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under studiens gång.
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faktorer till CSR. 

 

Bakgrund: Både varumärken och CSR har blivit större på marknaden idag samtidigt som 

konsumenterna har blivit mer medvetna om hur företagen bedriver sin affärsverksamhet. 

Företagen måste då anpassa sin affärsverksamhet och skapa ett CSR-program.  

 

Problemformulering: Eftersom CSR nästan har blivit ett krav på ett företag och deras 

varumärke så anser vi det intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av CSR-

program samt hur företagen använder dessa program strategiskt.  

 

Frågeställningar: Vilka faktorer samt intressenter påverkar valet av ett företags filantropiska 

CSR? Hur arbetar företag med att differentiera/positionera varumärket genom sitt 

filantropiska CSR-program? 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar företags val 

av CSR-program samt hur de använder sina filantropiska CSR-program för att 

positionera/differentiera sitt varumärke. 

 

Metod: Studien utgår utifrån en kvalitativ metod där primärdata har samlats in utifrån 

intervjuer. Respondenterna har varit diverse anställda hos de två undersökta bolagen, Folksam 

och Skandia. Primärdata har sedan analyserats gentemot studiens sekundärdata vilken 

innefattar den tidigare forskningens teorier angående hur företag väljer CSR, vilka faktorer 

som spelar in, samt hur de kan använda sin CSR för att differentiera samt positionera sitt 

varumärke.  

 

Slutsats: Skandia och Folksam skiljer sig i både val av CSR program, bakomliggande 

faktorer samt hur de använder sig av deras filantropiska CSR-program strategiskt. Skandias 

val av filantropisk CSR har påverkats huvudsakligen av externa faktorer medan Folksam har 

påverkats av interna faktorer. Studien har även visat att Skandia använder sin filantropiska 

CSR för att såväl differentiering som positionering medan Folksam istället använder annan 

form av CSR för att göra detta.



 

 

Abstract: 
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Background: Both CSR and brands has taken a bigger role in todays market. Consumers have  

become more aware of how the companies drives their businesses. Beacuse of that, companies  

needs to adapt a CSR-program for their business. 

 

Problem discussion: Since having a CRS-program has become a demand on companies and their  

brands ,we find it interesting to search the underlying factor which affect the choice of which CSR- 

program a company chooses. Aswell as how they use this program strategic.  

 

Questions: Which factors and stakeholders affect a companies choice of philantropic CSR? How  

does companies differentiate / position their brand through their philantropic CSR? 

 

Aim: To disclose the underlying factors to a companies choice of philantropic CSR aswell to  

conclude how they use this program in a strategic way.  

 

Method: This study is using a qualitative approach where the primary data has been collected  

through interviews. All of the subjects has been an employee of the two companies in question,  

Folksam and Skandia. The studies primary data has then been analyzed through its secundary data,  

such as theories and previsouly done research in the same field.  

 

Conclusion: Skandia and Folksam are different in their choosing of a CSR-program, their  

underlying factors aswell as how they use their philantropic CSR in a strategic way. Skandias CSR- 

program has been influenced by external factors, where Folksams program has been influenced by  

internal. The studie also shows that Skandia is using their philantropic CSR to differentiate and  

position their brand where Folksam is using their other CSR to do this.
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1.0 Inledning 

Intresset för undersökningen kom i och med flyktingkatastrofen som är väldigt aktuell just nu, 

där företag skänkt stora summor pengar för humanitär hjälp. I och med att vissa företag 

skickade större summor pengar till flyktinghjälp började vi ifrågasätta om företaget hade ett 

genuint intresse över att hjälpa dessa personer, eller om de bakomliggande motiven var av 

vinstdrivande syften. Fokus kommer inte att ligga kring flyktingkatastrofen utan vi vill med 

denna undersökning få en förståelse över de bakomliggande faktorerna till varför ett företag 

arbetar med CSR samt hur de använder sig av detta i deras varumärke. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag krävs det att företag är ansvarstagande i vår sociala omvärld, och de företag som inte 

lyckas med det blir straffade (Keim: Roberts, 1992). 

Werther och Chandler utvecklar detta resonemang och menar att företag är t.o.m. förväntade 

att ha ett visst ansvar mot de samhällen de befinner sig i. Dessa företag ska vara goda 

”företagande medborgare”(Werther & Chandler, 2005). Jacob Östberg, professor i reklam och 

PR menar att idag är det mer eller mindre ett krav för företag att ta ett socialt ansvar 

(Sundberg, 2014). Större företag har ett stort inflytande i vårt samhälle vilket även gör att de 

har ett ansvar över att använda delar av deras ekonomiska resurser för att hjälpa samhället 

(Roberts, 1992). Fenomenet som belyses ovan kallas Corporate Social Responsibility och har 

förkortningen CSR. Idag har många större företag ofta en ansvarig eller en hel avdelning som 

sköter denna typ av fenomen (Frostberg, 2010).  

 

1.1.1 Definitioner av CSR 

Att hållbarhet och CSR blivit viktigare visar även en studie som gjorts av PR-bolaget 

Halvarsson och Halvarsson där deltagandet från de största bolagen i börsen tredubblats sen år 

2015. Peter Alestig avslutar sin artikel i SvD med att hållbarhetsredovisning kommer att bli 

ett krav enligt lagen men att det idag är frivilligt för börsbolag (Alestig, 2015). 
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Tidigare forskning har definierat CSR som följande: 

 

“[...] Corporate Social responsibility activities as policies or actions which identify a 

company as being concerned with society-related issues.” (Roberts, 1992, sid 595) 

 

Roberts menar här att företagen engagerar sig i samhällsrelaterande problem och visar detta 

via deras handlingar, aktiviteter eller policys. 

McWilliams och Siegel definierar CSR till att vara: 

 

“[...] as actions that appear to further some social good, beyond the interest of the firm and 

that which is required by law” (Mcwilliams & Siegel, 2001, sid 117) 

 

Detta citat betyder att de handlingar som ett företag gör, och som innefattar CSR, går förbi 

företagets huvudsakliga intresse samt måste vara mer än vad som lagen kräver. En tredje 

definition om vad som innefattar CSR kommer från Keith Davis som definierar CSR som: 

 

“[...] decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct 

economic or technical interest”(Davis: Carroll, 1991, s.39) 

 

Likt Mcwilliams och Siegels definition menar Davis att besluten ska gå förbi företagets 

ekonomiska och teknologiska intressen. Av dessa tre definitioner av CSR kan vi härleda att 

företag söker att bidra till samhället via handlingar, beslut eller policys som går ut över 

företagets ekonomiska eller tekniska intresse. Till skillnad mot de tidigare definitionerna så 

anser Carroll att CSR bör ses som en pyramid i fyra steg. Grundstenen är ett ekonomiskt 

ansvar som innebär att företaget ska vara lönsamt, nästa steg är det juridiska ansvaret där 

företaget ska följa de lagar som krävs av samhället. Det tredje steget är ett etiskt ansvar vilket 

de är inte skyldiga att följa, men bör göra det ändå. Toppen av pyramiden, det fjärde steget, är 

filantropiskt ansvar. Det är vid denna del företagen ser förbi sina egna intressen och skapar 

aktiviteter för att gynna samhället (Carroll, 1991). 

Men varför ska företagen engagera sig för problem i samhället om detta går ut över deras 

ekonomiska eller tekniska vinning? 
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1.1.2 CSR som en strategi 

Sen et Al menar att tidigare studier visar på att konsumenter är mer benägna att köpa en 

produkt av ett företag som engagerar sig i CSR om allt annat håller sig lika (Sen et al. 2007). 

Detta inträffar oftare om företagets CSR-program är viktigt i konsumenternas ögon (Sen et al. 

2007). När ett företag gör affärer baserat på trovärdighet och etiskt handlande, kommer detta 

företag ha en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter samt att de kommer skapa starkare 

relationer med sina intressenter (Jones: Mcwilliams & Siegel, 2001). 

CSR skapar även ett rykte om att ett företag har hög pålitlighet samt är ett ärligt företag 

(Mcwilliams & Siegel, 2001). I och med den ökade globaliseringen av företag så hjälper CSR 

företag att skapa social legitimitet. Detta ger i sin tur ett förstärkt varumärke och hjälper 

företagets varumärke att hålla en konkurrensfördel (Werther & Chandler, 2005). 

Werther och Chandler syftar på att om ett företag har problem med CSR kan detta förstöra 

den uppbyggda legitimiteten som företaget och deras varumärke har försökt bygga upp. De 

menar därför att det är nödvändigt för företag att integrera varumärkesstrategi med CSR i 

dagens samhälle (Werther & Chandler, 2005). Detta hände Volkswagen i september 2015 där 

det framgick att företaget hade använt sig av en mjukvara i deras bilar som kände igen ett 

förbrukningstest för bilen och därmed sänkte utsläppshalten av kväveoxidutsläpp. När bilen 

sedan hade gått igenom förbrukningstestet hade denna mjukvara stängts av för att gå tillbaka 

till bilens normala utsläppshalt av kväveoxid, vilket var 40 gånger högre än den tillåtna nivån 

(Törnros, 2015). Denna nyhet fick enorm spridning hos såväl dags- som kvällstidningar och 

gjorde även att Volkswagens aktie sjönk med 22 % på måndagen den 21 september (Törnros, 

2015). 

 

Ett annat argument för varför ett företag ska arbeta med CSR är att de företag som gör detta 

har möjlighet att omringa sina produkter med detta program menar Mcwilliams och Siegel 

(Mcwilliams & Siegel, 2001). CSR ger möjligheten att användas som differentieringsstrategi 

vilket differentierar företagets produkter gentemot konkurrenternas och skapar nya behov 

(Mcwilliams & Siegel, 2001). För att denna differentiering, via CSR ska fungera måste 

kunderna vara fullt medvetna om företagets handlingar. Därför spelar även annonsering och 

marknadsföring en stor roll inom CSR (Mcwilliams & Siegel, 2001). Ett exempel på detta är 

kosmetikaföretaget ”The Body Shop” som i stor utsträckning använder sig av CSR för att 

differentiera sina produkter med marknadsföring om ”stöd Community fair trade”. Ett 
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program som enligt en undersökning 2013 gav fördelar för 320,000 människor per år (Bitc, 

2013) vilket de skriver följande om på deras hemsida: 

 

”Vi lanserade Community Fair Trade 1987. Det är vårt program för rättvis handel, och 

fungerar så att vi letar upp småskaliga odlare, traditionella hantverkare och lantliga 

kooperativ som är experter på sina områden. I utbyte bjuder vi på schysta 

handelsförutsättningar och priser som räcker för att bygga upp självständighet” 

(Thebodyshop.se) 

Förutom på deras hemsida så marknadsför de detta program på baksidan av diverse produkter 

som de producerar. 

 

1.1.3 CSR och varumärken 

”Varumärken allt viktigare när företagen ger bort julklappar”(Nilsson, 2010) 

”Politiska varumärken har aldrig varit viktigare”(Vindeland, 2012) 

”Varumärken allt viktigare i kläd- och modebranschen”(Dunér, 2012) 

 

Av dessa rubriker kan vi härleda att varumärken har blivit större och viktigare för 

konsumenter, oavsett vad de konsumerar. Antagandet får medhåll från Evert Gummesson 

(2003), professor inom marknadsföring samt företagsekonomi som menar att idag är 

varumärken viktigare än själva produkten. Varumärken har blivit en trend, och denna trend 

blir bara starkare och starkare med tiden (Rognerud, 2003). Konsumenter är mer medvetna 

om företagen och deras produkter idag. Deras samarbeten med andra företag och 

organisationer spelar därför större roll och företagets varumärke, något Mårtenson beskriver 

som ett ”firmamärke” har möjlighet att skadas vid samarbeten med fel företag och 

organisationer (Mårtensson, 2009). KWDs Webranking (2014) pekar på att antalet företag 

som offentliggör deras samarbeten på deras egna hemsidor har ökat från 27 % år 2007 till 54 

procent år 2013. Miriam Thunborg säger i DN att företag inte skänker pengar för den goda 

saken. Hon menar att det handlar istället om frågor som är viktiga för företagen och att de då 

tar detta i akt av affärsmässiga motiv. Hon avslutar med att det ultimata vore om samarbetena 

faktiskt gynnar både företaget och samhället (Sundberg, 2014). CSR kan användas som en 

strategi för företag att positionera sitt varumärke. Användandet av en sådan strategi ger 

konsumenterna möjligheten att identifiera sig med varumärken istället för att endast uppskatta 

eller respektera det (Bhattachrya & Sen: Sen et al, 2007). 

http://helsingborg.lokaltidningen.se/varumarken-allt-viktigare-nar-foretag-ger-bort-julklappar-/20101118/artikler/101119829
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1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning av Werther och Chandler (2005) samt Mårtenson (2009) visar på att CSR 

samt företagens varumärke har blivit större i dagens samhälle. Utifrån dessa påståenden om 

omvärlden vill vi med vår undersökning se skillnader på val av CSR samt hur detta införlivas 

i företagens varumärken. I en artikel skriven av Robin W. Roberts (1992) lyfter han fram 

bakomliggande orsaker till ett företags CSR. I artikeln beskrivs det flertalet intressenter samt 

faktorer som inte endast påverkar valet av CSR-programmet ett företag tar fram, men även 

hur mycket de kommer arbeta med detta (Roberts 1992). Utifrån denna tidigare forskning blir 

det intressant att undersöka de bakomliggande faktorerna och intressenterna hos ett företag. 

Har några av dessa större inflytande beroende på vilket företag det är, vilket program de 

önskar sig använda sig av eller av vilken industri de är i? 

 

Keim (1992) menar att CSR och de handlingar som det innefattar kan vara överensstämmande 

med vinstmaximerandet hos ett företag men Roberts (1992) syftar på att tidigare forskning har 

gett olika resultat av CSR. Vissa aktiviteter och handlingar inom CSR har gett olika resultat, 

några positiva och andra negativa (Roberts, 1992). För att återkoppla till Keims (1992) 

påståenden om att maximera vinst i ett företag via CSR, vore det intressant att undersöka om 

det finns CSR-program hos företag i dagens samhälle som endast existerar då de förmedlar 

vinst åt företaget. Att programmet inte skulle existera om det inte förmedlar vinst åt företaget. 

Ytterligare så finns det ett intresse att undersöka om ett företags CSR-program faktiskt gör det 

den är utsagd till att göra, eller om företag använder sig av en “falsk” form av CSR, för ett 

vinstdrivande syften. Vi kan dock konstatera redan från start att dessa frågor inte kommer att 

vara aktuella i undersökningen som de huvudsakliga forskningsfrågorna då inget företag 

skulle uttrycka sig om detta. Vi skulle med stor sannolikhet inte få trovärdiga svar av de 

företagen vi hade valt att undersöka. Däremot kommer en liten del av denna studie behandla 

om företagens medvetenhet angående möjligheten till vinstmaximering via CSR. 

 

I Kellers (2007) studie så framtogs det att CSR kan användas för att positionera ett företag 

och ett varumärke. Mcwilliams och Siegel (2001) skriver i sitt arbete att CSR också användas 

som en differentieringsstrategi för ett företags produkter. Då Werther och Chandler (2005) 

menar att kravet på att ett samhälle accepterar ett varumärke har ökat, är det viktigt att 

varumärket visar det ökade värdet som det kan erbjuda för en konsument. Detta anser vi är en 
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intressant koppling att forska i. Hur företag använder sig av sitt CSR-program för att 

positionera och differentiera sitt varumärke gentemot konkurrenterna?  

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar företags val av 

CSR-program samt hur de använder sina filantropiska CSR-program för att 

positionera/differentiera sitt varumärke. 

 

1.4 Frågeställning 

      Vilka faktorer samt intressenter påverkar valet av ett företags filantropiska CSR? 

Hur arbetar företag med att differentiera/positionera varumärket genom sitt filantropiska 

CSR-program? 

 

1.5 Avgränsning 

Till denna studie har vi avgränsat oss till att undersöka vinstdrivande företag, med fokus på ett 

samhällsperspektiv. Studien kommer inte innefatta ideella organisationer likt röda korset. 

