt 
några få hjärtefrågor. Det handlar om att se vad som är relevant för företaget, och sedan vara 
enhetlig med det valet, och hålla samma fokus under en längre tid. Hedén menar att det tar 
8-10 år innan det får god effekt. 

Ser man till kommunikationen menar Hedén att det är viktigt att inte särskilja på hållbarhet 
och “vanlig” kommunikation, utan allt ska vara integrerat och ingå i sättet företaget arbetar. 
Det gäller också att vara transparent i sin kommunikation, eftersom risken med att 
kommunicera arbetet är att företaget blir samtidigt mer granskad. 

Ja men vi har inget barnarbete, det är ju svårt att säga, dina poäng på det. för det är ju såhär att jag tror 
fan att ni inte har något barnarbete, [...] man kan inte säga en sådan sak liksom. 

- Hedén, VD på Sustainable Brand Insight 
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Däremot är det en risk som måste tas, men det gäller att också våga prata om företagets 
svagheter. Bogle anser att de bästa sättet att kommunicera arbetet på är genom förändring. 
Med det menar hon att det först måste finnas ordning och reda på vad och hur företaget 
arbetar med CSR och att det ska kommuniceras internt så att även medarbetarna är 
involverade i arbetet. Det finns en risk att kommunicera om arbete som företaget egentligen 
inte har gjort.  

4.11 Hjälporganisationer 
4.11.1 Beroende av hur media lyfter en kris  
SOS-barnbyar har en katastroffond där de samlar in pengar till katastrofer. Vid tidigare kriser 
har flera företag engagerat sig, exempelvis Tsunamin 2004 och Haiti 2010. Magnard menar att 
företag nästan alltid engagerar sig vid insamling av katastrofer. Företag vill ta ansvar och göra 
gott. De vill ha en bra koppling till sin affär och samtidigt bidra med samhällsnytta. Inte minst 
för att engagera personal, bygga varumärke och motivera till merköp. Hon menar att det har 
skett en generell ökning för CSR hos företag, men vid en mediaupplyft katastrof ökar alltid 
engagemangen med spontangåvor, både bland privatpersoner och företag. 

[...] vi är nästan helt beroende av hur media lyfter en kris, vi har jobbat i Syrien och länderna runt 
omkring i över 5 år med katastrofinsatser och då med ett par av våra trogna företagspartners. Men först 
när bilden på Alan på stranden lyftes i media och journalister började rapportera om hur verkligheten 
ser ut såg vi den stora vågen av engagemang bland flertalet företag. Vi jobbar t.ex. i Centralafrikanska 
republiken både långsiktigt och med nödhjälp, men det är inte lätt att få opinionen att engagera sig för 
en konflikt man inte känner till. 

-  Magnard, gruppchef för försäljning på SOS Barnbyar 
 
Detta får medhåll från Dahlgren som menar att det alltid är ett ökat engagemang vid 
katastrofer när de får medial uppmärksamhet och att media alltid påverkar. Också att intresset 
för CSR har ökat och kommit högre upp på agendan hos företag.  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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras empirin som presenterats i tidigare avsnitt i jämförelse med 
varandra och med hjälp av den teori som vi har. Analysen leder oss sedan fram till studiens 
slutsats. 

5.1 CSR 
Borglund et al. (2012) menar att det finns en skillnad mellan tolkningar av CSR inom 
näringslivet. Det är något som vi tydligt märkte under insamlingen av empirin och det är en 
viss rådande förvirring och skilda meningar angående begreppet. Hedén menar att “ [...] i 
Sverige har vi missuppfattat begreppet att det bara skulle vara sociala frågor och egentligen 
är det hela paketet.” Därför har vi valt att först försöka reda ut vad begreppet står för och hur 
organisationerna ser på vad CSR omfattar och hur det skiljer sig mellan de olika 
respondenterna och i förhållande till teorierna. 

5.1.1 Vad är CSR? 
Många av respondenterna använder inte CSR utan använder istället ordet hållbarhet. Bogle på 
CSR Sweden anser däremot att hållbarhet är civilisationens förmåga att överleva, och att hon 
går efter EU:s definition av CSR.  EU:s definition av CSR innefattar företagens ansvar som de 
har gentemot samhälle. CSR ska representera företagssidan, och syftar på deras strategiska 
arbetssätt med hållbarhetsfrågor. Det omfattar mänskliga rättigheter, lagstiftningar samt 
miljö-, sociala-, etiska- och konsumentaspekter (European Commission 2015). 

Enligt Bogle är det en svag koppling mellan akademisk CSR och den praktiska användningen 
i företagen. Däremot går det se kopplingar till Carrolls definition av CSR och de aspekter som 
omfattas i pyramiden till flera av respondenternas begreppsförklaring. Lago menar att företag 
arbetar med CSR för att bidra till samhället, men att det även finns ett vinstmotiv i arbetet. 
Det går att se ett samband i den diskussionen med det ekonomiska ansvaret som utgör 
grunden i Carrolls (1991) pyramid, att den primära drivkraften är att vara vinstdrivande och 
som Carroll menar beaktas i allt arbete med CSR. Att det finns en koppling till den 
ekonomiska aspekten påvisas även i Hagmans begreppsförklaring då respondenten menar att 
CSR är en kostnadseffektiv lösning. Hagman nämner även att normer och lagar styr dessa 
frågor, och även i det går det se en koppling till den akademiska förklaringen som står i 
enighet med Carroll. Carroll (1991) menar att företag har ett ansvar att följa de lagar och 
regleringar som finns i samhället, vilket utgör det juridiska lagret i pyramiden. 
 
Den tredje aspekten enligt Carroll (1991) är det etiska CSR arbetet, som är företagens 
skyldigheter gentemot samhället och något som förväntas av intressenterna. Parallellen till 
den etiska aspekten har vi uppfattat som den starkaste bland respondenternas uppfattning av 
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vad CSR innebär. Det tas upp i flera olika aspekter då de flesta företagen understryker att de 
arbetar med frågor som ligger nära den påverkan de har utifrån deras egen affär. En koppling 
kan göras till bland annat Hultgren som talar om företagets ansvar om att bidra till ett bättre 
samhälle samt att tänka utanför den egna verksamheten. När vi frågade respondenten om hur 
de arbetar med CSR, nämner han att de samarbetar med UNICEF och bland annat hjälper till 
vid katastrofer. Det visar på att respondenten också ser filantropi som en del av deras CSR 
arbete. Carroll (1991) menar att filantropisk CSR är en del av CSR och är när företag bidrar 
med välgörenhetsaktiviteter i samhället, något som står utanför samhällets förväntningar på 
företaget. Däremot resonerar några av respondenterna att filantropi skiljer sig från CSR. 

5.1.2 Är filantropi en del av CSR? 
Enligt Porter och Kramer (2006) är filantropi en del av CSR, som ska ha positiv påverkan på 
samhället. Även Gautier och Pache (2015) anser att filantropi kan ses som en del av CSR, 
men delar upp det i tre olika kategorier. I och med valet av fallstudieinriktning, har alla de 
företag som intervjuats gjort det som vi utifrån teorin tolkar som en filantropisk CSR aktivitet. 
Många av respondenterna hänvisar sitt filantropiska arbete som att de vill göra gott i 
samhället. Gautier och Pache (2015) menar att välgörande filantropi är något som företaget 
inte kan mäta någon avkastning för. Det kan vi se tendenser av i B3ITs arbete med Läkare 
utan gränser, då det ligger helt utanför deras verksamhet. Det är något som de enligt Elgquist 
gjort utan någon strategisk plan, och inget som har kommunicerats ut. 

Många av organisationernas filantropiska aktiviteter stämmer överens med det Gautier och 
Pache (2015) benämner som en välgörande handling, däremot är det flera som också nämner 
att det är en grundförutsättning att bidra till samhället för att verksamheten ska kunna göra 
affärer. Gautier och Pache (2015) menar att företagens handlingar kan vara 
samhällsinvesterade och något som på sikt gynnar verksamheten eftersom företaget kan dra 
nytta av ett välfungerande samhälle. Det kompletteras av Porter och Kramer (2002) som 
belyser kvaliteten på affärsmiljön som en viktig del för organisationer. Där ser vi ett samband 
med Bogles resonemang om att anledningen till många företags engagemang i samhällsfrågor 
är att de vill verka i samhällen där det finns oändliga resurser och att alla bolag behöver ha bra 
förutsättningar. Vidare framhäver Guggenberger att “det finns ingen som kan göra affärer på 
en död planet.” Vi har i de flesta av respondenternas resonemang uppmärksammat att en 
samhällsinriktad filantropi finns som en grund i deras engagemang. Även Hagman nämner att 
det inte är lönsamt att inte arbeta med hållbarhetsfrågor, eftersom den negativa påverkan ett 
företag har på samhället kan också indirekt påverka den egna verksamheten i slutändan. 

Sista kategorin som Gautier och Pache (2015) tar upp är kommersiell filantropi, där de 
diskuterar att filantropiska gärningar har en möjlighet att förbättra företagets image. Det är 
något som vi kan se tendenser av i samtliga fallstudieobjekt, då de har kommunicerat sitt 
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CSR-arbete externt. Att företag kommunicerar sitt arbete menar Gautier och Pache (2015) är 
en del av den kommersiella strategin. Hedén menar att CSR arbetet är det mest 
förtroendegivande sättet att bygga ett starkt varumärke. 

Bogle däremot anser inte att filantropi är en del av det hon definierar som CSR, utan att det 
ligger helt utanför. Detta i kontrast till Hedén som istället anser att begreppet CSR lägger för 
mycket fokus på filantropi, och för lite fokus på de aspekter som är en del av företagets 
verksamhet. Bogle anser att filantropi är när en privatperson skänker stora summor pengar, 
eller ett bolag som återinvesterar pengar genom en stiftelse. Så som vi tolkar det har Gautier 
& Pache (2015) en bredare definition än Bogles och därmed blir filantropi en del av CSR. Vi 
har utgått från den definition av filantropisk CSR som beskrivs i teorin och ser därmed 
filantropi som en del CSR. 

5.1.3 Skiljer sig hållbarhet från CSR? 
Då många av respondenterna använder sig av begreppet hållbarhet, vill vi utreda om det är 
någon skillnad mellan organisationernas syn på hållbarhet och teorins definition av CSR.  

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. 
[...] minska den negativa miljöpåverkan och att som arbetsgivare visa hänsyn till andra 
människors hälsa, rättigheter och välfärd oavsett om det är en anställd, en kund eller en 
leverantör. 

- Guggenberger hållbarhetsansvarig, ATG 

En liknande definition tas upp av Linge Bergman som menar att SEB:s hållbarhetsstrategi 
fokuserar på Ansvarsfulla affärer, Människor och Samhälle, och Miljö. Hon nämner även ett 
kommande lagkrav och menar att det grundas i näringslivets ökade samhällspåverkan. I detta 
kan vi se tydliga samband med Carrolls (1991) pyramid vilken också omfattar lönsamhet, 
lagkrav, hänsyn till företagets påverkan i samhället och mänskliga rättigheter, även om de 
benämns med andra begrepp. Det får medhåll från bland annat Bogle som anser att CSR och 
hållbarhet kan ses som synonymt. 

5.1.4 Arbetssätt 
Flera av respondenterna har betonat vikten av att integrera CSR i verksamheten och att det är 
något som ska genomsyra hela företaget. Heggenes poängterar att det dels handlar om att 
skapa värde, men också att IKEA arbetar med att integrera det i hela verksamheten. Priest 
styrker detta genom att påpeka att det är sätt de arbetar på. 

[...] it is an approach to business, it’s something that is totally integrated in the way we do business. [...] 
you can only do that if you integrate all these things into a sustainable business.  
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Porter & Kramer (2006) menar att det CSR arbete som gjorts många gånger inte varit anslutet 
till verksamhetens strategi och inte har bidragit till organisationens konkurrenskraft. Däremot 
är det fler respondenter som menat att deras CSR-arbete är en del av hela företaget och inte 
något projekt vid sidan om, utan något som är löpande i hur de arbetar.  Enligt Hedén märks 
det direkt om det inte är integrerat i verksamheten. Det är även flera respondenter som menar 
att företagen ska ha en grundtanke bakom handlingarna, och att CSR arbetet ska bygga kring 
kärnverksamheten. Det exemplifieras bland annat av ATG som arbetar starkt runt 
spelansvarsfrågan och att HSB arbetar kring bostadspolitiskafrågor. Det är också de frågorna 
som företagen själva driver opinion kring och det är i de sammanhangen som de försöker 
påverka opinionen. 