Denna avgränsning gör vi då vi anser att CSR endast går att tillämpa till företag vilka inte har 

att lösa samhällsproblem som sitt primära syfte. Vi har valt att fokusera på att undersöka två 

olika företag i samma bransch och deras filantropiska CSR-arbete. Vi har gjort detta val då 

det blir för brett för studiens tidsram att ta med alla olika typer av CSR-arbeten. Därför får 

t.ex. det miljömässiga och ekonomiska perspektivet lida i denna studie. För att undersökning 

ska få ett resultat av en djupare förståelse så anser vi att denna avgränsning är nödvändig. 
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2.0 Teori 

I teoriavsnittet går vi in på de teorier vi funnit användbara för studien för att få en djupare 

förståelse till fenomenet vi har valt att undersöka. Vi börjar med att lyfta fram Carrolls 

pyramid för CSR för att sedan komma in på val av CSR, komplexiteten i valet av CSR samt 

bakomliggande faktorer till ett företags val av CSR. Avsnittet avslutar med att väva in 

kopplingen mellan varumärken och CSR samt hur företag kan använda detta som ett verktyg 

för att positionera samt differentiera sig som företag.  

 

2.1 Carrolls pyramid över CSR 

I Carrolls forskning utforskade han CSR i ett försök att förstå de ingående komponenterna, 

och utifrån dessa skapade han en pyramid av CSR. Med sin pyramid vill han ta fram en 

strategi som lyfter fram hur ett socialt ansvar tas och hur företag ska arbeta med CSR i 

förhållande till etik och moral. Pyramiden innefattar fyra steg som består av ekonomiska, 

legala, etiska och filantropiska ansvarsområden (Carroll 1991). Pyramiden är ett verktyg för 

CSR som ger förståelse för företags utveckling/utvecklande av ekonomiskt, juridiskt, etiskt 

och filantropiskt CSR. Ansvarstagandet är beroende av faktorer som ett företags storlek, 

ekonomi, ledarskap etc. Carroll menar att de fyra ansvarsområdena ska ses som en helhet, de 

ska alltså inte separeras då alla är ansvarsområden som antingen krävs eller efterfrågas av 

samhället (Carroll 1991). 

 

Ekonomiskt ansvar: För att ett företag ska vara lönsamt och gå runt krävs det ett ekonomiskt 

ansvar där viktiga beslut tas, allt från att minska kostnader till att tillfredsställa kunder. 

Företagets fokus ska vara långsiktig tillväxt. Prissättningen ska uppfylla produktens värde 

utefter vad samhället anser vad produkten är värd. Som det länge varit och fortfarande är idag, 

tar företags vinstintressen väldigt mycket fokus från CSR (Carroll, 1991). 

 

Juridiskt ansvar: Detta område innefattar de lagar och regler som företag måste följa samt 

bete sig efter för att accepteras av samhället. Följer inte företaget de lagar och regleringar som 

råder i samhället kan företaget varken skapa social legitimitet eller kvarstå (Carroll, 1991) 

 

Etiskt ansvar: Detta är ett ansvar som förväntas utav samhället. Ansvarsområdet lyfter fram 

normer och moraliska rättigheter som företagen förväntas följa. Till skillnad från de två först 
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nämnda områdena har inte företaget en skyldighet att följa detta ansvarsområde. De etiska 

förväntningarna uppstår i samband med de krav som intressenter har på näringslivet (Carroll 

& Buchholtz, 2006). 

 

Filantropiskt ansvar: Det filantropiska ansvarsområdet står för ett frivilligt ansvarstagande 

där företaget är en god samhällsmedborgare som tillför en positiv utveckling i samhället. 

Detta förespråkar att de aktiviteter som företaget utför, i sin tur gynnar och genererar 

utveckling för samhället. Det viktiga här är att aktiviteterna inte styrs av lagar och regler. 

Exempel på ett filantropiskt ansvar är sponsring. Detta område (likt det etiska), är något som 

eftertraktas av ett samhälle, men skillnaden är att företag inte förväntas att ta ett filantropiskt 

ansvar. Däremot anses företag som inte utför filantropiska aktiviteter som icke-goda 

samhällsmedborgare vilket in sin tur kan vara en risk för varumärket (Carroll, 1991).  

 

Figur 1: Carrolls pyramid över hur ett företags CSR-arbeten bygger på varandra. 

 

Carrolls pyramid har senare även utvecklats och tagit formen av 3 stycken cirklar. Denna 

modell är konstruerad runt tre olika domäner; ekonomiskt ansvar, legalt ansvar och etiskt 

ansvar. Den fjärde kategorin från pyramiden, filantropiskt ansvar, har ingen egen domän i 

denna cirkulära modell. Detta på grund av att motivet bakom ett företags filantropiska arbete 

kan grundas i någon av de tre andra domänerna (Schwartz & Carroll, 2003).  
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Ekonomisk domän: Denna cirkel innefattar de aktiviteter som har en direkt eller indirekt 

positiv påverkan på företaget. Både aktiviteter som maximerar vinsten samt aktiviteter 

maximerar aktievärdet. Alla aktiviteter som skapas efter dessa två mål är motiverade av 

ekonomin av företaget. Aktiviteter som inte följer att maximera vinst eller att maximera 

aktievärdet faller ur denna ram. Det gäller även aktiviteter som följer dessa mål, men 

tillvägagångssättet kan vara mer effektivt och är aktivt bortvalt av företaget (Schwartz & 

Carroll, 2003). 

 

Legal domän: Den legala cirkeln inkluderar de legala aspekterna som ett företag måste följa 

för att anses som en god medborgare och kunna finnas kvar i samhället. Denna domän har 

utvecklas från pyramiden och inkluderar 5 olika typer av legala motiv från ett företag. Det 

första är ett passivt motiv. Här gör företaget vad det vill och det råkar hända att det faktiskt är 

lagligt. Det andra motivet är restriktivt. Inom detta motiv vill företaget göra mer men det finns 

lagar som inte tillåter vad de vill göra. Opportunistic är det tredje motivet. Här använder sig 

företaget av kryphål i lagen för att göra sin verksamhet och fortfarande agerar lagligt. 

Företagen kan också välja att placera sig i områden med lättare lagar som inte hindrar 

företaget att göra vad de vill. Innebörden av opportunistic är att företaget baserar sina beslut 

på lagarna som finns i samhället. Fjärde motivet är undvikande. Där vill företagen undvika 

nuvarande eller framtida lagar via sina aktiviteter. Det sista motivet som tas upp inom denna 

domän är förväntade. Här försöker företaget influera de som skapar lagarna så att de 

fördelaktiga lagarna för företaget kommer igenom snabbare med volontärarbete (Schwartz & 

Carroll, 2003).  

 

Etisk domän: Den sista domänen inkluderar de etiska ansvar som företagen förväntas att göra 

av den generella befolkningen eller företagets intressenter. Inom denna cirkel så finns det tre 

stycken etiska standarder för företag. Traditionell standard är de etiska förhållningssätt som 

har blivit accepterade av samhället för att ett företag ska fungera ordentligt. Om ett företag 

förhåller sig till dessa grundläggande etiska förhållningssätt så uppnår de den traditionella 

standarden för etiskt ansvarstagande. Konsekvensstandard har ett fokus på konsekvenser. Här 

anses ett företag som etiskt när deras aktiviteter anses gynna samhället och göra det till det 

bättre. Deontologisk standard innefattar de aktiviteter som ett företag utför där de känner att 

det är deras skyldighet att göra de, både moraliskt och för rättvisan (Schwartz & Carroll, 

2003). 
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Figur 2. Carrolls tre cirklar av CSR och hur de kan gå ihop med varandra. 

 

Teorins användning: Med Carrolls pyramid kommer vi få en översikt om vad för slags CSR 

vi kommer leta efter i ett företag. Denna studie har som mål att undersöka filantropisk CSR 

inom företag, alltså kommer vi inte använda oss av av de tre övriga stegen i pyramiden. Det 

fjärde steget i pyramiden kommer alltså vara en ledstjärna för oss för att vi ska veta vilka 

företag använder sig av filantropisk CSR. Cirklarna blir däremot mer intressanta för vår 

analys. Då den filantropiska CSR:en kan befinna sig inom en av de tre olika cirklarna vill vi 

med denna modell undersöka vilken typ av filantropisk CSR företagen arbetar med. Med 

hjälp av cirklarna och deras innehåll kan vi därför analysera i vilken eller vilka cirklar 

företagens filantropiska CSR lämpar sig bäst inom. 

 

2.2 Val av CSR-program 

Porter och Kramer (2009) ser CSR både som en strategi samt som grunden till en växande 

social utveckling då företag använder sina resurser och kunskaper till något som bidrar till 

utveckling samtidigt som det gynnar samhället. Metodsätten för CSR skiljer sig så pass 

mycket från varandra att fenomenet CSR blir splittrat då olika verksamheters metoder skiljer 

sig både från företag och branscher emellan. Porter och Kramer menar att CSR visar på 

lönsamhet om ett företag utgår från en befintlig strategi. Användandet av en CSR-strategi ger 

utgångspunkter och vägleder på så sätt företaget (Porter & Kramer, 2009).   
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Porter och Kramer (2009) lyfter fram CSR som en strategi vilket ett företag kan använda sig 

av för att identifiera de effekter ett företags aktiviteter har på samhället, både positiva som 

negativa. De lyfter även fram vilka effekter som företag borde arbeta mot samt hur företag bör 

göra detta (Porter & Kramer, 2009). 

 

Identifiera skärningspunkterna: Det finns två olika förhållanden mellan ett företag och det 

samhället som företaget råder i. Porter och Kramer (2009) lyfter fram två separata begrepp för 

dessa förhållanden, insida-ut och utsida-in. Insida-ut innefattar den påverkan ett företag har på 

samhället. Med företagets värdekedja samt deras dagliga verksamhet så skapar ett företag 

antingen positiva eller negativa konsekvenser på deras samhälle. Dessa konsekvenser 

påverkar i olika grad beroende på i vilket samhälle som företaget befinner sig i samt i vilken 

tid, det som var accepterat igår kanske inte är accepterat imorgon. Utsida-in införlivar de 

externa, sociala förhållandena som påverkar ett företag, antingen positivt eller negativt (Porter 

& Kramer, 2009).  

 

Välja vilka sociala problem företaget ska arbeta med: Ett enskilt företag har inte möjlighet 

att lösa alla problem som råder i ett samhälle (Porter & Kramer, 2009). Därför måste företag 

välja att arbeta med de sociala problemen som korsar med deras verksamhet. Porter och 

Kramer (2009) lägger fram tre kategorier om sociala problem som påverkar ett företag; 

Generiska sociala problem, värdekedjans kontext och sociala dimensionerna av 

konkurrenssammanhang. De generiska sociala problemen är de samhällsproblem som inte 

påverkar företagets operativa verksamhet särskilt mycket eller företagets konkurrenskraft på 

lång sikt. De problemen som finns inom värdekedjan är de sociala problem som påverkas 

mycket av företagets operativa arbete.  De sociala dimensionerna är de faktorer i en extern 

omgivning som starkt påverkar företagets möjlighet till konkurrenskraft.  

Enligt Porter och Kramer (2009) måste företag sortera in problemen i deras omgivning i dessa 

tre kategorier och rangordna dem i potentiell påverkan. De menar också att olika industrier 

och företag kommer rangordna dessa på olika nivåer samt välja olika sociala problem de kan 

positionera sitt varumärke med gentemot sina konkurrenter (Porter & Kramer, 2009). 

 

Skapa en agenda för företagskultur: Att enbart placera problem i olika kategorier är bara 

ett steg till att faktiskt skapa CSR för ett företag. I skapandet av en agenda för CSR så rör 

CSR-programmet sig i ett företag från att dämpa skada på företaget till att faktiskt förstärka 

företagets strategi med att möta problem i samhället (Porter & Kramer, 2009). Det är utifrån 
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den strategiska CSR som ett företag kommer göra störst sociala påverkan samtidigt som de får 

mest ekonomiska fördelar. Här delar Porter och Kramer (2009) upp organisationens CSR-

agenda i två kategorier, responsiv CSR och strategiskt CSR (Porter & Kramer, 2009). 

Responsiv CSR är den CSR där företaget agerar som en bra samhällsmedborgare samtidigt 

som det dämpar nuvarande eller förväntade, negativa effekter från verksamheten (Porter & 

Kramer, 2009).  Att agera som en bra samhällsmedborgare är ett nödvändigt villkor för att 

CSR ska existera i ett företag, och Porter och Kramer (2009)  menar att många företag gör det 

väl.  Att dämpa nuvarande eller förväntade negativa effekter har att göra med värdekedjan i ett 

företag. Därför är det viktigt för ett företag att undersöka vilka problem som kan uppstå i 

deras värdekedja (Porter & Kramer, 2009). Strategisk CSR handlar om att positionera 

företaget gentemot konkurrenterna. Detta appliceras på ett företags relation med samhället, 

konsumenterna och konkurrenterna. Strategisk CSR går förbi endast att vara en bra 

medborgare och dämpa negativa effekter. Denna agenda av CSR involverar båda insida-ut 

och utsida-in samt skapar delade värderingar. Kombinationen av insida-ut och utsida-in, ger 

förutsättningar för att företag att utveckla aktiviteterna i värdekedjan för att minska problemen 

i den sociala dimensionen för konkurrens. När dessa är fullt integrerade så kommer det inte gå 

att urskilja företagets CSR med den dagliga verksamheten (Porter & Kramer, 2009). 

 

Figur 3: Skillnaden mellan responsiv och strategisk CSR. 

 

Teorins användningsområde: Teorin tar upp intressanta punkter om hur ett företag går till 

väga för att välja vilken typ av CSR-program de kommer att använda sig av samt om denna 

typ är responsiv eller strategisk. Då ett av studiens mål är att undersöka hur företagen 

använder sig av CSR för att positionera/differentiera sitt varumärke och produkter kommer 

denna teori väl till hands. Teorin kommer hjälpa oss att undersöka var företagen har valt att 
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hämta sitt CSR-program ifrån, om det är från problem i samhället eller problem de skapar 

själva, samt om programmet är strategiskt eller responsivt. 

 

2.3 Komplexiteten hos CSR-val 

Polinsky och Jevons (2009) lyfter fram CSR på ett strategiskt sätt som syftar till 

organisationer. Samtidigt som CSR är för den goda saken skull så är CSR även varumärkes-

uppbyggande och stärker ett företags rykte (Polinsky & Jevons, 2009). Polinsky och Jevons 

(2009) menar att organisationer måste ta hänsyn till komplexitet i tre olika former vid val av 

strategisk CSR: problem-, organisatorisk- och kommunikations komplexitet. Dessa tre 

komplexiteter måste förstås innan ett företag tar sig an att arbeta med CSR (Polinsky & 

Jevons, 2009).   

 

Problem komplexitet: Definitionen av ett socialt problem kommer se annorlunda ut 

beroende på organisationen, omvärlden den opererar i, och de olika perspektiv deras olika 

intressenter har. Eftersom definitionerna på problemen är så annorlunda måste sociala 

problem brytas ner till fyra olika subgrupper; problemidentifikation, heterogenitet, mätning 

och tolkning (Polinsky & Jevons, 2009). Problemidentifikation: Organisationen måste först 

undersöka bredden på alla de olika sociala problemen som har möjlighet att bli integrerade i 

organisationens aktiviteter för att varumärket ska bli känt för att det tar socialt ansvar.  Av 

detta kan det uppstå problem då olika intressenter definierar problem annorlunda. Så desto 

mer problem som organisationen väljer att hjälpa till med, desto mer kritik får det från olika 

intressenter (Polinsky & Jevons, 2009). Heterogenitet: När organisationen har valt en viss typ 

av CSR-program att arbeta med, så måste det finnas en viss nivå av homogenitet i 

subkategorierna av det valda CSR-programmet. En organisation som har valt en viss 

inriktning måste också stödja denna inriktning via subkategorierna. Exempelvis kan ett 

företag som har valt att fokusera på ekologisk CSR för vissa produkter inte sluta helt med 

ekologi på deras övriga produkter (Polinsky & Jevons, 2009). Mätning: Organisationen måste 

skapa ett standardmått av hur företagets nuvarande CSR ska mätas för att utvärdera om hur 

väl programmet faktiskt fungerar för att visa intressenterna och jämföra mot andra CSR-

program (Polinsky & Jevons, 2009). Tolkning: Organisationen måste sedan välja en specifik 

nivå av standardmåttet för att alla intressenter ska ha möjlighet att se om CSR-programmet 

som företaget har valt är positiv eller negativ. Detta med grund i att olika intressenter har 

olika definitioner på hur mycket ett CSR-program måste bidra till ett bättre samhälle innan de 
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kan säga att det faktiskt hjälper. Denna standardnivå ska också innefatta vilken prestation som 

krävs av företaget för att detta ska verka ansvarstagande (Polinsky & Jevons, 2009). 

 

Organisatorisk komplexitet: Organisationer har flera olika aktiviteter och denna del vill 

lyfta fram om det är möjligt för organisationer att innefatta CSR-aktiviteter inom alla interna 

och externa aktiviteter. Inom organisatorisk komplexitet finns det också fyra subkategorier; 

Företagsmärke, Flera produkter och varumärken; sajt och funktionella aktiviteter; 

logistikkedjeproblem (Polinsky & Jevons, 2009). Företagsmärke: Strategisk CSR ska vara en 

sådan strategi att den går ut över hela varumärket och inte endast specifika delar av 

varumärket.  Med att arbeta på detta sätt så blir CSR en distinkt karaktärisering av 

organisationen bakom varumärket samtidigt som den skapar en differentiering gentemot andra 

varumärken. CSR-programmet hos en organisation blir organisationens personlighet och går 

ut över alla varumärken som införlivas i organisationen (Om den nu har fler varumärken än 

ett) (Polinsky & Jevons, 2009). Flera produkter och varumärken: För att vara effektivt måste 

det inkorporeras i alla produkter och varumärken som organisationen har. Detta kan vara 

en svårighet för de företag som erbjuder flertalet produkter där vissa är skadliga för 

konsumenterna såsom tobaksindustrin eller snabbmatsindustrin (Polinsky & Jevons, 2009). 

Plats och funktionella aktiviteter: Företag som har flera olika industrier och arbetsplatser 

måste ha en klar insikt i att olika arbetsplatser kan ha direkta och indirekta påverkan på 

företagets CSR-program. Använder sig en av arbetsplatserna av t.ex. otillåten arbetskraft 

skadar detta hela varumärket. Detta gör att det blir en omöjlighet för en organisation att ha 

samtliga delar av sitt CSR-program på alla arbetsplatser och industrier. Dessa organisationer 

bör därför skapa en kärna av CSR som ska införlivas på alla arbetsplatser (Polinsky & Jevons, 

2009). Logistikkedjefrågor: CSR-aktiviteter sträcker sig längre än endast inom 

organisationen. Ska ett varumärke anses som ansvarstagande måste även de använda sig av 

underleverantörer vilka också är ansvarstagande. Om organisationen inte använder sig av 

leverantörer som är ansvarstagande kan detta skada organisationens varumärke. Därför har 

organisationer möjlighet att försöka påverka underleverantörer så att dessa arbetar med 

samma CSR-program som dem (Polinsky & Jevons, 2009). 

 

Kommunikationskomplexitet: Denna del innefattar hur organisationen kommunicerar sitt 

CSR-program. Kommunikationen av en organisations CSR är ett viktigt verktyg för att kunna 

positionera sig på marknaden. Inom kommunikationskomplexitet finns även 4 subkategorier: 

intensitet och verkan/positionering, kommunicerande verkan, typer av program utnyttjas, 
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integrationsproblem (Polinsky & Jevons, 2009). Intensitet av positionering: CSR-programmet 

måste vara starkt integrerat i varumärket och sedan måste det även marknadsföras för att 

varumärket ska kunna få ut någon vinning av det. För att detta ska kunna vara lönsamt måste 

två stycken krav uppfyllas; det första är att varumärket faktiskt arbetar med ett CSR-program. 

Det andra kravet är att CSR-programmet ska vara såpass väl utformat att det faktiskt är värt 

att marknadsföra. Om en organisation arbetar med en liten del CSR och marknadsför denna 

kan det uppfattas såsom att organisationen försöker utnyttja sina intressenter för egen vinning. 

Detta kan medföra att varumärket skadas (Polinsky & Jevons, 2009). 

Kommunikationshandlingar: Såväl intressenter som kunder vill veta om organisationen 

arbetar med någon form av CSR och vilken typ av CSR. Därför måste en organisation 

investera i marknadsföring av sitt CSR-program. Detta kan medföra problem då en 

organisation har flera olika marknadssegment och produkter med olika CSR-program. Att 

marknadsföra olika typer av CSR till olika kunder får företaget att framstå som inkonsekvent 

(Polinsky & Jevons, 2009). Typer av program som används: Det finns en rad olika program 

av CSR som en organisation kan välja att arbeta med. Exakt vilken typ av CSR en 

organisation ska arbeta med går inte på förhand att säga. Däremot så pekar tidigare forskning 

på att organisationer som involverar CSR-program med filantropisk inriktning i sina 

aktiviteter uppfattas med högre status bland konsumenter. CSR-programmet som används av 

en organisation bör även vara relaterat till kärnverksamheten samt baserat på vilket 

marknadssegment de önskar att nå (Polinsky & Jevons, 2009). Problem i genomförandet: 

Implementationen av ett CSR-program hos ett företag måste göras med ett meningsfullt 

motiv. Om organisationen försöker implementera CSR i sina strategier endast för att höja 

förväntningarna från deras intressenter kommer detta leda till högre nivåer av missnöje och 

kritik från dessa (Polinsky & Jevons, 2009). 

 

Teorins användningsområde: Teorin går in på djupet kring vilka svårigheter ett företag kan 

ha med sitt CSR-program. Detta då de företag vi kommer undersöka är stora, väletablerade 

och har flertalet olika externa krav att tillgodose. Vi tror att eftersom företagen är så pass stora 

har de en viss tröghet när det gäller deras rörlighet inom deras val av strategi och hanteringen 

av krav. Med denna teori kan vi undersöka våra företags CSR program och se om de har 

använt sig av de olika delarna i modellen vid utformningen och marknadsföringen av deras 

CSR program. 
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2.4 Intressenter/ bakomliggande faktorer till CSR 

Företagsledare möter kontinuerligt krav från olika intressenter i deras arbete. Dessa 

intressenter vill att ledningen placerar resurser till olika typer av CSR (Mcwilliams & Siegel, 

2001). Freeman definierar en intressent som följande:  

 

”Any group or individual who can affect or is affected by the achievment of the firm’s 

objectives” (Freeman: Roberts, Sid 597, 1992). 

 

En intressent kan alltså t.ex. vara en aktieägare, kreditgivare, anställda i företaget etc. 

(Roberts, 1992). Freeman menar att ett företag idag har flera olika relationer med bestående 

intressenter och att de har möjlighet att både påverka samt påverkas av företagets prestationer 

(Mcwilliams & Siegel, 2001). Många ledare för företag har lyssnat och återkopplat mot de 

olika intressenternas krav på CSR på ett positivt sätt (Mcwilliams & Siegel,2001). En primär 

anledning till denna positiva återkoppling är att företagen har identifierat relevansen av 

flertalet intressenter (Mcwilliams & Siegel, 2001). Att skapa ett CSR-program är en strategi 

för ett företag att hantera deras relationer med intressenter. CSR är användbart för företaget 

när det ska utveckla och bibehålla främjande relationer mellan t.ex. aktieägare och 

kreditgivare (Ullman: Roberts, 1992). Ullman fortsätter med att beskriva att om ett företag ser 

intressenter som engagerade i aktiviteter med socialt ansvarstagande så kommer företaget få 

mer motivation till att bokföra sina aktiviteter inom CSR (Ullman: Roberts, 1992). 

Bokföringen av CSR är ett krav för att företaget ska kunna leda, hantera och ha en god 

relation med intressenterna om företagets CSR program ska användas som en ledningsstrategi 

(Ullman: Roberts, 1992). En lednings hos ett företag som försöker influera deras status med 

viktiga intressenter via CSR kommer ha en aktiv inställning och desto mer aktivt ett företag 

är, desto mer CSR kommer företaget ha samt bokföra (Ullman: Roberts, 1992). 

Freeman kategoriserade detta koncept i två delar, ”corporate planning and business policy 

model” och ”A corporate social responsibility model of stakeholder management” 

Första delen i konceptet involverar skapandet och utvärderingen av strategiska beslut för 

intressenter vars support krävs för företagets fortsatta överlevnad. Modellen inkluderar även 

hantering av beteenden hos de olika intressenterna, vilka kan påverka att strategierna matchar 

med företagets resurser och omvärld (Freeman: Roberts, 1992). 
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Den andra delen i konceptet går förbi företaget och involverar även de externa influenserna 

vilka kan skapa motsägande positioner. Det är dessa intressenter som har specifika intressen 

och är engagerade i sociala problem. Denna del av konceptet tillåter företaget att strategiskt 

planera för att anpassa sig till dessa grupper av intressenter (Freeman: Roberts, 1992). 

 

Ullman skapade en struktur för att förutse vilken nivå av CSR ett företag kommer ha samt 

bokföringen av programmet. Detta baserat på intressenter och andra faktorer. Ullman anser att 

mottagligheten hos ett företag till intressenternas krav var beroende av intressenternas 

maktposition. Intressenternas kraft över att influera ett företags ledning är ett resultat av deras 

kontroll över resurser som företaget behöver för att överleva (Ullman: Roberts, 1992). 

Följande del visar de olika faktorerna som påverkar i vilken grad av CSR ett företag kommer 

ha samt vilken typ av CSR-program. 

 

Individuella variabler:  

Enskilda faktorer vilka påverkar företagets grad av CSR (Roberts, 1992). 

 

 Aktieägarna: 

Om ett företag har ett upplöst ägande samt att dessa investerare är engagerade i CSR 

kommer trycket på ledningen att bokföra företagets CSR att öka (Ullman: Roberts, 

1992) 

 Stats- och lagreglerande influenser: 

Staten i ett land har en viss makt över ett företags strategival och prestationer utifrån 

regleringar av lagar. Därför kan denna ses som en intressent till företaget vars 

intressen måste mötas. CSR och bokföringen av denna kan användas som ett medel för 

att möta statens krav (Roberts, 1992,). 

 Kreditgivare: 

Innehar makt över finansiella resurser vilka kan vara kritiska för företagets 

överlevnad. Ju mer ett företag kräver finansiering via lån för att fortgå, desto mer 

kommer företaget engagera sig i att möta kreditgivarnas krav av CSR (Ullman: 

Roberts, 1992). 

 

Strategiska variabler: Företagets strategi i hur de ska möta sina mål. En aktiv strategi i 

att möta krav från omvärlden resulterar i mer CSR-aktiviteter hos ett företag (Roberts, 

1992,). 
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 Public Relations avdelning:  

En PR-avdelning på ett företag har som uppgift att skapa långvariga förhållanden och 

goodwill med olika intressenter. De företag som har en aktiv strategi i CSR-aktiviteter 

kommer därför stödja en PR-avdelning (Roberts, 1992,). 

 Filantropiska grunder:  

Ett företags bidrag till välgörande ändamål är sammanhängande med deras mål mot 

vinstmaximering menar Navarro. Företag förväntar sig ett gensvar från intressenter när 

de redovisar deras donationer mot välgörenhet (Navarro: Roberts, 1992). 

 Ekonomisk prestation:   

Ett företags ekonomiska prestation har en direkt påverkan på hur mycket CSR ett 

företag kan göra (Roberts, 1992). 

 Avkastning på eget kapital: 

En hållbar tillväxt av den ekonomiska avkastningen på ett företags egna kapital är ett 

primärt mål för alla företag. Under de perioder där avkastningen är låg kommer 

företagets ekonomiska vinning prioriteras över deras CSR-program (Ullman: Roberts, 

1992). 

 Systematisk risk: 

Systematiska risker är de faktorer som påverkar en hel marknad och inte enbart 

enskilda företag (aktieskolan.se). Företag med låg systematisk risk är förväntade att 

använda sig av mer CSR-program. Detta med grund i att de företagen har en mer stabil 

aktie samt att CSR-aktiviteter kan öka ett företags kapitaltillgång. Det kan även öka 

produktiviteten och moralen hos de anställda (Ullman: Roberts, 1992) 

 

Kontrollvariabler: Företagets ålder och vilken industri företaget befinner sig i agerar som 

medlande variabler till de övriga faktorerna (Roberts, 1992). 

 

 Företagets ålder: 

Under tiden då ett företag mognar kan deras involvering i CSR-program förankras i 

deras rykte och historia (Roberts, 1992). 
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 Industrin:  

Tidigare forskning pekar på att det finns ett möjligt förhållande mellan industrin som 

företaget befinner sig i samt vilken CSR det använder sig av (Roberts, 1992). 

 Företagets storlek: 

Större företag har större press på sig att använda sig av CSR (Cowen et al: Roberts, 

1992). 

 

Teorins användningsområde: Vi kommer använda oss av denna teori för att undersöka hur 

företagens CSR-program har uppkommit och vilka faktorer/intressenter som spelade roll i 

skapandet av programmet.  Teorin är intressant då det pekar mot att det är flertalet olika 

intressenter/faktorer som påverkar valet av hur mycket CSR ett företag bör använda sig av 

samt vilken typ av CSR. Vi vill undersöka om denna teori överensstämmer med verkligheten 

hos våra valda företag och i så fall vilken av dessa faktorer/intressenter som har mest 

inflytande av valet till företagens pågående CSR-arbete. 

 

I nästa del kommer vi ta upp vad den tidigare forskningen har sagt om CSR och varumärken. 

Teorierna som kommer tas upp visar på hur CSR kan användas för att differentiera eller 

positionera ett företags varumärke. 

 

2.5 CSR och varumärken  

Ett bra rykte är viktigt för ett företag. Ryktet används av många företag för att motivera sina 

CSR-program då dessa kan förbättra företagets image, stärka företagets varumärke och i bästa 

fall öka värdet på verksamheten (Porter & Kramer, 2009). Strategier och positionering via 

CSR gör företagen och deras varumärken mer mänskliga samtidigt som det ger konsumenten 

möjlighet att identifiera sig med varumärket istället för att endast respektera eller uppskatta 

det (Bhattacharya & Sen: Sen et al, 2007). Skapandet av varumärkets identitet genom CSR-

strategi och CSR-positionering skapar fler förmåner än endast transaktionsförmåner. 

Exempelvis word-of-mouth och kundlojalitet (Sen et al, 2007). Motiven bakom valet av 

företagets CSR-program finns i två former enligt Batson; yttre motiv och inre motiv. Inom 

yttre motiv så har CSR-programmet som mål att öka varumärkets välfärd medan inre motiv 

har som mål att förverkliga de åtaganden som företaget har till samhället. De två olika 

motiven måste inte nödvändigtvis vara separerade, utan båda kan finnas samtidigt i samma 

CSR-strategi (Batson: Sen et al, 2007). 
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Sen et al menar på att det finns två interaktiva faktorer av tilltron från en konsument till ett 

varumärkes CSR. Den första är konsumenternas medvetenhet om varumärkets CSR-program. 

Denna medvetenhet är en nödvändighet för att konsumenten ska tro att företaget bakom 

varumärket är socialt ansvarstagande. Den andra faktorn är konsumenternas egen tillskrivning 

när det gäller varumärkets motiv till varför de valde deras CSR-program. Tillskrivningen som 

konsumenterna gör till motivet är den som gör att konsumenten favoriserar just det företaget 

(Sen et al, 2007). 