5.1.5 Förhållningssätt till opinion 
Morsing och Beckman (2006) menar att organisationers CSR-arbete påverkas av opinioner i 
samhället. Det stärks av Hedén som ser den allmänna opinionen som en av de främsta 
drivkrafterna och en otroligt viktig del till framväxten av CSR. Flera respondenter har tagit 
upp att de ser CSR som en hygienfaktor i dagens företag och att vissa delar av CSR har blivit 
konkurrensneutrala. Det kan förklaras genom att många organisationer tar efter framgångsrika 
företag. De anpassar företag sin verksamhet efter de sociala normer som finns i samhället, 
vilket förklaras av Morsing och Beckman (2006) när de beskriver socialt kontrollsynsätt. Det 
gör att företagen blir mer homogena och likartade (ibid). Det kan exemplifieras av B3IT 
Connexions som efter att ha fått tryck från intressenter angående sitt CSR-arbete, har svarat 
genom att utveckla en CSR strategi. Morsing och Beckman (2006) menar att företag har en 
viss kapacitet att svara på de tryck som kommer från samhället, vilket de benämner CSR2. 
Porter och Kramer (2006) menar att anledningen till att företag har engagerat sig i CSR arbete 
är på grund av responsen från allmänheten. Vi ser en likhet med B3IT Connexions då Elgquist 
menar att om det inte vore för trycket från intressenter hade de troligtvis inte påbörjat arbetet 
med en CSR-strategi, då det krävs mycket arbete och tid. 

Däremot menar flera respondenter att ledande företag inte borde behöva anpassa sig efter 
opinionen, utan de borde vara före den. Det är något bland annat IKEA arbetar med. 

If you are a leading company, if you are one that truly have sustainability in your business, you should 
be ahead of that curve anyway. You should not be worry so much about legilisation, you should be 
ahead of that already. 

Bogle menar att först när en organisation är före opinionen kan de få konkurrensfördelar. 
Morsing och Beckman (2006) tar upp att företag själva kan påverka samhällsåsikter genom att 
dominera medier med PR och marknadsföring. På det sättet kan de själv driva opinioner och 
skapa uppmärksamhet angående ett visst problem (ibid). Det exemplifieras av HSB som 
arbetar med att driva frågor inom ekonomiska hållbarhetsaspekter i bostadspolitiken. Genom 
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detta försöker de påverka samhället och driva opinionen kring deras samhällsfråga. Ett annat 
exempel är Nordic Choice Hotels som försökte driva en hälsokostfråga genom att ändra 
frukostmenyn. Däremot fick de mycket kritik från allmänheten och de beslutade att anpassa 
sig efter intressenternas åsikter. 

[...] det var typ överallt, och man kände mest att det är flyktingkatastrof, det är oroligt i 
Ryssland, det är terrorattacker i Paris, och den fjärde mest lästa artikeln är att vi tar bort bacon 
från frukosten. [...] då fick vi gå tillbaka och säga att ni får väl tillbaka era bacon då. 

Vi resonerar därmed att den allmänna opinionen kan ha en starkare påverkan än viljan att 
påverka opinionen, vilket stöds av Hedén som anser att organisationer påverkas mer av åsikter 
från intressenter än vad de är beredda att göra för att driva en fråga. Bogle menar att företag är 
rädda för att bli uthängda i media, vilket driver företag att engagera sig i samhällsfrågor.  

Hedén anser att opinionen lyfts fram ytterligare av media, vilket gör att opinionen kan ha stor 
inverkan på företagens CSR beslut. Hultgren anser att när media skriver om något som en 
katastrof så är det oftast det. Morsing och Beckman (2006) beskriver hur företag kan följa den 
spontana och dynamiska åsiktsbildningen i samhället. Istället för att mäta opinioner ligger 
fokus på att ta hänsyn till specifika målgruppers intressegruppers åsikter, och kapaciteten att 
kunna svara på den spontana opinionen (ibid). Hedén menar att företag litar på det som 
uppmärksammas som en kris i media, vilket medför att företag inte gör någon djupare 
undersökning. Istället agerar företag utifrån media och opinionen för att se var och hur de kan 
vara med och påverka. Det är något som vi har reflekterat över vid flera tillfällen gällande 
flyktingkrisen. Många av respondenterna menar att de tog snabba beslut när de uppfattade en 
växande problematik.	

5.2 Filantropisk CSR  
Samtliga av de organisationer som vi har intervjuat har på något sätt bidragit med resurser till 
flyktingkrisen. Därutöver har några av dem börjat en mer långsiktig strategi för att kunna 
hjälpa till att integrera de människor som anländer i Sverige. De flesta av organisationerna 
började engagera sig efter sommaren 2015, vi har försökt reda ut vad som ligger till grund för 
deras beslut. 

5.2.1 Vad driver organisationer till att bidra i flyktingkrisen? 
Gautier & Pache (2015) anser att välgörenhet inte passar de grundläggande antaganden som 
rör människors rationella och snäva självintresse. Det har gjorts försök till att integrera 
osjälviska gärningar, så som filantropi, med ekonomisk teori. I kontrast till detta har 
respondenterna flertalet gånger hänvisat till deras, medarbetarnas och kundernas personliga 
intresse som en del av engagemanget i flyktingkrisen. Hedén menar att många gånger 
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engagerar sig företag i filantropi för att döva sitt samvete. En annan aspekt framhävs av 
Björklund när han beskriver medarbetarnas respons för insamlingen på deras interna kanaler. 

Det blev som en stolthet. Vi har gått ut på interna sidor och meddelat när några har gjort något. Det blev 
som en tävling och engagemanget blev verkligen stort. Det handlade inte längre om att bara vara 
vinstdrivande utan att vara en del av samhället. 