 

2.6 CSR som positioneringsstrategi 

Sen et. Al menar att CSR kan användas för att positionera ett företags varumärke i 

konsumenternas tankegång samt i förhållande till deras konkurrenter på marknaden (Sen et al, 

2007). Strategisk CSR innebär att göra sitt företag unikt på marknaden med att arbeta på ett 

sätt som skiljer sig från konkurrenterna (Porter & Kramer, 2009). För att lyckas med att 

formulera en strategi utifrån CSR måste företaget förstå hur konsumenterna ser och reagerar 

både på deras egna CSR-program, samt konkurrenternas (Bhattacharya & Sen: Sen et al, 

2007). Werther och Chandler menar att rätt balans mellan strategi, varumärkesuppbyggnad 

och CSR skapar en hållbar konkurrensfördel för företaget. Detta kräver att företagets CSR 

måste vara integrerat inom hela företaget, från toppen till botten. Målet med detta är att 

integrera CSR både i företagsstrategin samt den dagliga verksamheten, först då kan den bli 

kostnadseffektiv och har möjlighet att skydda varumärket (Werther & Chandler, 2005). 

 

Kellers forskning visade på att när ett varumärke positionerar sig som ett ”CSR-varumärke” 

istället för att endast vara ett varumärke som arbetar med CSR, har varumärket möjlighet att 

öka förmåner för konsumenter (Sen et al, 2007). Sen et al visade i sin forskning att olika 

marknadsorienterade förmåner gavs beroende på hur väl företagets CSR var integrerat i 

företagets positioneringsstrategi (Sen et al, 2007). Forskningen visade att konsumenter 

favoriserade och belönade de varumärken som positionerade sig som ett ”CSR-varumärke” 

(Ett varumärke som är känt för sitt CSR-engagemang), det visade att dessa är positivt 

associerade med högre köpnivåer. Författarnas forskning visade även att strategin att 

positionera ett företags varumärke efter CSR kan skapa lojala kunder över en längre tid 

samtidigt som den stärker förhållandet mellan företaget och kunder (Sen et al, 2007). 

Positionering av sitt varumärke med hjälp av CSR, gör det svårare för konsumenterna att byta 

varumärke (Sen et al, 2007). 
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Teorins användningsområde: Denna teori kommer att hjälpa oss att undersöka hur väl 

integrerat företagens CSR-program är i deras övergripande strategi, något som krävs för att 

företaget ska ha möjlighet att positionera sitt varumärke genom sitt CSR-program. Teorin ger 

oss också möjlighet att undersöka på vilket sätt som kunderna ser företagets varumärke i form 

av CSR. 

 

2.7 CSR som differentieringsstrategi 

Enligt Mcwilliams och Siegel (2001) har företag möjlighet att skapa en nivå av CSR då de 

omringar sina produkter med CSR-program som företaget arbetar med, såsom att endast 

använda naturliga resurser för deras produkter. Om företag arbetar med denna strategi så 

använder de sitt CSR-program för att differentiera sina produkter. Mcwilliams och Siegel 

(2001) menar att denna strategi används av företag för att antingen skapa nya behov hos sina 

konsumenter eller ha möjligheten att sätta högre priser på sina produkter. Denna typ av 

strategi finns i industrier där marknaden redan är full med differentierade produkter 

(Mcwilliams & Siegel, 2001).  För att ett företags differentieringsstrategi ska vara lyckosam i 

samband med CSR så måste konsumenter vara fullt medvetna om företagets CSR-program, då 

de annars kommer att välja ett annat företags produkter. Därför menar Mcwilliams och Siegel 

(2001) att reklam och marknadsföring är en viktig del i denna typ av differentieringsstrategi, 

då den skapar kunskap om produktens CSR-förmåner. Detta har gjort att antalet företag som 

använder sin CSR i deras marknadsföring har ökat då de vill ha möjligheten att utnyttja 

dragningskraften av deras CSR-program för att nå specifika och viktiga marknadssegment 

(Mcwilliams & Siegel, 2001). Alla konsumenter kräver däremot inte att ett företag ska arbeta 

med CSR, vilket gör att priset för ett företags produkter samt priset på deras konkurrenters 

produkter fortfarande är viktigt. Mcwilliams och Siegel (2001) menar att en konsument 

kommer att välja en produkt som stödjer ett CSR-program om denna produkt antingen har 

samma pris som, eller endast ett lite högre pris än konkurrenternas produkter. Mcwilliams och 

Siegel (2001) beskriver att det finns ett positivt förhållande mellan efterfrågan på produkter 

vilka innehåller CSR, samt priset för konkurrenternas produkter. 

 

Teorins användningsområde: Då båda företagen använder sig av flera olika produkter inom 

samma område, i en marknad där det finns flera liknande produkter blir denna teori intressant 

för oss. Vi kan använda denna teori för att undersöka hur företagen differentierar sina 

produkter mot deras konkurrenter samt hur dessa gör det. 
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3.0 Metod 

I metodavsnittet beskriver vi det metodval vi använt oss av för att samla in sekundär- samt 

primärdata. Vi redogör detaljerat hur vi har gått tillväga i denna studie samt lyfter fram de 

brister och den metodkritik vi har varit medvetna om. Avsnittet innefattar även en kortare 

redogörelse över vilka två företag vi kommer att undersöka samt vilka personer vi har valt att 

intervjua.  

 

3.1 Forskningsstrategier 

Det finns två olika forskningsmetoder för att samla in data. Kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod (Denscombe, 2009). Kortfattat så baserar den kvalitativa metoden sig på ord 

och det kvantitativa på siffror (Denscombe, 2009). Ytterligare konkreta skillnader mellan de 

två forskningsmetoderna är att den kvalitativa innehåller mer närhet och rik data vilken är 

ostrukturerad medan den kvantitativa metoden innebär undersökning på distans med en hård 

samt strukturerad data (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ data innefattar huvudsakligen 

forskningsmetoder såsom observationer, dokument samt intervjuer. Vid denna typ av 

forskning så skapar forskaren en mening utifrån rådata den har hämtat från omvärlden 

(Denscombe, 2009). Den kvalitativa forskningsansatsen kan både vara induktiv och deduktiv. 

Den är induktiv om forskningen har som mål att generera teorier, skapa en allmän 

generalisering utifrån det särskilda data som har samlats in (Denscombe, 2009).  Den 

deduktiva ansatsen innebär hur förhållandet mellan teori och praktik ter sig. Metoden är 

teoriprövande vilket ger en bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Deduktion innefattar 

kortfattat att vi börjar med teori och utifrån denna gör vi observationer/resultat medan 

induktion rör sig från observationer/resultat och skapar teori (Bryman & Bell, 2013). Utöver 

induktion och deduktion så finns även abduktion. Abduktion är en kombination mellan den 

induktiva och deduktiva (Denscombe, 2009). 

 

Denna studie kommer att innefatta en kvalitativ forskningsansats med en deduktiv inriktning. 

Detta metodval har vi gjort då denna studie går ut från att pröva tidigare forskares teorier 

inom fältet i verkligheten. Vi kommer använda oss av en kvalitativ forskningsansats då vi 

anser att intervjuer kommer ge det djupet på data vi behöver för att kunna göra ordentliga 

analyser på de tidigare teorierna och se om de stämmer överens med verkligheten eller inte. 
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3.1.1 Kritik av kvalitativ forskning 

Forskare inom den kvalitativa forskningen kritiseras för att vara subjektiva (Bryman & Bell, 

2013). Att vara subjektiv menas med att utifrån eget intresse och omedvetet lyfta fram det 

som var och en själv finner intressant samt betydelsefullt. Detta kan i sin tur påverka 

undersökningen och förminska annat betydande material som ligger utanför forskarens 

substans (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ undersökning svår och näst intill omöjlig att 

upprepa. Respondenterna vid en kvalitativ undersökning kan inte representera en population 

till skillnad från en kvantitativ undersökning. Istället menar Mitchell (2013) att en kvalitativ 

undersökning kan generaliseras till teori.  Vid en kvalitativ generalisering avgör kvaliteten 

huruvida undersökningen är representativ, utifrån begreppen trovärdighet och äkthet (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

3.1.2 Forskningsdesign 

Studien innefattar en komparativ design som innebär en etnografisk eller kvalitativ intervju-

undersökning av mer än ett fall. Forskarna vid en komparativ design försöker sedan att göra 

en jämförelse bland dessa fall (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har jämfört två företag 

och försökt hitta både likheter och skillnader i hur de använder sig av sin filantropiska CSR. 

 

3.1.3 Tolkning av dokument 

Hermeneutik innefattar huruvida forskaren tolkar och förstår texter (Bryman och Bell, 2013). 

Inom hermeneutik ska forskaren försöka förstå betydelsen av texten utifrån samma perspektiv 

som dess författare (Bryman och Bell, 2013). För att uppnå denna förståelse så är det viktigt 

att fokus ligger på miljön som texten skrivits i. (Bryman & Bell, 2013).  Denna studie har 

analyserat dokumenten utifrån en hermeneutisk synvinkel. Vi har analyserat både vårt 

teoretiska samt empiriska material för att söka vad de olika dokumenten faktiskt 

betyder/menar.                                                                                                                               
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3.2 Datainsamling 

 

3.2.1 Primärkällor 

Den kanske mest vanliga metoden för insamling av primärdata inom den kvalitativa 

forskningsmetoden är via intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Inom fältet för intervjuer så finns 

det två större fördjupningar, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2013). Vi den ostrukturerade intervjun använder sig forskaren av lösa 

minnesanteckningar där den som intervjuas får svara öppet och av det som svaras så ställs det 

ytterligare följdfrågor. En forskare som använder sig av den semistrukturerade 

intervjumetoden har en lista över specifika teman som ska behandlas vid intervjutillfället. 

Även vid den semistrukturerade intervjun så får den som intervjuas svara brett och 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor på det respondenten svarar (Bryman & Bell, 

2013). 

 

I denna studie så användes det semistrukturerade intervjuer. Vi hade innan varje intervju ett 

batteri med frågor under det temat vi har skrivit vår uppsats i. Frågorna var breda och i och 

med detta hade vi möjlighet till att ställa flera följdfrågor under varje huvudfråga för att få 

djupa svar. Vi valde att delvis använda metoden ansikte-mot-ansikte då vi ansåg att det blir 

lättare med denna metod att skapa en relation till personerna som vi intervjuade, få dem 

bekväma så de kunde svara ärligt och utförligt på våra frågor. Fördelen med intervjumetoden 

ansikte mot ansikte är att materialet bekräftas och har möjlighet till detaljrikare information. 

Samt så är det lättare till att bli mer detaljerat och det är lättare för forskaren att avgöra hur 

vida trovärdig informationen är eller inte (Denscombe 2009). Denna intervjumetod uppnår 

även en högre svarsfrekvens än telefonintervjuer samt enkäter enligt Denscombe (2009). 

Vi använde oss även av en telefonintervju då en av respondenterna var stationerad i en annan 

stad vilken vi inte hade möjlighet att besöka. Denscombe (2009) menar att telefonintervjuer 

saknar den visuella delen men precis som ansikte mot ansikte innefattar 

tvåvägskommunikation och den personliga delen mellan forskare och en respondent. Metoden 

har fått mycket kritik för att vara otrovärdig och ifrågasätts ofta av forskare, trots detta 

används den ofta i dagsläget (Denscombe, 2009). Telefonintervjun var enligt oss det bästa 

alternativet till denna intervju. 
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3.2.2 Sekundärkällor 

Data vi har hämtat från böcker, artiklar och annan information som är redan tolkad av en 

annan forskare kallas för sekundärdata (sekundärkällor) (Johannesson & Tufte, 2010). 

Sekundärdata till detta arbete har bestått utav våra teorier vi har hämtat från den tidigare 

forskningen inom ämnet. Vi är medvetna om att en del av de teorier vi har presenterat i denna 

uppsats är för CRS-strategier på en global nivå. Däremot anser vi att dessa är intressanta och 

ger ett brett teoretiskt ramverk om hur ett företag kan använda sig av CRS som en strategi i 

allmänhet, och inte bara appliceras på globaliserade varumärken.  

 

3.3 Intervjuareffekten: 

Denna effekt gör att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar personen som de blir 

intervjuade av (Denscombe, 2009). Forskarens personliga identitet gör en skillnad på hur 

mycket information som ges ut och hur ärliga personerna som intervjuas är (Denscombe, 

2009). Både intervjuaren och den som intervjuas har egna förutfattade meningar och dessa har 

en inverkan för de två att skapa en god relation och tillit under intervjutillfället (Denscombe, 

2009). Andra effekter som kan påverka detta är ämnet som ska diskuteras under intervjun. 

Om det är känsliga eller personliga ämnen så spelar intervjuarens identitet ännu större roll för 

att den intervjuade ska ge ärliga svar. Ett utfall av detta kan vara att personen som intervjuas 

ger de svar som den tror intervjuaren vill höra, istället för den faktiska sanningen. För att 

försöka minska denna effekt har forskaren möjlighet att vara artig, neutral, lyhörd och i tid. 

Personliga kännetecken såsom ålder, kön, ursprung och brytning går det däremot inte att 

motverka för personen som intervjuar (Denscombe, 2009). 

 

I denna studie har vi försökt att reducera intervjuareffekten. Detta med att vi har varit i god tid 

till intervjuerna. Vi avbröt inte intervjuerna när de svarade på våra frågor och i och med att 

det inte var ett känsligt ämne anser vi att de svaren vi har fått är ärliga. Svaren baseras inte 

endast på de svaren de trodde vi ville höra utan respondenterna har varit kritiska till sitt eget 

arbete. 
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3.4 Urval 

Urvalet till denna studie är till en del bekvämlighetsurval. Detta urval bygger på att forskaren 

använder de alternativen som ligger den närmast till hands. Oftast grundar sig detta på 

forskarens begränsade tid och pengar för att föra sin forskning (Denscombe, 2009). Till en 

annan del har även urvalet varit ett snöbollsurval. Utifrån detta urval så undersöker forskaren 

redan valda personer om de känner till fler personer som kan vara av nytta till forskningen 

(Denscombe, 2009). Ett tredje urval som har använts för denna studie har även varit ett 

subjektivt urval. I denna form så väljer forskarna de personer de behöver eftersom de har en 

viss kännedom angående det fenomenet som ska undersökas. Forskaren väljer de personer då 

de är mest troligt att dessa personer ger den data som behövs (Denscombe, 2009) 

Till en början så var tanken att studien skulle undersöka två olika företag i olika branscher. 

Denna idé fallerade då vi märkte av svårigheterna med att kontakta företagen och få personer 

till att ställa upp på intervjuer. Vi använde oss därför av 2015 års sustainable brand index top 

100-lista över de mest hållbara varumärkena i Sverige. Med denna lista hade vi en klar 

översikt på vilka varumärken i Sverige som arbetar med någon form av CSR. Från denna lista 

undersökte vi därefter vilka av företagen arbetade med filantropisk CSR och kontaktade de 

personerna på företaget som arbetade med varumärke, hållbarhet och kundkontakt. Att valet 

hamnade på Folksam och Skandia grundar sig i att de var de två första företagen som svarade 

med att de var tillgängliga för en intervju.  

 

3.5 Företagsval och intervjurespondenter 

 

3.5.1 Folksam: 

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsföretag. De är störst på marknaden av aktörer för 

livförsäkring samt tredje största inom sakförsäkring. Folksam är inriktade på bolagsstyrning 

vilket handlar om att de gör vad de kan för att påverka de stora företagen i en positiv riktning 

(Så jobbar vi, Folksam). Ungefär varannan svensk har idag en försäkring hos Folksam. 

Folksams mål är att påverka så många bolag som möjligt till att bli bättre på att ta sitt ansvar 

för miljön, mänskliga rättigheter och mot korruption. Folksam har under flera år redovisat sitt 

hållbarhetsresultat med RI Reporting och vann RI Reporting Award 2014 i kategorin bästa 

rapport av stor pensionsfond (Hållbarhetsredovisning, Folksam). Folksams filantropiska 
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arbete som kommer studeras i denna studie är deras arbete med We-effect. Detta är en 

biståndsorganisation där Folksam bistår med ekonomiska hjälpmedel och rådgivning för att 

hjälpa människor i utsatta områden (Om oss, Folksam).  