När det gäller kunder och deras köpbeteende så menar Hultgren att det har blivit viktigare att 
kunna köpa sig ett bättre samvete. I detta ser vi tendenser av att människors välgörande 
handlingar påverkas av deras egna känslor och självintresse. På liknande sätt poängterar 
Bogle att företagen engagerar sig i samhällsfrågor för egen vinning. 

Varför är företag så duktiga och goda, jo det är för att de ska göra affärer. [...] Vi brukar ha en bild på en 
tigerkanin, en tiger som sitter i en kanindräkt. Företag ska bli väldigt goda nu, men på något vis är de 
fortfarande tigrar för annars skulle de ju vara frivilliga organisationer eller aktivister.  

Detta får medhåll av Hedén som anser att det är befängt att påstå att organisationers 
engagemang inte grundar sig i ett verksamhetsincitament, samt att det är ohållbart att arbeta 
med hållbarhetsfrågor enbart för att vara snäll. 

Vanhamme et al. (2012) anser att det finns objektiva attribut som påverkar människors 
identifiering med välgörande ändamål; Cause Type, Cause Scope och Cause Acuteness. 
Hedén menade att när det gällde flyktingkrisen tror han organisationers beslut grundades i 
opinionspåverkan men även medmänsklighet. Enligt Vanhamme et al. (2012) delas Cause 
Type upp i förstahands eller andrahands behov. Förstahands behov syftar på de livsbehov som 
människor har och inkluderar samhällshälsa, säkerhet och andra grundläggande behov och 
åtrå. Vid en jämförelse med flyktingkrisen framgår en tydlig överensstämmelse då flera 
miljoner människor tvingas fly som grundas i brist på säkerhet och andra grundläggande 
behov. Det är något som har påverkat hela världen och Guterres (2015) menar att det inte 
längre går att ignorera att det är en kris. 

Enligt Vanhamme et al. (2012) tenderar människor att identifiera sig med internationella 
ändamål snarare än lokala. Däremot tar Elgquist upp att en anledning till att krisen blev så 
pass påtaglig var på grund av att den skedde nära. Han tror det krävs en viss närhet för att 
människor ska reagerar, och att om det skett längre ifrån hade de troligtvis inte engagerat sig. 
Däremot finns det andra studier som menar att människor snarare identifierar sig med lokala 
eller nationella orsaker (Vanhamme et al. 2012). Flyktingkrisen är något som sker både 
internationellt, men även nationellt i Sverige. Vi resonerar i med detta att närheten till krisen 
har viss påverkan, och kriser som sker inom radien av kontinenten har mer påtaglig påverkan. 

!60



En aspekt som Heggenes nämner är att de flyktingar som kommer till Medelhavet är en 
väldigt liten del av de människor som flyr från Syrien.  

Det sista attributet i Vanhammes et al. (2012) orsakskomposition var ‘Cause Acuteness’ som 
pekade på att människor har tendens att donera till plötsliga katastrofer snarare pågående 
tragedier. I detta går det se en tydlig överensstämmelse med resonemangen från Dahlgren på 
Rädda Barnen som menar att företag har varit mer generösa under perioden med 
flyktingkrisen, vilket ofta händer när det sker katastrofer. Det stärks ytterligare av 
Guggenberger som menar att de som företag har ett ansvar när globala katastrofer uppstår, 
vilket instäms av Hultgren då han framför att Nordic Hotels alltid försöker bidra vid 
katastrofer. En annan aspekt av det är media som kan uttolkas av Dahlgren som framhäver att 
det alltid blir ett ökat engagemang när katastrofer får medial uppmärksamhet. Det blir tydligt 
när också Magnard framför att exempelvis deras långsiktiga arbete i Centralafrikanska 
Republiken inte får något engagemang från opinionen då människor inte är medvetna om 
problemet. Hon menar att när media lyfter upp en katastrof ökar också engagemanget. 
 
5.2.2 Medias påverkan i flyktingkrisen  

Som vi presenterade i empiriavsnittet har en tidslinje byggts upp med statistik angående 
antalet flyktingar från Syrien som utgör majoriteten av antalet flyktingar i Medelhavet. I 
tidslinjen finns också en del av det som har uppmärksammats mycket i media samt tidpunkten 
för organisationernas initiativ. 

IKEA Foundation tar upp att det har varit ett problem länge, och deras engagemang började 
långt innan det blev en debatt i media. Däremot menar många av de respondenterna att deras 
beslut togs då flyktingkrisen växte och när debatten kring flyktingkrisen kulminerade. Linge 
Bergman beskriver att deras beslut togs utan påtryckningar från omvärlden, däremot anser 
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hon att omvärldsläget påverkade i viss mån då krisen fick mycket uppmärksamhet i media. 
Elgquist menar att krisen eskalerade i augusti och när bilden på Alan Kurdi fick 
uppmärksamhet i media tog de beslutet om bidraget. Det kompletteras av Lago då också han 
tar upp att bilden på Alan kan ha dragit igång medvetenheten och opinionen. Det påvisas i den 
tidslinje som vi framställt att det var i september månad de flesta organisationerna tog 
initiativet och det visar på att det krävs medial uppmärksamhet för att människor ska förstå 
allvaret. Detta stärks av Magnard på SOS-Barnbyar som menar att för att opinionen ska 
engagera sig behöver den få uppmärksamhet i media, och vidare beskriver hon:  

[...]vi är nästan helt beroende av hur media lyfter en kris, vi har jobbat i Syrien och länderna runt 
omkring i över 5 år med katastrofinsatser och då med ett par av våra trogna företagspartners. Men först 
när bilden på Alan på stranden lyftes i media och journalister började rapportera om hur verkligheten 
ser ut såg vi den stora vågen av engagemang bland flertalet företag. 

Det påvisas ytterligare med siffrorna som vi hämtat från UNHCR som inte visar på en 
märkbart högre ökning i september än tidigare under året. Däremot ser vi tydliga samband 
med hur krisen visualiserades genom media. 