 

 

3.5.2 Skandia: 

Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. Företaget 

erbjuder privatpersoner samt företag en ekonomisk trygghet med långsiktigt sparande och 

försäkringslösningar. Skandia vann priset som årets livförsäkringsbolag i Insurance Awards 

både 2014 och 2015. Skandias vision är att skapa en trygghet och långsiktiga värden för ett 

rikare liv (Om oss, Skandia). Skandias ägarpolicy är att inte investera i bolag som producerar 

tobak eller tobaksrelaterade produkter. Ställningstagande grundar sig i den vetenskapligt 

belagda forskningen kring de hälsorisker rökning bär med sig. Skandia tar ställning till 

röknings hälsorisker och detta innebär stora kostnader för samhället och väljer därför att 

exkludera tobak från sina investeringar. Skandia har ett filantropiskt CSR-arbete som denna 

studie har fördjupat sig i. Detta arbete heter Idéer för livet och är såväl en fond såsom en 

självständig stiftelse där Skandia hjälper till (Hållbarhetsredovisning, Skandia). 
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3.5.3 Respondenter 

Namn Titel Företa

g 

Datu

m 

Plats Typ av 

intervju 

Län

gd 

Pia 

Carlsson -

Thörnqvis

t 

Kommunikationsdirek

tör 

Folksa

m 

26/1

1-15 

Folksam

s kontor 

Ansikte mot 

Ansikte 

35 

min 

Katja 

Wiezell 

Teamleader på 

kundtjänst 

Folksa

m 

3/12-

15 

Folksam

s kontor 

Ansikte mot 

Ansikte 

40 

min 

Torun 

Reinham

mar 
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a 
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25 
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3.6 Tillvägagångssätt 

Denna undersökning grundar sig på en kvalitativ inriktning då vi vill fördjupa oss i ämnet för 

att få en tydlig förståelse. Studien började med leta information kring tidigare skrivna teorier, 

strategier och modeller om CSR. Med en kvalitativ inriktning som utgångspunkt så innehåller 

undersökningen ett par intervjuer för att få fram nödvändig fakta som sedan analyseras och 

diskuteras utifrån de framtagna teorierna, strategierna och modellerna som vi tagit fram 

(Bryman & Bell, 2013). Det insamlade materialet består av både primärdata och 

sekundärdata. Intervjuerna med företagen Folksam och Skandia gjordes för att samla in 

primärdata. Studiens sekundärdata består av de framtagna strategier, teorier och modeller vi 

använt oss av under studiens gång (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att utgå ifrån en semi-

strukturerad intervju. Valet av att vi ville arbeta med semi-strukturerade intervjuer grundar sig 

i att dessa är flexibla, frågorna har inte en strikt ordning de ska ställas efter. Intervjuarna kan 

även vilket vi nämnt, lägga till följdfrågor samt är mottagliga för att respondenten fyller i med 

övrig information och tar egna initiativ. Respondenterna kontaktades via mail och telefon 

medan intervjuerna skedde på företagens egna lokaler med undantag vid telefonintervjun. 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte, samt genom telefonintervju. Det finns även en 

flexibilitet i denna metod till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden. 

 

3.7 Forskningsetik 

Enligt Denscombe (2009) så ska samhällsforskare vara etiska när de för sina studier, Det finns 

flera principer en forskare bör följa för att forskaren inte ska fullfölja sina intressen på 

bekostnad av de personer som ska studeras. Principerna innefattar att forskaren ska respektera 

rättigheterna och värdigheten hos studieobjekten, att studieobjekten inte ska skadas av studien 

samt att forskarna ska arbeta på ett ärligt och integritetsrespekterande vis när de för sin 

forskning (Denscombe, 2009). 

 

Vi anser att denna studie är hållbar ur en etisk synpunkt. Detta gör vi då alla personer som har 

deltagit i studien har haft det fria valet att göra det. Personerna har inte utsatts för skada eller 

möjlighet till skada. Personerna som deltog i studien har även själva fått välja om deras namn 

och titel ska vara utskrivet i rapporten. De har alltså haft rätt till anonymitet om de så ville. 

Personerna som intervjuades hade även tillåtit oss att spela in intervjun. 
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3.8 Kriterier för kvalitativ forskning 

Vid bedömning av kvalitén i kvalitativa studier så använder man sig mindre utav Reliabilitet 

samt Validitet (Bryman & Bell, 2009), och mer av trovärdighet och äkthet som vi har valt att 

fokusera på. Inom kriteriet trovärdighet finns fyra delkriterier: överförbarhet, pålitlighet, 

tillförlitlighet samt konfirmering (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.8.1 Trovärdighet 

Inom kriteriet trovärdighet finns fyra delkriterier: överförbarhet, pålitlighet, tillförlitlighet 

samt konfirmering (Bryman & Bell, 2013). Överförbarhet innebär hur väl studiens resultat 

kan tillämpas i andra miljöer och motsvarar den externa validiteten (Bryman & Bell, 2013). 

Studien uppfyller inte kriteriet då den endast tillämpats på två företag. Studien skulle behöva 

vara såväl större som mer djupgående för att ha möjlighet till att tillämpas i andra miljöer.   

Pålitlighet motsvarar reliabilitet och innebär att forskare ska använda sig utav ett granskande 

synsätt vid bedömning av hur trovärdig en undersökning anses vara (Bryman & Bell, 2013). 

Detta granskande synsätt innebär en redogörelse utav forskningsprocessens olika faser. 

Bryman & Bell (2013)menar att kollegor kan användas som ett granskande hjälpmedel under 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013). Studien utgår utifrån två olika företag vilket 

innebär att vi kommer granska dessa och lyfta fram eventuella liknelser och skillnader. Vi har 

genomgått ett antal olika intervjuer med olika personer inom företagen för att kunna styrka 

vårt slutgiltiga resultat. Jämförelsevis med Brymans (2013) exempel på kollegor så har vi 

använt oss utav opponenter samt handledare vid seminarium som granskat studien under 

tidens gång. Tillförlitlighet innebär att det finns en trovärdighet men även tydlighet i 

undersökningen som beskrivs (Bryman & Bell, 2013). Kriteriet uppnås då de flesta av 

studiens intervjuer har gjorts på plats hos respektive företag. Varje intervju har spelats in och 

det insamlade materialet finns med under empiri-avsnittet. Konfirmering innebär objektivitet, 

vilket är att forskarens egna värderingar inte ska påverka utförandet av undersökningen 

(Bryman & Bell, 2013). Vi som författare till studien har ingen koppling till något av 

företagen. Vi anser därför att vi har möjlighet att vara objektiva till det materialet vi har fått i 

denna studie samt till företagen. 

 

3.8.2 Äkthet 

Det finns fyra kriterier inom äkthet vilka är: rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk 

autencitet och katalytisk autencitet (Bryman & Bell, 2013). Det är inte helt tydligt hur 
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kriterierna för äkthet påverkar forskningsprocessen vilket därför har en tendens att uppfattas 

utmanande (Bryman & Bell, 2013). Rättvis bild: Denna del innefattar om forskaren ger en 

rättvis bild av de uppfattningar samt åsikter som finns bland de personer som är valda att 

studera (Bryman & Bell, 2013). Då vi har antecknat vad som har sagt under intervjuerna, 

spelat in samtalen samt använt direkta citat i arbetet anser vi att vi har gett en rättvis bild över 

respondenternas uppfattningar och åsikter. Ontologisk autenticitet: Innebär om forskningen 

som bedrivs ger de medverkande respondenterna bättre förståelse för deras nuvarande 

situation (Bryman & Bell, 2013). Eftersom denna studie kommer analysera våra 

respondenters svar gentemot tidigare forskning anser vi att det kan erbjuda företagen en bättre 

förståelse över deras nuvarande situation. Pedagogisk autenticitet: Uppfylls om 

respondenterna har fått en bättre bild över hur de övriga respondenter uppfattar den rådande 

situationen (Bryman & Bell, 2013). I och med att vi har skrivit ut direkta citat samt ställt 

frågor till olika respondenter beroende på vad andra har sagt anser vi att denna studie 

uppfyller detta kriteriet. Katlytisk autencitet: Skapas om de respondenterna som medverkat till 

studien kan förändra sin nuvarande situation (Bryman & Bell, 2013). Studien har som mål till 

att undersöka företagens nuvarande situation och kan därför användas till att ändra denna om 

respondenterna anser det som en möjlighet. 

 

3.11 Källkritik 

Till denna studie valde vi att använda Södertörn högskolas bibliotek online till sökning av 

våra vetenskapliga artiklar. Vi använde även oss av verktyget google scholar med sökorden 

“CSR”, “Corporate Social Responsibility”, “Brands”. Vi ansåg att vi med denna metod  kunde 

ta fram högkvalitativa, objektiva artiklar som beskriver olika användarsätt av CSR i ett 

företag. Däremot är några av teorierna från ett annat decennium vilket gör att deras 

tillförlitlighet har sjunkit då forskningen har gått framåt. 

 

Till vår empiriska insamling har vi använt oss av både företagens egna hemsidor samt 

intervjua personer på de olika företagen. Här var vi medvetna till informationen på företagens 

hemsida var av säljande karaktär. Denna medvetenhet applicerade vi även till våra intervjuer. 

Därför valde vi att ställa frågor angående information vi fann på hemsidan för säkerställning 

av vårt empiriska datas äkthet.  Till intervjuerna så ställde vi så direkta följdfrågor som 

möjligt, för att få fram genuina och ärliga svar. 
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4.0 Empiri 

I denna del kommer vi presentera den data vi har fått ifrån våra intervjuer. Företagen 

kommer ställas mot varandra för att läsaren ska kunna få en lättare översikt på skillnaderna 

mellan dem.  

 

 

4.1 Företagens CSR-arbete 

”Vi har en Vision för Folksam och våra dotterbolag, en vision som säger: kunderna ska 

känna sig trygga i en hållbar värld. Och med det så menar vi att vi ska bidra till genom det 

som vi levererar till våra kunder och erbjuder till marknaden så ska vi också bidra till att de 

kan känna sig trygga och att vi bidra till en hållbar utveckling. Vi är ett kundägt företag, så 

är man kund här så är man också ägare utav företaget, och utifrån det uppdraget så har vi 

sagt att vi har möjlighet att göra mer eftersom att vi inte är ett aktiebolag utan ett ömsesidigt 

bolag, som ger möjlighet till att göra satsningar över en längre tid vilket vi har gjort för att 

stötta visionen” Menar Thörnqvist om Folksams förhållningssätt till CSR.  

 

I dagsläget arbetar Folksam med en biståndsorganisation vid namn We-effect. Denna 

organisation är ett antal ömsesidiga företag som har gått samman för att arbeta med bistånd. 

Målet med We-effect är att både stötta och ge bistånd till länder där fattigdom existerar. 

Folksam vill föra ihop människorna i dessa utsatta delar av världen och ge dem uppdrag. 

Detta då Folksam vill att de ska delta praktiskt istället för att Folksam endast skickar er 

pengar, vilket de anser inte hjälper länderna på samma nivå som det praktiska. Mer konkret så 

hjälper Folksam We-effect tack vare att deras anställda är så kallade löngivare. Alla anställda 

har denna möjlighet. ”Vi är där och stöttar dem (We-effect), men vi har också gjort så att våra 

medarbetare kan vara med och stötta, genom att vara en löngivare som det heter. När man 

blir anställd här så blir man erbjuden att avstå en summa från sin lön, kan vara hur lite som 

helst.” Berättar Thörnqvist angående att vara en löngivare. Folksam som företag dubblar 

sedan den summan som den anställde valt att ge, samt att en tredje part, SIDA, dubblar den 

sammanlagda summan av den anställdes och Folksams bidrag.  

 

Folksam får även in många frågor angående sponsringsprojekt där organisationer eller 

privatpersoner önskar att Folksam ska engagera sig i olika frågor. Folksam avböjer dessa 
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förfrågningar då de redan har valt vad de ska samt vill arbeta med. Vad Folksam ska arbeta 

med kommer inifrån företaget, från styrelsen och de anser inte att Folksams storlek eller ålder 

påverkar hur mycket CSR de som företag bör göra. Kunder har möjlighet att föra en dialog 

med Folksam om deras ansvarstagande, men Folksam går inte ut och aktivt frågar sina kunder 

angående detta. Folksam arbetar även med direkta dialoger med deras kunder genom 

undersökningar för att undersöka om de förknippar Folksam med Folksams kärnfrågor; 

mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Inom ramen för hållbara investeringar har 

Folksams kunder däremot större möjlighet till att påverka. För några år sedan så gick Folksam 

ut på deras hemsida och frågade deras kunder öppet om vad de ville att Folksam skulle ta upp 

på bolagsstämmorna. ”Där fick vi in en hel del roliga idéer och tankar, men det är inte så vi 

jobbar varje gång. Det var rätt lyckat, men det kanske var lite för stort och för brett” 

beskriver Torgerson angående projektet. Under perioden maj till juni så kan kunderna tycka 

till via Twitter på bolagsstämmor där Folksam kommer befinna sig. Kunderna har även en 

möjlighet att nominera styrelsekandidater och alla styrelseledamöter inom Folksam ska 

representera kunderna. 

 

Folksam säljer inga egna fonder men förmedlar endast fonder till företag som är godkända av 

Folksams egna kriterier på bolag. Kunderna får även möjlighet till att se hur pengarna 

används i Folksams bolag genom kriterierna.  Folksam menar att kunderna inte ska känna sig 

lurade och därför har de en tydlighet och synlighet med deras kriterier. De är även tydliga 

med vad de gör och inte gör inom CSR-arbeten genom att de skapar en hållbarhetsredovisning 

varje år där kunder samt intressenter har möjlighet att undersöka vad Folksam som företag har 

åstadkommit med inom hållbarhetsfrågor. 

 

”Vi använder det svenska begreppet hållbarhet. Vi började för några år sen att använda CSR 

och sen CR, men när Skandia då blev en nordisk koncern, efter vi hade tillhört Old Mutual så 

gick vi över till den svenska termen hållbarhet, att ha ett ansvarsfullt företagande. Men 

innehållsmässigt är det samma sak, att det handlar om hur du kan förena affärsnytta med 

samhällsnytta och att vi ska uppträda affärsmässigt korrekt utifrån omvärldens förväntningar 

och våra egna värderingar”.  Beskriver Dahlin Thomas, Skandia, angående deras syn på 

hållbarhet. 
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”Idéer för livet startades 1987 som en stiftelse som finns kvar, kärnan var ett projekt som 

utmynnades i en stiftelse som grundades av Skandia. Syftet har förändrats lite över åren 

eftersom att vi hade en annan verksamhet då men det som fortfarande finns kvar och andan 

som stiftelsen fortfarande verkar för är ju för att stödja barn och unga i Sverige. Att motverka 

utanförskap är huvudtemat.” Berättar Dahlin Thomas om Skandias filantropiska CSR. En 

annan del stiftelsen gör är att ge ut stipendier till några de kallar ”eldsjälar” ”Om man är en 

eldsjäl, alltså vill driva en fråga då kan man söka stipendium hos Skandias Idéer för livet 

stiftelse, det är en av kärndelarna” menar Puksec Persson. Skandia hjälper stiftelsen Idéer för 

livet med administrativt arbete. De ser över ansökningarna för stipendium och förbereder 

beslutsunderlag till stiftelsens styrelse. Skandia tar inga beslut själva, arbetet de gör är rent 

administrativt. ”Vi ringer upp källan och kollar att det är sant, att det känns rätt, att det 

verkar vara bra och det inte är en engångsgrej utan det verkar vara långsiktigt” menar 

Puksec Persson angående Skandias jobb för Idéer för livet. Alla anställda på Skandia har 

möjlighet att bidra till arbetet i stiftelsen med två arbetstimmar i månaden. Förutom att enbart 

förbereda underlag för stiftelsens styrelse så kan Skandias personal även hjälpa på andra sätt, 

exempelvis vara mattehjälp eller via mentorskap. 

Skandia använder även sina resurser för att utbilda kommuner i hur de ska arbeta med 

beräkningar av utanförskap. I nuläget har de utbildat 90 av Sveriges 270 kommuner. Therese 

menar på att de studier på utanförskap Skandia har gjort med hjälp av forskare visar på att det 

är svårt att vägleda barn rätt när de har passerat 13 års ålder. ”Att förutse och förebygga på 

sexåringar ger mycket större effekt än på 12-13 åringar när de redan är stökiga och det 

redan kan vara för sent. Det kan vara gängbildning och man har hamnat i fel kamratskap. 