Vanhamme et al. (2012) menar att människor kan ha problem att föreställa sig pågående 
tragedier, då det ligger bortom deras förståelse. Däremot kan de lätt frammana bilder av 
plötsliga olyckor (ibid). Vanhamme et al. (2012) menar därför att konsumenter lättare 
identifierar sig med ett ändamål om händelsen är plötslig, dramatisk och lätt att föreställa sig. 
Att media uppmärksammar krisen med flyktingar ger en tydligare bild av allvaret med 
situationen, och det går att se ett samband mellan organisationernas engagemang och den 
mediala uppmärksamheten. Som tidigare nämnts anser Hedén att företag litar på det som 
uppmärksammas i media som en katastrof är också det, vilket bekräftas av Hultgren 
tydliggörs med den tidslinje som vi sammanställt. 

5.3 Kommunikation 
5.3.1 Intern kommunikation 
Uusi-Rauva och Nurkka (2010) menar att de anställda utgör en av nyckelgrupperna av 
intressenter då de är nödvändiga för organisationen att överleva och ge organisationen bra 
rykte. Vidare menar Borglund et al. (2012) att det är viktigt att alla anställda är informerade 
om hur företaget arbetar med CSR för att det ska strategin ska anses vara trovärdig och även 
att de anställda känner igen sig i företagets externa kommunikation. I kontrast till det 
uttrycker en av respondenterna att de har värdeord internt som de inte kommunicerar externt. 
Hedén anser däremot att det är viktigt att vara konsekvent med kommunikationen internt och 
externt. De flesta respondenter som vi talat med menar att de inte har några interna värdeord, 
utan det de kommuniceras externt har de också internt. 
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Alla respondenterna har påpekat att det är mycket som de kommunicerar internt men inte 
lyfter fram externt. Vi anser att det går i enlighet med Nielsen och Thomsens (2009 se Uusi-
Rauva & Nurkka 2010) resonemang då de menar att CSR kommunikation borde utvecklas 
med en insida-ut-metod, vilket börjar med att försäkra medarbetarnas engagemang. Det är i 
likhet med Priest som betonar att stor del av kommunikationen angående hållbarhetsarbetet 
görs internt för att medarbetarna ska veta vad företag för och hur medarbetarna kan involvera 
sig. Eftersom de anställda är de som ska överföra informationen till de externa intressenterna 
är det viktigt att först kommunicera arbetet internt (Brunton, Eweje & Taskin 2015). 

5.3.2 Extern kommunikation 
Enligt Morsing och Beckman (2006) finns det tre sorters CSR-kommunikation som används 
externt. Information Strategy innebär kommunikation som är enkelriktad, exempelvis genom 
hållbarhetsrapporter. Vi har uppfattat detta som ett vanligt kommunikationsverktyg då flera av 
de organisationerna som har intervjuats använder sig av hållbarhetsrapporter, däremot menar 
respondenterna att hållbarhetsrapporter inte är direkt effektivt. En av respondenterna menade 
att det är ett kommunikationsverktyg mot allmänheten och intressenter, men nämner inte 
vilka. Borglund et al. (2012) menar målgrupperna för företags CSR-rapporter är ofta diffusa 
och de vet inte om de är riktade till experter eller till allmänheten. Hedén menar att 
hållbarhetsrapporter kan fungera som ett verktyg riktat mot bland annat investerare, men att 
det inte är ett effektivt sätt gentemot allmänheten, vilket även styrks av Bogle. Morsing och 
Beckman (2006) anser att dubbelriktad kommunikation är mer effektiv. Många av 
respondenterna kompletterar också sina hållbarhetsrapporter med dubbelriktad 
kommunikation. Flera av företagen använder sig av sociala medier vilket Morsing och 
Beckman (2006) anser är ‘Response Strategy’. Vissa av respondenterna använder en strategi 
där de också även engagerar kunderna, vilket går att konkretisera med exempelvis en CRM-
kampanj. Det kan jämföras med det Morsing och Beckman benämner som ‘Involvement 
Strategy’. Bogle menar att CRM är ett sätt att marknadsföra CSR-arbetet.  

Ett sätt som IKEA och Nordic Hotels använder för att informera sina intressenter om deras 
CSR arbete är genom omgivningen. Detta för att förbättra kundupplevelsen genom att 
informera källan till materialet på produkten och på så sätt ge kunderna ett gott samvete. 
Hedén menar att det är viktigt att inte skilja på hållbarhetskommunikation och den allmänna 
kommunikationen utan att det ska vara integrerat i sättet som företaget arbetar. 

Brunton, Eweje & Taskin (2015) menar att för att företag ska uppfattas som legitima krävs det 
att de kommunicerar sitt arbete. Det får medhåll från respondenterna som anser att det är 
viktigt att kommunicera sina insatser för att de på så sätt kan vara med och påverka. Däremot 
är det många av respondenterna som uttrycker att de inte vill kommunicera sitt bidrag till 
flyktingkrisen eftersom det inte var syftet med engagemanget. Bogle menar däremot att 
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många företag inte kommunicerar engagemang externt på grund av att det finns en rädsla att 
bli uthängd i media. Detta styrks av Borglund et al. (2012) som menar att företag som aktivt 
informerar i media om deras CSR-arbete ökar risken för negativ granskning. Det bidrar till att 
många företag är rädda att medverka i media angående deras CSR-arbete. Även Hedén menar 
att risken med att kommunicera arbetet är att företaget blir mer granskat, men att det därför är 
viktigt för företagen att vara transparenta. 

5.3.3 Transparens 
Majoriteten av de respondenter som vi har talat med belyser att det är viktigt att vara 
transparent i sin kommunikation gällande CSR. Företagen behöver tala om vad de arbetar 
med och varför, men också tala om vad de inte arbetar med. Borglund et al. (2012)  anser att 
vara transparent i sin kommunikation är ett sätt att öka trovärdigheten i CSR-
kommunikationen. En risk är att företag endast kommunicerar den positiva inverkan företaget 
har på det sociala och miljömässiga. Det är viktigt att företag informerar om både svagheter 
och styrkor för att inte skapa en bild utåt som företaget i verkligheten inte kan leva upp till. 
Att kunna hantera mediers granskning av företagets CSR-arbete är viktigt för att bibehålla 
integritet och trovärdighet (ibid). Hagman menar att eftersom samhället har förväntningar som 
de vill slå hål på, är det viktigt att vara transparent och istället se det som en drivkraft till att 
göra mer. 

En annan aspekt av den kritiska granskningen tas upp av Hedén som menar att det finns delar 
av CSR-arbetet som är hygienfaktorer, och som då är svåra att gå ut med för företag. 

Ja men vi har inget barnarbete, det är ju svårt att säga, dina poäng på det. för det är ju såhär att jag tror 
fan att ni inte har något barnarbete, [...] man kan inte säga en sådan sak liksom. 

 
Det är frågor som samhället förväntar sig att företag arbetar med. Carroll (1991) menar att 
ekonomiska, juridiska och etiska aspekter är något som förväntas av företaget. Hedén anser 
att det som som redan förväntas av samhället inte ger konkurrensfördelar utan snarare är 
något som är konkurrensneutralt. Företag som vågar medverka i media transparent och öppet 
kan dock bygga upp ett förtroendekapital som de inte skulle fått annars (Borglund et al. 
2012). Enligt Hedén är CSR det mest förtroendegivande sättet för ett företag att bygga sitt 
varumärke. 

5.4 Varumärke 
Varumärken har fått en ökad betydelse i samhället för konsumenter (Kapferer 2010; Haig 
2005) Borglund et al. (2012) diskuterar varumärken kopplat till konsumenters och individers 
identitet, och resonerar att det också är kopplat till utvecklingen av CSR. Det är något som 
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tagits upp av flertalet respondenter då de anser att det finns en stark koppling mellan 
varumärke och CSR. 

5.4.1 Identitet och Värderingar 
Enligt Phillips (2010) innefattar varumärkesidentitet de karaktäristiska kännetecknen för ett 
varumärke samt de unika associationerna ett företag strävar efter att skapa och upprätthålla. 
Vidare nämner Kapferer (2012) sex olika aspekter av varumärkesidentiteten. 

Självbild är konsumenternas identifiering med varumärket, vilket kan påverkas av företagens 
CSR-arbete (Kapferer 2012). Likt det menar Hedén att CSR har mest påverkan för hur väl 
kunder kan relatera till ett varumärke. Det handlar om att konsumenter bryr sig om att deras 
köp också ska reflektera personens värderingar vilket har medfört att företag vill fylla 
varumärket med värden. I den reflektionen kan vi se ett samband med Kapferers (2012) 
beskrivning av kulturaspekten. Kultur är det som gör att företag kan skapa ett värde i 
varumärket och differentiera sig från sina konkurrenter, och är den viktigaste aspekten i ett 
företags varumärkesidentitet (ibid). Det tydliggörs i en av respondenternas resonemang 
rörande kultur och varumärke. 

You can’t only build an external approach, you have to build an internal culture and live it every 

day. By doing this it will be reflected in the way you do business and interact with customer and 

impact all aspects in the way you do work in the future. You can’t fake culture, you have to live 
it every day. 

I detta kan vi se ett samband med Kapferers (2012) aspekt ‘Relationer, som tyder på att hela 
organisationers beteende om hur de agerar gentemot sina intressenter påverkar varumärket. 
Hedén menar att det är viktigt att lyfta fram frågor som företaget kan stå för och arbetar med 
en ”hjärtefråga”. Han menar att det handlar om att se vad som är relevant för varumärket och 
hålla samma fokus en längre tid. På liknande sätt framhäver Aaker (2011) vikten av att 
varumärket har fokus på ett ämne som fångar hjärtat av varumärket. Det exemplifieras av 
ATG menar att deras hjärtefråga är spelansvarsfrågan, och att de arbetar utifrån deras egen 
verksamhet. Det styrks av flera av våra respondenter då de belyser att deras ansvar är att se 
hur de påverkar samhället och kan arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån det. Vidare uttrycker 
Hedén det som att företags grundläggande ansvar är att kompensera sin negativa påverkan 
genom att skapa mer nytta. 

Hedén menar att värden kan handla om medmänskliga värden, men också om personen kan 
tänka sig att arbeta för företaget, vara en del av det och stå för varumärket, vilket är en väldigt 
viktig del. På liknande sätt har vi uppfattat Aakers (2011) diskussion kring ‘The Brand 
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Essence’, då han framhäver att varumärkets identitet också är ett verktyg att kommunicera 
identiteten och informera och inspirera medarbetarna i organisationen. 

5.4.2 Employer Branding 
Något som vi uppfattat bland respondenternas diskussioner är betydelsen av att skapa värde 
för medarbetarna och att CSR-arbetet handlar om att vara en god arbetsgivare. Hultgren tar 
upp att milleniegenerationen kräver och förväntar sig att arbetsgivaren tar ansvar och att det 
inte längre är enbart arbetsgivaren som kan ställa krav utan även de arbetssökande. 

[...] milleniegenerationen ställer krav, de vill ha mer påverkan, de vill göra gott, de vill att företaget som 
de jobbar för ska göra gott. Då måste vi som arbetsgivare tänka på hur kan vi involvera oss och göra 
gott för att attrahera arbetskraft, och då är dessa projekt väldigt viktiga. Både för vår skull som 
arbetsgivare för att få arbetskraft men också för att bidra till gott. 

På liknande sätt har vi uppfattat ‘Employer Branding’ som beskrivs av Aggerholm, Andersen 
och Thomsen (2011). De menar att företag behöver skapa värde och meningsfullhet för de 
anställda som människor och som en del av företaget. Det handlar inte endast att skapa externt 
värde utan det ska vara en hel värdeprocess, som skapas genom företaget, anställda och i 
diskussion med andra intressenter (ibid). Hagman nämner vikten av att vara en attraktiv 
arbetsgivare, och att de samarbetar med HR-avdelningen för att säkerställa att alla de 
nyanställda är medvetna om företagets värderingar och CSR-arbete. I kontrast till detta var 
några respondenter inte var medvetna om vilka värderingar som organisationen stod för, 
vilket vi tolkar som organisationen inte lyckats kommunicera ut deras kärnvärderingar. Schein 
(2004) menar att kulturen handlar om de specifika värderingar som arbetsgivaren försöker 
implementera i organisationen. 