Börjar man med en sexåring kan man påverka dem mycket mer för redan då kan man se 

problematiken och det har Skandia tillsammans med forskare kommit fram till och gjort 

beräkningar på det” säger Persson Puksec om utanförskap. Skandia menar på att alla gynnas 

om de kan rädda några barn i utanförskap i ett tidigt stadie så de kan få ett arbete och bidra till 

samhället.  

 

Stiftelsen Idéer för livet har även blivit en fond. Här har Skandias kunder möjlighet att göra 

ett val ett bidra såväl till samhället såsom Skandias CSR-program om de investerar i fonden. 2 

% av vinsten i fonden går till stiftelsen. Fonden har funnits en längre tid och Skandia vill att 

den både ska positionera samt differentiera Skandia som företag men även ge kunderna en 

fond som kombinerar sparande och samhällsnytta. I dagsläget har de valt att kommunicera 
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fonden via deras hemsida samt att de kommer uppmärksamma den ännu mer genom att ta bort 

förvaltningsavgiften för att göra det lättare för deras kunder att spara i den. ”Vi är de enda 

som jobbar med den typen av fond som främjar barn och unga samt att tagit bort avgiften för 

den” berättar Puksec Persson. 

Skandia tror att deras storlek gör att de måste ta ett större samhällsansvar samt att det även 

finns en stark koppling till deras kärnverksamhet att förebygga händelser. När Skandia ingår i 

samarbeten med ideella organisationer ska arbetet vara långsiktigt. Skandia vill engagera sig 

på ett djupare plan och motivet ska vara kopplat till Skandias tidigare historia. Projektet som 

de väljer ska innefatta mer än att Skandia skickar pengar, de önskar en nära kontakt, ett 

samarbete med organisationen. Skandias kunder efterfrågar hållbarhet från Skandia. Därför är 

Skandia tydliga med vad de gör och inte gör inom CSR. Skandia önskar inte att dölja något 

inom CSR och redovisar sitt arbete istället. Däremot kommer förfrågan om 

hållbarhetsredovisningarna inte främst från kunderna, utan från professionella som önskar att 

granska Skandia som exempelvis myndigheter och företagskunder. Skandias kunder förväntar 

sig att Skandia ska agera ansvarsfull samt veta vad deras fonder och försäkringar gör. 

Ansvaret om hållbarhet läggs alltså över till Skandia och sedan får Skandia kommunicera ut 

till kunderna om vad och hur de arbetar med CSR. Kunderna har möjlighet att ge förslag till 

vad Skandia bör arbeta med inom hållbarhet. Däremot så vill inte Skandia ge ett intryck till 

sina kunder att deras förslag faktiskt kommer att tas upp och diskuteras. Detta då de anser att 

det är ett stort projekt att skapa CSR-produkter utifrån Skandias kunders önskemål angående 

CSR-arbete. 

 

4.2 Hur det skapades 

Folksams samarbete med We-effect kom i samband med andra företag. ”Det jag har fått till 

mig, är att jag tror att under 40-talet så startades dessa medlemsorganisationer som gick 

ihop och sa att vi behöver hjälpa till ute i världen, vi kan inte bara verka här i Sverige. Och 

så skapade man en styrelse och ett uppdrag för att just stötta kooperation som biståndsarbete 

ute i världen. Som jag tror så var det dessa kooperativa företagen i Sverige, som finns i 

samma sfär, som bestämde sig för att det här behöver vi göra tillsammans, så det var ett 

initiativ från något företag eller organisation.” Berättar Thörnqvist. Det var med andra ord ett 

annat företag som fick in Folksam i arbetet med We-effect, däremot så kändes inte namnet 

till. 
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Folksam hade många fler CSR-program under 60- och 70-talet men insåg att de inte kunde 

arbeta så brett. Ett beslut togs därför för att smalna av deras CSR-arbeten utifrån de 

kärnfrågorna Folksam ville jobba med, arbeten som hade en koppling till Folksams 

verksamhet. We-effect höll sig kvar efter denna avsmalning. ”Eftersom vi har varit aktiva i 

biståndsarbete i 40-50 år så fanns det ingen anledning att sluta, det här är viktiga frågor för 

oss, att kunna bidra i världen. Det har aldrig funnits en fråga att vi inte skulle göra det” 

menar Thörnqvist om att arbetet med We-effect fick vara kvar. We-effect likt Folksam vill 

skapa en tryggare värld, deras visioner stämmer överens. 

Skandias stiftelse, Idéer för livet skapades under en turbulent tid i Sverige. Karin beskriver det 

som en period där det fanns mycket rädsla och oro i samhället. ”Det var en period då det 

fanns social oro i Sverige, som utmynnade i demonstrationer, bråk och det fanns en hel del 

gängkriminalitet som skapade rädsla och oro i samhället på den tiden. Ett kommersiellt 

försäkringsbolags respons skulle kunna vara att höja premierna och skydda kunderna från 

skadegörelse genom att försöka göra det dyrare istället för att förebygga risken. Och det var 

det vi gjorde, vi vände på problematiken, vi ville undersöka vad som låg bakom problemet.” 

Berättar Dahlin Thomas om hur deras arbete startades. Det fanns mycket sönderslagna rutor 

och det pågick mycket misshandel vilket kostade samhället pengar.  Skandia undersökte 

därför vad de som företag kunde göra i samhället för att hjälpa till att motverka detta ”Istället 

för att bara ta i det vi kan påverka som försäkringsbolag så ville vi veta vad vi kunde vi göra i 

ett bredare perspektiv” menar Dahlin Thomas 

Skandias dåvarande VD Björn Wolrath gick ut till Skandias kunder och bad de om hjälp för 

hur Skandia kunde agera med ett större ansvar, de ville ha Idéer för livet. I övrigt så 

samverkar Skandia gärna med andra företag, det anser de är positivt, men initiativ till CSR-

projekt kommer från dem själva. 

 

4.3 Företagens påverkan 

Folksams styrelse och bolagsstyrningskommitée tar fram kriterier till de företag som Folksam 

önskar att investera i. Kriterierna baserar på PRI (Principles for responsible investments), ett 

ramverk under FN som Folksam var med och skapade. PRI är en investeringsmodell som 

företag har möjlighet att följa utgår från tre stycken huvudområden; mänskliga rättigheter, 

miljö och antikorruption, vilka även är Folksams kärnfrågor. Folksam avstår även att 

investera från vissa branscher, såsom tobaksindustrin och illegala vapen (vapen som skadar en 



 

37 

 

tredje person, t.ex. kärnvapen). Folksam investerar inte heller i ett företag som har t.ex. blivit 

dömda eller sysslar med miljöbrott. Däremot kan de investera i ett bolag som inte är t.ex. 

miljövänligt men inser sitt felande och vill bättra sig. Företagen måste inte ändra sig direkt 

men de ska gå sakta fram och ändra sitt beteende till det bättre, annars slutar Folksam 

investera i det företaget. Ett exempel på detta var Lundin Oil vilka Folksam försökte att 

påverka flertalet gånger utan att lyckas. Detta resulterade i att Folksam slutade att investera i 

Lundin Oil och blev hyllade av sina kunder. ”Då Folksam förvaltar ett kapital på 380 

miljarder kronor varav ungefär en tredjedel är i aktier så får vi en rätt stor påverkan på 

bolag. Vi blir en rätt stor ägare på börsen, och den ägare rollen försöker vi använda genom 

att påverka bolagen” beskriver Torgerson angående Folksams strategi för att påverka bolag. 

Folksam påverkar genom att ställa frågor, uppmuntra och inspirera bolagen för att bli bättre 

inom hållbarhet och ansvarstagande. Folksam går även på bolagsstämmor, diskuterar 

hållbarhet, ordnar seminarium etc. ”Framförallt är det så att man träffar bolagen och ställer 

frågor kring hur de jobbar med det här så har vi drivit bolagen framför oss så att dem är 

mycket mer transparanta med vad de gör nu. Det är väldigt stor skillnad nu jämfört med 10 

år sen med hållbarhetsredovisning” Berättar Reinhammar och menar på att deras arbete har 

gett resultat.  Folksams interna CSR-arbeten med We-effect tar de däremot inte med sig till de 

externa bolagen. Det är den ansvariga på avdelningen ”Ansvarsfullt ägande” som framför att 

We-effect är en organisation värd att ta hjälp av om ett investeringsbolag arbetar i samma land 

som We-effect. Men det känns däremot inte naturligt för Folksam att be andra företag att 

arbeta med We-effect om dessa redan samarbetar med en organisation. Folksam anser sig 

däremot kunna vara en referens för We-effect och om ett företag som de skulle vilja investera 

i vänder sig till We-effect för hjälp anser de att detta är en positiv signal. 

 

Skandia undersöker på vilket sätt deras underleverantörer arbetar med hållbarhetsfrågor när de 

vill ingå ett samarbete med dem. Skandia vill gärna föra en dialog med de leverantörerna om 

de inte har någon hållbarhetspolicy. De anser sig däremot inte kunna säga hur leverantörerna 

ska bedriva detta hållbarhetsarbete då de är i många olika branscher. Innan en upphandling så 

måste leverantörer ställa upp på Skandias värderingar innan ett samarbete kan skapas, och det 

har hänt att Skandias hållbarhetskriterier har hindrat ett samarbete. Vid ett val mellan två olika 

leverantörer där allt annat håller sig lika kommer Skandia välja den part som arbetar bäst med 

hållbarhet. Om en leverantör däremot slutar med ett hållbarhetsarbete betyder det inte att 

Skandia avslutar samarbetet. ”Det beror väldigt mycket på vad de slutar med. Om de skulle 
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sluta samarbeta med en ideell organisation så har det nog ingen påverkan på våra 

leveranser.” menar Dahlin Thomas. 

 

4.4 CSR och företagens varumärke: 

”Det (CSR) är en hygienfaktor, det blir inte någonting som lyfter ett varumärke, däremot kan 

det bara sänka ett varumärke om man inte jobbar med dem här frågorna eller att du säger att 

du gör någonting, men när man sen krafsar på ytan märker man att det är inte så bra, men 

numera höjer det inte ett varumärke för att man förväntar sig att alla ska vara t.ex. aktiva 

inom miljöområdet” berättar Thörnqvist. 

Folksam har tidigare använt deras CSR-arbete i övergripande varumärkeskampanjer. 

Eftersom Folksam befinner sig i en bransch där kunderna sällan köper produkterna pågrund 

av att de inte har ett intresse till dessa, så har det inte fungerat. ”När kännedomen om pensions 

och försäkringsbranschen är låg och de (kunderna) inte helt riktigt vet vad vi erbjuder, att då 

börja prata om CSR-frågor förstår inte kunderna någonting.” utvecklar Thörnqvist. Under 

2006-2008 så gjorde Folksam större kampanjer om deras CRS-arbete men det gav ingen 

effekt. Idag så arbetar Folksam istället efter en strategi där de kommunicerar sitt CSR-arbete 

när det är relevant för kunden, när denna själv kontaktar Folksam. Folksam försöker också 

påpeka deras hållbarhetsarbete i utskick till kunderna sam att de kan få en del av denna 

information via nyheterna och deras egen hemsida ”Vi hintar lite i breven vi skickar ut 

framgår det ju då vi har miljömärkningen på dem det gäller, och för övrigt är det rapporter 

som tas upp i media och vår hemsida” menar Wiezell. Angående deras hållbara investeringar 

så använder sig Folksam mycket av obetalda medier. Tidigare använde sig de av 

reklamplatser, men idag är det istället utskick till kunder, deras egen hemsida samt olika 

forum där Folksam har blivit inbjudna att medverka. Deras arbete med We-effect 

kommuniceras inte alls. Den enda formen av kommunikation angående We-effect står 

biståndsorganisationen själva för i deras kampanjer, där Folksam syns med deras logga. Det 

behövs mer arbete för att inkorporera CSR inom den övergripande strategin för Folksam som 

företag och varumärke. ”Vi håller på att omorganisera själva delen av företaget som jobbar 

just med hållbarhetsfrågor för att sen inkorporera det bättre i verksamheten” berättar 

Thörnqvist. De bör också bli bättre att utnyttja den fördel de har inom samhällsansvar de har i 

dagsläget. Inom extern kommunikation bör Folksam vara mer modern samt roligare i olika 

plattformar som exempelvis Facebook. Detta för att inte anses som tråkiga, men även så att 
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Folksam inte tappar deras förtroende hos kunderna. Inom det dagliga arbetet menar Wiezell 

att ”Om jag som ändå jobbar här känner att det här inte används i det dagliga arbetet då 

används det inte särskilt mycket”. Förutom att enbart stärka sitt varumärke mot kunden så 

menar Thörnqvist att ”Det är viktigt för dem som arbetar här eller söker sig hit att det är 

väldigt viktigt, roligt och bra att deras arbetsgivare är viktiga i de här frågorna. Det kan vi 

tydligt se, på det sättet så stärker det arbetsgivarvarumärket.” Vid intervjutillfällen så 

beskriver Wiezell att det händer att den som intervjuas pratar om Folksams hållbarhetsarbete, 

men Folksam tar inte upp det själva ”Det händer ju, och då har de läst på vår hemsida oftast 

[...] Men vi pratar inte om det”. 

 

Det är viktigt för Skandias varumärkesbyggande att de är samhällsfrämjande eftersom de 

befinner sig i en förtroendebransch ”Det är en förtroendebransch vi befinner oss i, vi 

förvaltar andra människors pengar, så det är också en viktig aspekt i det hela, att ge 

förtroende och skapa långsiktiga förväntningar” Berättar Puksec Persson. Skandia vill gå mot 

den riktningen att deras kunder ser Skandia som ett företag som gör samhällsnytta. De vill att 

kunden ska förstå vad för slags bolag Skandia är och därför lyfter de fram hur Skandia jobbar 

med förebyggande insatser via exempelvis tv-reklam. Detta för att för att på ett enkelt sätt 

förklara Skandias hållbarhetsarbete. Skandias arbete med Idéer för livet är väldigt populärt för 

såväl Skandias anställda som de som söker sig till företaget. Hjärtesjö berättar att under 

intervjuer så brukar detta arbete tas upp och att det stärker deras varumärke som arbetsgivare 

”Internt så är detta ett väldigt bra argument för att vara anställd i Skandia. Det är något som 

är populär hos våra medarbetare. Redan under intervjun tas detta upp och det är en vanlig 

anledning när vi rekryterar att våra kandidater kommer in och säger att ’jag har läst det här, 

’jag har kollat lite på Idéer för livet’ och det känns väldigt bra.” Till framtiden vill de se att 

synligheten av Idéer för livet-fonden utvecklas. Skandia vill att den ska få mer plats i 

annonser, bloggar och övergripande kommunikationen mot kunden då det inte är så många av 

deras kunder som faktiskt känner till den. De kunder som faktiskt känner till den uppskattar 

den. Däremot menar Hjärtesjö att ”Det är inte ett huvudspår i vår dialog med kunderna och 

heller inte ett huvudargument för kunderna att välja Skandia” Det behövs också mer 

marknadsföring angående deras samhällsansvar för att göra en tydligare koppling mellan 

samhällsansvaret och deras affärsidé för att få in mer nya kunder. 
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4.5 Kundernas kännedom 

”Känslan för varumärket Folksam är att det är hållbart, tryggt, trovärdigt, tråkigt. Det är den 

känslan folk har” menar Wiezell. Samtal angående Folksams ansvar och arbeten sker mycket 

sällan och när det väl gör det handlar det om biltester eller miljövänliga färger till hus. 

Feedback och frågor angående We-effect från kunderna finns inte i dagsläget. I dagsläget 

pratar Folksam med de yngre kunderna angående delar av deras CSR-arbete då de anser att de 

är dem kunderna som är intresserade av det. Ca hälften av de anställda försäljarna använder 

Folksams hållbarhetsarbeten för att skapa mervärde till kunderna, men inom detta arbete ingår 

inte We-effect, istället är det trafikforskningen eller miljöarbetet som lyfts fram. Folksam kan 

även arbeta mer med deras CSR i direkt försäljning, men en anledning till att de inte gör det i 

dagsläget är att Wiezell är osäker på hur mycket mer kunder Folksam kan få utav det. En 

annan anledning är att det inte har kommit någon instruktion från längre upp i företaget som 

ger dem order att prata mer eller mindre med kunderna angående Folksams hållbarhetsarbete. 

Det kan också bli för mycket information för deras kunder om de ska ta upp detta i varje 

samtal ”Det skulle bli för mycket att informera om helt enkelt” berättar Wiezell. 

 

Skandias kunder betraktar Skandia som ett företag vilket tar sitt sociala ansvar och har även 

en långsiktig strategi, ”Vi har det som en parameter i undersökningar och där nämns det att 

vi tar socialt ansvar och att vi har en långsiktig strategi och vi pratar mycket ’tänk längre’ 

egentligen och det är delar som kommer upp i kombination med god service som kunderna 

uppskattar” beskriver Hjärtesjö angående kundernas syn på Skandia och deras 

hållbarhetsarbete. ”En del” kunder känner till Skandias arbete med Idéer för livet enligt 

Hjärtesjö. Däremot är det nästan inget ärende alls per år där kunder ringer in till Skandia och 

frågar konkret angående Idéer för livet. Vanligare frågor angående Skandias hållbarhetsarbete 

innefattar vad Skandia gör, hur fonden Idéer för livet ser ut samt allmän positiv feedback att 

fonden Idéer för livet faktiskt existerar. Totalt av 500 000 samtal per år så är det 

uppskattningsvis mindre än en procent av alla samtal som innefattar hållbarhetsfrågor. 

Frågorna angående Skandias hållbarhetsarbete kommer upp när kunderna har sett nyheter om 

företag som inte tar sitt sociala ansvar, kunderna vill då veta vad Skandia gör. 
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5.0 Analys 

I detta avsnitt gör vi en koppling mellan vårt data till våra valda teorier och tidigare 

forskning som studien lyft fram. Vi kommer jämföra vårt insamlade data från företagen med 

den tidigare forskningen för att undersöka hur väl det teoretiska ramverket stämmer överens 

in på praktiken. Detta kommer även att hjälpa oss att se hur företagen arbetar utifrån den 

tidigare forskningen.  

 

5.1 Vilken typ av filantropisk CSR 

Utifrån Carrolls teori så finns det tre stycken olika domäner i var den filantropiska CSR:en 

kan befinna sig i, etiska, legala eller ekonomiska (Schwartz & Carroll, 2003). I den 

ekonomiska domänen var det ett krav att CSR som ska innefattas inom den domänen måste 

vara antingen vinstmaximerande eller maximera aktievärdet (Schwartz & Carroll, 2003). 

Ingen av företagens filantropiska CSR-arbeten ligger i denna domän. Folksam har inget arbete 

där de utvecklar sitt filantropiska CSR så att detta kan skapa mer värdefulla produkter eller 

öka värdet på aktierna. Skandia å andra sidan har detta arbete med sin fond Idéer för livet, 

men då denna fonds förvaltningsavgifter har slopats sen den första december så är inte 

Skandia intresserade av att maximera vinsten eller aktierna genom deras arbete. 

Den legala domänen inkluderar de arbeten som ett företag gör så att företaget anses som att de 

tar ett juridiskt ansvar (Schwartz & Carroll, 2003). Utifrån vår empiriska insamling så finns 

det ingenting som tydde på att Folksam eller Skandia går utanför lagens gränser. Deras 

filantropiska CSR-arbete har inte heller använts i någon strategisynpunkt för att undvika eller 

gynnas av lagar. Den tredje domänen, den etiska domänen innehåller tre olika standarder, 

traditionell-, konsekvens, och deonotologisk standard (Schwartz & Carroll, 2003). Utifrån 

intervjuerna utgår både Skandia och Folksam från konsekvensstandarden men delvis även den 

deontologiska i Folksams fall. Konsekvensstandarden innefattar att företaget har fokus på 

konsekvenser och ett företag anses som etiskt när deras aktiviteter gynnar samhället och gör 

det till det bättre (Schwartz & Carroll, 2003). Den deontologiska standarden innefattar de 

aktiviteter som ett företag utför där de känner att det är deras skyldighet att göra dem, både 

moraliskt och för rättvisan (Schwartz & Carroll, 2003). I Folksams arbete inom We-effect 

önskar de att motverka fattigdom och hjälpa utsatta länder till det bättre. I denna form så 

önskar de att bidra med uppdrag och se till att fler människor kan skapa ett bättre liv för sig 

själva. Detta arbete går därför likt Skandias, inom ramen för Carrolls konsekvensstandard 
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inom den etiska domänen. Folksams arbete med We-effect går även delvis inom ramen med 

den deontolgiska standarden då de känner en skyldighet till att dig skapa en trygghet för de 

utsatta människorna då en av deras visioner är att skapa en tryggare värld. Folksam smalnade 

av sitt CSR-utbud för ett tag sedan, och We-effect arbetet fick vara kvar pga. denna vision. 

Något som kan liknas med att det känner en skyldighet till att göra detta arbete. Skandias 

arbete med Idéer för livet fokuserar på utanförskap och vad konsekvenserna blir när en större 

mängd människor i ett samhälle hamnar snett i livet. De anser att detta arbete stabiliserar 

samhället vilket lägger en trygg grund långsiktigt på många plan. Förutom att endast 

stabilisera samhället så försöker de även minska kostnaderna för samhället att ta hand om de 

personerna i utanförskap genom att fånga upp dessa i ett tidigt skede. 

 

5.2 Valet av deras CSR-program 

Porter och Kramer (2009) menar att ett företags aktiviteter har påverkan på samhället, både 

positiva som negativa. De lyfter även fram vilka effekter som företag borde arbeta mot samt 

hur företag bör göra detta (Porter & Kramer, 2009). Vid identifiering av skärningspunkterna 

som lyfts fram i teorin, finns två olika förhållanden mellan ett företag och det samhället som 

företaget råder i. Porter och Kramer (2009) beskriver två separata begrepp för dessa 

förhållanden, insida-ut och utsida-in. Insida-ut innefattar den påverkan ett företag har på 

samhället i och med sina affärer med marknaden. Utsida-in införlivar de externa, sociala 

förhållandena som påverkar ett företag, antingen positivt eller negativt (Porter & Kramer, 

2009).  Folksam och Skandia befinner sig båda med sitt filantropiska CSR-program i utsida-in 

förhållandet, där samhället har en påverkan på företaget. Folksam har däremot även andra 

arbeten som exempelvis hållbara investeringar som befinner sig i insida-ut då Folksams 

dagliga verksamhet arbetar med att investera i andra bolag som kan ta skada på miljön. 

Skandias fond Idéer för livet grundades i och med att samhället befann sig i en kris och inte 

var tryggt, vilket påverkade människorna vilket i sin tur påverkade företaget då det är 

kundägt. Företagen måste även välja vilka sociala problem de ska arbeta med (Porter & 

Kramer, 2009). Ett enskilt företag har inte möjlighet att inte lösa alla problem som råder i ett 

samhälle, därför måste företag välja de sociala problemen som korsar med deras verksamhet. 

Porter och Kramer (2009) lägger fram tre kategorier om sociala problem som påverkar ett 

företag; Generiska sociala problem, värdekedjans kontext och sociala dimensionerna av 

konkurrenssammanhang. Skandia har sociala dimensioner vilket är de faktorer i en extern 

omgivning som starkt påverkar företagets möjlighet till konkurrenskraft.  Detta i och med att 
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de differentierar samt positionerar sig med sin fond som de är ensamma om på marknaden. 

Folksam har valt generiska problem vilka är de samhällsproblem som inte påverkar företagets 

operativa verksamhet särskilt mycket eller företagets långtids-konkurrenskraft.  Med We-

effect vill de stötta och bidra till andra länder kring fattigdom. Skapandet av en 

företagskultursagenda för CSR gör att CSR-programmet rör sig i ett företag från att dämpa 

skada på företaget till att faktiskt förstärka företagets strategi med att möta problem i 

samhället (Porter & Kramer, 2009). Det är med den strategiska CSR som ett företag kommer 

göra störst sociala påverkan samtidigt som de får mest ekonomiska fördelar. Porter och 

Kramer (2009) delar upp organisationens CSR-agenda i två kategorier, responsiv CSR och 

strategiskt CSR. Både Folksam och Skandia använder sig av responsiv CSR vilket är den 

CSR där företaget agerar som en bra samhällsmedborgare samtidigt som det dämpar 

nuvarande eller förväntade, negativa effekter från verksamheten. Detta via sina CSR-arbeten 

We-effect och Idéer för livet. 

 

5.3 Komplexiteten i företagens val 

Polinsky och Jevons (2009) syftar på att organisationer måste undersöka tre olika former av 

komplexitet när de väljer vilket strategiskt CSR-arbete de vill arbeta med. De tre olika 

komplexiteterna är problem-, organisatorisk- och kommunikation komplexitet (Polinsky & 

Jevons, 2009).   Vid den första svårigheten, problemkomplexitet så är den första subgruppen 

problemidentifikation. Skandia undersökte vad de kunde göra via sina kunder i en turbulent 

tid där människor i samhället inte kände sig trygga. De vände sig då till sina kunder och 

gjorde sig mottagliga för alternativa lösningar. Det kunderna ville motverka var utanförskapet 

och Skandia skapade fonden Idéer för livet. Folksam gjorde allt internt och började arbeta 

med We-effect via ett annat företag i samma sfär. Till skillnad från förr så nämner Pia att 

Folksam smalnat av sina CSR-arbeten och istället fokuserar på sina kärnfrågor. We-effect är 

idag en självklarhet för Folksam när det kommer till deras CSR-arbete. Nästa subgrupp är 

heterogenitet. Detta går inte att uttala sig om då studien valt att endast fokusera på ett 

filantropiskt CSR-arbete i de båda företagen. Angående mätning samt tolkning av företagens 

CSR-arbete vet vi inte om företagen har ett mått och en nivå som indikerar hur mycket deras 

arbeten bidrar till samhället. Däremot redovisar Både Folksam och Skandia hur mycket de 

hjälper till med i både We-effect och Idéer för livet. Redovisningen ger företagens intressenter 

möjlighet till egen mätning och analys över hur mycket företagets CSR-program hjälper. 
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Vid den andra svårigheten, organisatorisk komplexitet är företagsmärke den första 

subgruppen. Den innebär att strategisk CSR ska vara en strategi som går ut över hela 

varumärket och inte endast specifika delar av varumärket. Skandia har gjort det med att 

inkorporera Idéer för livet inom hela företaget. Folksams strategi ser inte likadan ut då deras 

CSR verkar integreras bättre med olika avdelningar. Wiezell som arbetar som teamleader på 

kundservice menade att hon endast hört talas om We-effect men inte mer än så, medan de 

övriga respondenterna kände till arbetet. För att vara effektivt måste CSR-arbetet även 

inkorporeras i alla produkter och varumärken som organisationen har (Polinsky och Jevons, 

2009). Varken Folksam eller Skandia arbetar i denna form då Skandia i dagsläget endast har 

sin fond med Idéer för livet och vad gäller Folksam så finns det inga specifika varumärken 

eller produkter som inkorporerar deras arbete inom We-effect. I den delen där We-effect 

faktiskt inkorporeras, hållbara investeringar, så görs detta endast på en liten skala, och även i 

den formen att det inte ger kunderna en produkt som de kan köpa med CSR-arbetet. 

Den tredje subgruppen är plats och funktionella aktiviteter där organisationer med flera olika 

arbetsplatser måste skapa en CSR-kärna som införlivas på alla arbetsplatser (Polinsky & 

Jevons, 2009). Skandia har lyckats med att införliva deras CSR-arbeten på de olika 

arbetsplatserna. Detta har de gjort genom utbildningar angående deras värderingar samt att 

information om deras CSR-program finns på deras intranät. Folksam har däremot inte lyckats 

att införliva deras arbete mellan olika avdelningar. Det finns avdelningar som har större insikt 

i vad arbetet går ut på gentemot andra. Den fjärde subgruppen är logistikkedjan. Här måste 

organisationer använda sig av leverantörer som även är ansvarstagande vilket om inte, kan 

skada deras varumärke (Polinsky & Jevons, 2009). Enligt Carlsson Thörnqvist så gör Folksam 

detta genom deras specifikation på kriterier på deras leverantörer samt hållbara investeringar 

där de försöker påverka leverantörerna att bli bättre på dessa frågor.  Skandia undersöker på 

vilket sätt deras underleverantörer arbetar med hållbarhetsfrågor. Det har hänt att kriterierna 

som Skandia har, har påverkat en upphandling. Skandia vill inte gå in och säga hur de ska 

bedriva sitt hållbarhetsarbete, men de vill föra en dialog. Den tredje svårigheten för 

organisationer är kommunikationskomplexitet (Polinsky & Jevons, 2009). Båda företagen har 

CSR-program värda att marknadsföra. Folksam såväl som Skandia anser båda att deras 

marknadsföring angående deras CSR-program bör förbättras. Viktigt att nämna är att Carlsson 

Thörnqvist på Folksam inte anser detta då hon menar på att ett försök till ökad 

marknadsföring redan gjorts vilket inte gav någon effekt. Det finns olika typer av program 

som används. Både Skandia och Folksam arbetar med filantropisk CSR, vilken är relaterad till 

kärnverksamheten på något sätt, även fast Marcus på Skandia tycker att den kan bli bättre. 
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Problem av genomförandet lyfter fram vilka motiv ett företag har i samband med sina CSR-

program. Implementationen utifrån ett CSR-program görs av ett meningsfullt motiv hos både 

Folksam och Skandia. 

 

5.4 De bakomliggande faktorerna 

Enligt Ullman (1992) så har ett företag möjligheten att hantera relationer med deras 

intressenter via ett CSR-program. För att göra detta måste företagen redovisa sin CSR för att 

intressenterna ska kunna ta del av det (Ullman: Roberts, 1992). Även så menade Ullman 

(1992) att desto mer ett företag försöker influera sina intressenter, desto mer aktivt kommer 

ett företag vara inom att hantera CSR-program och redovisa detta. Grunden till Skandias 

arbete inom Idéer för livet går tillbaka till 80-talet som beskrivits som en orolig tid i Sverige. 

Skandias dåvarande VD, Björn Wolrath ansåg att Skandia behövde hjälpa samhället på något 

sätt.  Att fråga kunderna, deras kanske viktigaste intressenter då Skandia är kundägt, har lett 

till att Skandia kunnat bygga ett CSR-program utifrån vad deras intressenter känt sig vara 

nödvändigt. Skandia har därmed möjlighet att skapa goda relationer med deras intressenter i 

och med deras arbete inom Idéer för livet, då de samtidigt redovisar exakt vad de gör i deras 

hållbarhetsrapport. Folksam är, precis som Skandia, ett kundägt företag men skiljer sig från 

Skandia i den bemärkelsen att de inte använder sig av kunderna på samma sätt samt låter 

kunderna påverka verksamheten. Pia Thörnqvist nämner att kunderna inte ligger bakom 

framväxten av We-effect utan samarbetet utvecklades i samband med att företag i samma 

bransch som Folksam befinner sig i, arbetade med We-effect. Varje år redovisar Folksam sin 

CSR i en hållbarhetsrapport där intressenter till företaget kan läsa om vad de har valt att 

engagera sig i. Detta gör att Folksam ändå får en aktiv inställning till att influera företagets 

status till intressenter. Freeman (1992) diskuterade två olika delar inom konceptet av att 

lyssna på intressenterna för skapandet av CSR-program. Freeman (1992) menar att den ena 

delen är strategiska beslut vilket innefattar intressenter som är nödvändiga för företagets 

överlevnad. Den andra delen innefattar externa influenser, vilket är intressenter vars krav kan 

skapa motsägande positioner (Freeman: Roberts, 1992). Vid skapandet av Idéer för livet så 

ville Skandia ha förslag från deras kunder, vilka kan beskrivas som nödvändiga intressenter 

samtidigt som att de är intressenter vars idéer kan skapa motsägande positioner. Med denna 

efterfråga har Skandia lyckats att strategiskt skapa ett CSR-program som går i linje med 

Freemans (1992) idéer om hur företag kan anpassa sig till olika intressentgrupper genom 

deras CSR. 
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Folksams CSR-arbete kommer ifrån deras egna interna intressen samt bolag i samma sfär som 

de själva befinner sig i så har de inte använt sig av intressenter för att skapa sitt CSR-program. 