Priest framhäver värdet i att CSR-arbetet genomsyrar hela företagskulturen och 
organisationens arbete. Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) menar att för att bygga ett 
hållbart organisationer behöver organisationer kombinera CSR, varumärkesbyggande och hur 
de arbetar med sin personal. Det styrks av Borglund et al. (2012) som tar upp att CSR bidrar 
till medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. Det kan även förstärka arbetsgivarvarumärket och 
attrahera ny arbetskraft (ibid). Guggenberger menar att CSR medför fördelar för varumärket 
och även att medarbetarna trivs bättre på arbetsplatsen, vidare menar Linge Bergman att deras 
interna arbete med hållbarhet är viktigt för trivsel på arbetsplatsen. Flera respondenter anser 
att CSR kan även kan medföra en stolthet hos medarbetarna, vilket leder till en bättre 
prestation på arbetet. Däremot uttrycker sig Bogle att om företag försöker trycka in CSR i 
verksamheten, utan att det finns någon förståelse blir medarbetare förvirrade och det blir 
utplockat igen. Det krävs att medarbetarna är involverade i arbetet och att det är 
implementerat i allt de gör. Vi resonerar utifrån detta att medarbetarnas engagemang också är 
viktigt för organisationens varumärke utåt, som får medhåll från Uusi-Rauva och Nurkka 
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(2010) som betonar att anställda utgör en av nyckelgrupperna av intressenter då de är 
nödvändiga för organisationen att överleva och ge organisationen bra rykte.  

!67



6. Slutsats 

I det här avslutande kapitlet kommer vi besvara våra forskningsfrågor och syftet med studien. 
Vi för en diskussion kring ämnet och ger förslag på hur organisationer kan arbeta praktiskt 
med detta.  

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur organisationer arbetar med CSR i 
förhållande till opinioner. Syftet har även varit att undersöka kommunikation av CSR och på 
vilket sätt det förstärker varumärkesidentiteten. För att ta reda på detta har vi först försökt få 
en bild av hur akademiker och praktiker ser på CSR och vad begreppet innefattar. Under 
studien har vi kommit till insikt att det är svårt att få en gemensam begreppsdefinition. Vi 
resonerar däremot att det inte är en nödvändighet. Även Borglund et al. (2012) menar att det 
kan finnas en fördel med att begreppet är något diffust, eftersom företag själva kan anpassa 
det efter sin egen situation. Under datainsamlingen har det framkommit att många av 
respondenterna benämner CSR som hållbarhet. Trots många skilda åsikter har vi under 
analysen funnit att vilket av begreppen som än används har det varit samma aspekter som 
legat i grunden för deras arbete. 
 
Det finns flera olika åsikter angående om filantropi är en del av CSR-arbetet och som vi även 
tog upp i analysen har vi utgått från den begreppsförklaring som getts av Gautier och Pache 
(2015), vilket leder till att filantropi har i den här studien ansetts vara en del av 
organisationers CSR-arbete. Med detta sagt, går vi istället vidare till de forskningsfrågor som 
studien avsett att besvara. 

Hur arbetar organisationer med CSR i relation till samhällsopinioner? 
Det har framkommit under studien att det finns åsikter i samhället från olika intressenter som 
förväntar sig att organisationer ska på ett eller annat sätt arbeta med CSR frågor. Det har 
således blivit en hygienfaktor i samhället och är inte alltid något som ger organisationerna en 
självklar konkurrensfördel. Istället behöver organisationerna ligga före opinionen i 
samhällsfrågor vilket framgår i flera av våra respondenters resonemang. Något som tydligt 
framgår i intervjuerna är att organisationer arbetar med driva opinioner kring frågor som rör 
deras egna affärer. Som Hedén uttryckte det har tryck från opinioner en starkare påverkan än 
den vilja som finns hos organisationer att själva påverka opinionen. Det är den slutsats som 
även vi har dragit, då vi sett en genomgående tendens av detta i respondenternas resonemang. 

Vidare har vi i analysen upplevt en stark påverkan av media, vilket också bekräftas av flera 
respondenter, samt påvisas i fallet om flyktingkrisen. I detta fall har vårt antagande bekräftats 
ytterligare med hjälp av siffror som inte visar på en märkbart högre ökning av det totala 
antalet flyktingar i samband med den tidpunkt då majoriteten av organisationerna tog beslut 
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om engagemanget. Vidare förstärks det av en av respondenterna som menar att företag har 
tendens att tillförlita sig på media som en källa till beskrivning av krisens omfattning. Vi har 
sett förhållningssätt som visar på att organisationer arbetar med CSR i förhållande till 
samhällsopinioner på flera sätt, däremot understryks att den allmänna opinionen har en högre 
påverkan. Vidare har vi i enlighet med flera av respondenternas resonemang funnit att det är 
viktigt att kommunicera arbetet för att kunna vara med och påverka. 

Hur kan organisationer kommunicera CSR arbetet på ett trovärdigt sätt? 
Det har framkommit att kommunikation av CSR-arbete har en betydande roll både internt och 
externt. Som vi presenterat i analysen är det däremot viktigt att först informera de personer 
inom organisationen då de också representerar företaget utåt. Både teorin och flera av 
respondenterna menar att det är viktigt att hela organisationen är insatta i det arbete som görs 
för att det utåt ska verka trovärdigt. Det är något som påvisas av flera respondenter, bland 
annat av Priest som menar att CSR-arbetet ska genomsyra hela företaget och på sättet som 
företag gör affärer, först då kan företaget bygga en extern approach.  

Under uppsatsens gång har vi uppfattat att som i enlighet med Morsing och Beckman (2006) 
kan organisationer kommunicera med externa intressenter genom enkel- och dubbelriktad 
kommunikation. Vidare anser vi att för att kommunicera CSR-arbetet behöver organisationer 
använda sig av en kombination av de både sätten. Enkelriktad kommunikation i form av 
hållbarhetsrapporter är nödvändiga för att kommunicera ut en mer omfattande bild av 
organisationens CSR-arbete. Vi har uppfattat att respondenterna huvudsakligen lyfter fram 
hjärtefrågorna i den externa kommunikationen, däremot sammanfattas helheten av deras 
CSR-arbete i hållbarhetsrapporten. Detta i likhet med Aakers (2011) teori om vikten av att ha 
fokus på ett ämne som fångar hjärtat av varumärket, vilket är något som styrks av fler 
respondenter. För att illustrera våra resonemang har vi skapat en egen modell, som ska visa 
hur CSR-kommunikation bör gå till enligt den slutsats som vi har dragit. 

Egengjord modell. Kommunikation av CSR.  
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I modellen vill vi illustrera vikten av att öppet diskutera CSR-arbetet inom organisationen 
innan den externa kommunikationen görs. Direktkommunikation sker primärt mellan 
ledningen och medarbetarna eftersom det är viktigt att medarbetarna är medvetna om 
organisationens CSR-arbete. Direktkommunikation sker också mellan medarbetarna och 
allmänheten då det är främst medarbetarna som överför information till allmänheten i det 
dagliga arbetet. Likt det Bogle nämner anser vi att det är viktigt att medarbetarna har 
förståelse för CSR-arbetet, och att det därför är viktigt att det först kommuniceras internt. Det 
är viktigt att försäkra sig om medarbetarnas engagemang först eftersom de också tar del av 
den kommunikation som sker externt (Nielsen och Thomsen 2009 se Uusi-Rauva & Nurkka 
2010). Detta illustreras i modellen med de linjerade pilarna. Vidare sker det också en  indirekt 
växelverkan mellan organisationen och externa intressenter, vilket illustreras med de 
streckade pilarna. Morsing och Beckman (2006) nämner också att det är viktigt att lyssna på 
externa intressenter. Den indirekta kommunikationen sker främst via media, som sociala 
medier, hållbarhetsrapporter och hemsidor. 

Under studiens gång har vi också funnit att det är viktigt att vara transparent i sin 
kommunikation. Det vill säga att organisationen ska kommunicera både styrkor och svagheter 
i sitt CSR-arbete för att klara av medial granskning. Det är något som stöds av Borglund et al. 
(2012) och Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) som anser transparens vara viktigt för 
ett företag att vara trovärdig i sitt CSR-arbete för både interna och externa intressenter. 

På vilket sätt förstärker CSR varumärkesidentiteten?  
I den här formuleringen gör vi antagandet att CSR har betydelse för varumärkesidentiteten 
och kan förstärka den. Det är något som har uppkommit under studien och att det finns en 
betydelse av att skapa en bra bild av företaget ut mot existerande och potentiella medarbetare. 
Respondenterna har vid flera tillfällen lyft upp att medarbetarna kräver och förväntar sig att 
arbetsgivaren tar ansvar och engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Bland annat nämner en 
respondent att den nya milleniegenerationen förväntar sig att företag engagerar sig i frågor 
och ställer krav på arbetsgivaren. Därefter gör vi antagandet att CSR många gånger används 
för att stärka företagskulturen och varumärkesidentiteten. Likt det Aggerholm, Andersen och 
Thomsen (2011) menar behöver företag skapa värde och meningsfullhet för de anställda som 
människor och som en del av företaget. Vi menar att CSR-arbete kan engagera och involvera 
personalen i organisationen. Det blir tydligt då flera av respondenterna uttrycker den positiva 
respons som givits av medarbetarna när de engagerat sig i flyktingkrisen. Det medför en 
stolthet att arbeta för företaget och ökar trivseln på arbetsplatsen, vilket är en viktig del av 
varumärkesidentiteten enligt Kapferer (2012). Det styrks av Gautier och Pache (2015) som 
menar att filantropiska handlingar kan ge prestige, rykte och stolthet inom organisationen. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 
Som vi nämnt har vi uppfattat en rådande begreppsförvirring kring CSR och hållbarhet. Vad 
som ytterligare hade varit intressant är att undersöka vad allmänheten och andra intressenters 
uppfattning av begreppen och om de är medvetna om vad CSR innefattar. Eftersom vi har 
fokuserat på flyktingkrisen och företagens engagemang kring den specifika frågan, har vi inte 
undersökt vad CSR-arbete ger för faktiska effekter på organisationers resultat. Det skulle vara 
intressant att undersöka djupare hur företag mäter sin påverkan i samhällsopinioner, samt om 
företaget följer upp effekterna av deras CSR-arbete.  
 
Då vi har utgått enbart från näringslivets perspektiv på CSR kopplat till varumärke, är ett 
annat förslag att undersöka hur organisationers CSR-arbete uppfattas i allmänheten, och hur 
det faktiskt påverkar deras image, det vill säga att undersöka det från konsumenternas och 
medarbetarnas perspektiv. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Intervjuguide 

Personlig information

• Namn 
• Vad har du för position i företaget? 
• Hur länge har du arbetat här?

CSR

• Hur skulle du definiera CSR? 
• Varför ska man som företag arbeta med CSR? 
• Hur arbetar ni med CSR i ert företag i praktiken? 
• Anser ni att det är ett krav att arbeta med CSR i samhället?

Flyktingkrisen

• Berätta mer om hur ni har engagerat er i flyktingfrågan. Vad har ni gjort i praktiken? 
• Hur kom beslutet upp angående engagemanget? 
• Har ni engagerat er i frågan tidigare? 
• Har ni följt flyktingkrisen och opinionen länge? 
• Påverkade den allmänna opinionen ert beslut om att ni skulle engagera er? 
• Har ni arbetat med att driva egna frågor? 
• Hur kommunicerar ni ut det? 
• Vad anser du att det finns för fördelar och nackdelar med att kommunicera ut CSR arbete & 

engagemang? 
• Vad har ni för mål med engagemanget? 
• Har det haft någon positiv inverkan på företaget? 
• Vad har ni fått för respons? 
• Har ni någon långsiktig plan angående flyktingfrågan?

Kommunikation och Varumärke

• Vad har ni för huvudsakliga värderingar i företaget? 
• Hur anser du att ni har lyckats kommunicera ut det? 
• Hur har ni arbetat med ert varumärke? 
• Vad anser du är kopplingen mellan CSR och varumärke? 
• Hur ser er företagskultur ut och fick ni stöd av era anställda i engagemanget? 
• Hur kan era värderingar och donationen till ”organisation” höra ihop? 
• Har andra aktörer på samma marknad gjort något liknande? 
• Vad tror du att ni har gjort för inverkan på samhället med ert engagemang?
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