Detta innebär att Folksam går emot Freemans två delar av detta koncept. Ullman (1992) 

skriver om olika faktorerna som påverkar i vilken grad av CSR ett företag kommer ha samt 

vilken typ av CSR-program. Faktorerna kategoriseras utifrån tre olika variabler: Individuella 

variabler, strategiska variabler och kontrollvariabler. Likt Skandia så stämmer den sista delen 

av Filantropiska grunder överens med Folksams CSR arbete. Folksam har försökt att göra 

varumärkeskampanjer och undersökt om deras CSR-arbete har gett någon utbetalning via 

detta. Under kontrollvariabler så ligger det en bakomliggande faktor i linje med Folksams 

arbete We-effect; industri. Då det var företag i samma sfär som Folksam vilka skapade detta 

så har Folksams industri influerat deras val av CSR-arbete. Till skillnad från Skandia så 

menar Thörnqvist Carlsson att varken Folksams ålder eller storlek påverkar inte deras val av 

CSR-arbete, eller hur mycket de ska göra. Av Ullmans olika faktorer och intressenter är det 

flera olika delar av teorin som passar överens med Skandias grund till Idéer för livet. Ullman 

beskriver att desto mer aktiva inom samhällsproblem ett företags aktieägare är, desto mer 

CSR kommer ett företag ha. Skandia är inte ett aktiebolag, men de är däremot kundägda och 

beroende av kundernas pengar för att överleva. Inom detta fall så var det just dessa kunder 

som utsåg vilket samhällsproblem som Skandia bör arbeta med. Att Skandia ser över vad 

kunderna anser om deras CSR-arbete och är medvetna om vad kunderna anser om Skandia 

som ansvarstagande går i linje med en del av de Filantropiska grunderna inom Ullmans 

(1992) teori; att företag förväntar sig en reaktion från intressenterna vid redovisning av deras 

CSR-arbete (Navarro: Roberts, 1992). Kontrollvariablerna ålder och storlek på företaget 

stämmer också bra överens med Skandias CSR-arbete. Dahlin Thomas och Puksec Persson 

menade att hur mycket arbete de gör har blivit påverkad av Skandias storlek och ålder. Den 

sista kontrollvariabeln, industri, stämmer däremot inte överens, detta då Skandia menar på att 

de är medvetna om vad andra företag i samma bransch gör för CSR arbete, men att det inte 

påverkar det arbete som de själva gör. 

 

5.5 Användningen i varumärket 

Porter & Kramer (2009) diskuterar och lyfter fram betydelsen kring ett varumärkes rykte samt 

image. Ryktet används av många företag för att motivera sina CSR-program vilket i sin tur 

kan förbättra företagets image, stärka företagets varumärke och i bästa fall öka värdet på 

verksamheten (Porter & Kramer, 2009). Med att positionera sitt varumärkes identitet via CSR 
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så har företag möjlighet att skapa fler förmåner för sig själva än endast vinst, t.ex kundlojalitet 

(Sen et al, 2007). Folksam valde att ta ställning och sluta investera i Lundin Oil när de inte 

arbetade för att bli mer hållbara trots att Folksam försökte influera dem under flera år. 

Folksam menar att de inte vill fortsätta ett samarbete med ett företag som inte har som mål att 

blir mer hållbart med tiden. Detta avslut visade sig bli mycket uppskattat av Folksams kunder 

och stärkte deras image om vad de står för.  Skandia har skapat en fond inom deras CSR 

arbete och har på så vis gett kunderna möjlighet att involvera sig mer i de projekt som 

Skandia utför och på så vis bli mer lojala. Kunderna har även via denna fond en större chans 

att identifiera sig med varumärket Skandia. Batson (2007) syftar till att det finns yttre samt 

inre motiv bakom företagets CSR-arbeten där det yttre har som mål att öka varumärkets 

välfärd medan inre motiv har som mål att förverkliga de åtaganden som företaget har till 

samhället. I och med att Folksam har försökt att göra varumärkeskampanjer med deras CSR, 

vilket misslyckades, så har de valt att inte arbeta med CSR inom varumärkeskampanjer längre 

och har därför smalnat av sig till inre motiv. Grunden till detta baseras även på att We-effect 

framhäver deras vision om att skapa ett tryggare samhälle. Skandia skiljer sig från Folksam då 

de tar sig an de båda motiven. Idéer för livet grundades då Skandia kände att de hade en 

skyldighet till att hjälpa samhället. Under åren så har Idéer för livet utvecklats till en fond som 

de idag marknadsför på sin hemsida. Skandia har alltså yttre motiv i form av 

varumärkesstärkande CSR via fonden idéer för livet samt inre motiv vilket innebär att de vill 

hjälpa utsatta människor i samhället. Sen et al (2007) beskriver att kundens medvetenhet om 

varumärkets CSR-arbeten är en nyckelfaktor till att de ska kunna tro att varumärket är 

ansvarstagande samt göra sin egen tillskrivning till företaget. Carlsson Thörnqvist beskriver 

att Folksam tidigare kommunicerade ut deras hållbarhetsarbeten till kunderna, vilket inte 

fungerade och inte fick den effekten som de önskade sig. Även Wiezell menar på att en 

utökning av informationen till kunderna via kundtjänst inte skulle fungera i längden. Att utöka 

informationen om Folksams försäkring som ges via kundtjänst med ytterligare information 

om verksamhetens CSR-arbeten menar Katja blir för mycket information för kunden att 

hantera. Däremot enligt Katja på Folksam så ser kunderna på Folksam som ett hållbart, tryggt 

och tråkigt företag. Eftersom Folksam anses som hållbara har kunderna en viss kännedom om 

deras arbete. I dagsläget så marknadsför sig Skandia angående deras CSR-arbete på deras 

egen hemsida. Skandia menar på att de vill gå mot en riktning där kunder ser de som ett 

företag som gör samhällsnytta. Marcus på Skandia menar på att kunderna redan anser att 

Skandia tar ett socialt ansvar. Däremot anser både Therese och Marcus att det behöver göras 

mer inom kommunikationen med deras kunder angående Skandias sociala ansvar. 
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5.6 Företagens positionering genom CSR 

Sen et. Al (2007) beskrev att ett företags CSR-arbete kan användas för att positionera ett 

företags varumärke hos konsumenterna. För att lyckas med detta behöver däremot företagets 

CSR vara integrerat inom hela företaget, från företagsstrategin till den dagliga verksamheten 

(Werther & Chandler, 2005). Sen et al. (2007) visade på med deras tidigare forskning att 

konsumenter belönade varumärken som ansågs som ett “CSR-varumärke”, ett varumärke som 

är känt för sitt arbete inom CSR. Folksam arbetar inte på samma sätt som Skandia med att 

integrera sitt CSR-arbete inom hela verksamheten. Wiezell berättar att Folksam inte har några 

utbildningar i deras filantropiska CSR-arbete och det är ingenting de pratar om med deras 

nyanställda. Wiezell menar att vid positionering av verksamheten så ligger fokus mer på att 

positionera sig via produkterna främre än själva varumärket. Folksam använder sig inte av sin 

CSR för att positionera sitt varumärke. Carlsson Thörnqvist menar att CSR-arbetet inte stärker 

varumärket men att inte arbeta med CSR ger motsatt effekt och försvagar det. Folksam har 

tidigare försökt med denna strategi men det gav ingen effekt, därför använder sig inte 

Folksam av sitt CSR-arbete i kommunikation med kunder för att ha möjlighet att positionera 

sig. Kunderna ser Folksam som Hållbart, tråkigt och tryggt, vilket gör att de mer är ett företag 

som arbetar med CSR och inte ett CSR-varumärke. Hjärtesjö menar att Skandia har integrerat 

sin CSR strategi inom hela företaget i och med att de har utbildningar om vad Skandia står för 

och vad de vill förmedla för deras nyanställda. Skandia tycks dock inte komma upp i “CSR-

varumärke” enligt Hjärtesjö. Kunderna pratar sällan om hållbarhet när de ringer in och de har 

andra kärnfrågor de vill prata om istället för Skandias samhällsengagemang. I form av 

positionering av varumärket så arbetar Skandia med positionering via deras fond. Puksec 

Persson beskriver att det är viktigt att kunden förstår vad Skandia är för slags bolag och de 

lyfter därför fram både utanförskap, vilket visar på hur Skandia jobbar med förebyggande 

insatser. 

 

5.7 Företagens differentiering genom CSR 

Mcwilliams och Siegel (2001) skriver att företag har möjlighet att omringa sina produkter 

med den CSR som de arbetar med. För att denna strategi för att differentiera sig ska lyckas 

måste företaget marknadsföra deras CSR-arbeten och skapa kunskap om produkten 

(Mcwilliams & Siegel, 2001). Däremot kommer konsumenten endast att välja en produkt som 
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stödjer ett CSR-program om den har samma eller ett litet högre pris än andra, konkurrerande 

produkter (Mcwilliams & Siegel, 2001). 

Folksam differentierar sig inte vilket gäller deras filantropiska ansvar med We-effect. De 

använder sig istället av andra CSR-arbeten såsom deras miljöarbete och trafikforskningen, för 

att skapa mervärde. Tidigare försökte Folksam att marknadsföra sig via deras CSR-arbete, 

vilket inte gav effekt, så i dagsläget har de en annan strategi för att förmedla information 

angående deras CSR-produkter. Carlsson Thörnqvist menar att vid rätt tillfälle så tar de akt i 

att lyfta fram sina produkters fördelar t.ex. för miljön till skillnad från andra företag, men 

även endast i dessa fall numera. Wiezell menar också att de använder sin trafikforskning samt 

miljöarbete som mervärdesskapande för kunder. 

För att differentiera sig från övriga aktörer på marknaden har Skandia skapat fonden Idéer för 

livet om företagets eget samhällsansvar. Puksec Persson menar att fonden har funnits väldigt 

länge och de har valt att uppmärksamma den mer i och med att avskaffa 

fondförvaltningskostnaden för den, de gör alltså deras CSR-omringade produkt billigare än 

andra, vanliga produkter. I form av marknadsföring så anser Puksec Persson att de kan synas 

mer i t.ex. printannonser. Medvetenheten hos kunderna angående fonden är inte hög, men 

däremot är den uppskattad hos de kunder som faktiskt som känner till den. 
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6.0 Slutsats 

I detta avslutande avsnitt kommer vi först att besvara våra frågeställningar till denna 

intervju. I samband med det kommer vi även besvara vårt syfte vilket lyder “Studiens syfte är 

att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar företags val av CSR-program samt 

hur de använder sina filantropiska CSR-program för att positionera/differentiera sitt 

varumärke.”. Avslutningsvis kommer vi ha en diskussion över vad vi har funnit intressant i 

studien samt förslag till vidare forskning. 

 

Vilka faktorer samt intressenter påverkar valet av ett företags filantropiska CSR?  

Skandia har en etisk filantropisk CSR från en konsekvensstandard. Denna typ av filantropisk 

CSR är skapad utifrån vad Porter och Kramer (2009) kallar för utsida-in när det gäller 

identifiering av skärningspunkterna mellan ett företag och samhället. Skandias filantropiska 

CSR är även vald utifrån sociala dimensioner vilket gör programmet till en blandning av såväl 

strategisk som responsiv CSR. Skandia redovisar sitt filantropiska arbete så företagets 

intressenter har möjlighet att följa utvecklingen, vilket gör att de har en aktiv inställning till 

sitt CSR-arbete. Skandia har även lyckats med att inkorporera sitt filantropiska arbete inom 

hela sitt företag och har ett CSR-program värt att marknadsföra men kan göra detta bättre 

enligt dem själva. De vill även föra en diskussion med sina leverantörer men anser sig inte 

kunna säga hur leverantörerna ska bedriva sitt hållbara arbete.  

Hos Skandia så var det deras huvudintresset, kunderna som var en stor bakomliggande 

intressent till valet av CSR-program. Det var kunderna som Skandia vände sig till när de 

undersökte vilka samhällsproblem de skulle engagera sig i. Ytterliga faktorer som påverkat 

deras val av CSR-program har varit deras storlek, ålder och Skandias filantropiska intresse, 

det Roberts (1992) kallar för filantropiska grunder. 

 

Folksam arbetar både efter en etisk filantropisk CSR som innefattar en konsekvensstandard 

samt en deontologisk standard. De aktiviteter som Folksam utför baseras på att de känner att 

det är deras skyldighet att göra dem, både moraliskt och för rättvisan (Schwartz & Carroll, 

2003).  Folksam har valt att arbeta utifrån utsida-in samt delvis insida-ut vid identifiering av 

skärningspunkterna mellan företaget och samhället.  Folksams filantropiska CSR är vald 

utifrån sociala dimensioner samt generiska problem. 
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Även Folksam har en aktiv inställning till sitt CSR- arbete. Folksam har dock inte lyckats med 

att inkorporera sitt filantropiska arbete inom hela företaget och medger att kommunikationen 

till kunderna kan bli bättre. Folksams val av CSR-arbete grundar sig i att ett annat företag 

inom samma sfär samarbetade med We-effect. Faktorer som har kommit att påverka Folksams 

val av filantropiska CSR-arbete är därför industrin de befinner sig i, men Thörnqvist ansåg 

inte att varken ålder eller Folksams storlek har påverkat.  

 

Enligt tidigare forskning (Roberts, 1992) finns det flertalet olika faktorer och intressenter som 

påverkar valet av ett företags CSR. Det denna studie har kommit fram till att det skiljer sig 

mycket mellan två företag i samma bransch och deras bakomliggande faktorer till val av CSR. 

Folksam har på ena sidan undersökt internt om vad de själva vill stå för och vad de vill göra. 

Skandia åt andra sidan, undersökte externt vad kunderna ville att Skandia skulle engagera sig 

i. Båda företagen redovisar sin CSR till utomstående intressenter vilket betyder att de på något 

sätt vill att andra ska ha möjligheten att läsa om just vad deras företag står för. En strategi som 

enligt Ullman (1992) används för att bibehålla goda relationer till sina intressenter.  

 

Hur arbetar företag med att differentiera/positionera sitt varumärke genom sitt 

filantropiska CSR-program?  

Både Skandia och Folksam arbetar med att differentiera sig i och med deras CSR-arbeten. 

Folksam försöker att skapa ett mervärde i och med att de differentierar sig genom deras övriga 

CSR-arbete, men inte genom deras filantropiska CSR-arbete. Såväl Folksam som Skandia 

menar att de är medvetna om vad andra företag i branschen arbetar med men fokuserar på sitt 

eget arbete istället. Skandia använder sig av fonden för att positionera sig och integrerar CSR-

arbetet inom hela verksamheten. Folksam skiljer sig från Skandia då de varken positionerar 

sig via sitt CSR-arbete samt inte använder sig av det i det dagliga arbetet. Folksam menar på 

att de inte använder CSR för att positionera varumärket, eftersom de anser att det inte stärker 

varumärket. De har tidigare provat detta vilket inte gav någon effekt. Utifrån detta kan vi dra 

en slutsats om att företagen inte karaktäriseras som CSR-varumärken utan varumärken som 

arbetar med CSR. 

 

Skandias kunder har möjlighet att identifiera sig via fonden Idéer för livet och arbetar efter 

både det inre samt yttre motivet enligt Batson (2007). Kunderna har en viss kännedom om 

Skandias arbete. Folksam arbetar utefter det inre motivet och blev mycket omtyckta i deras 
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val av att avsluta samarbetet med Lundin Oil.  Likt Skandia så har Folksams kunder en viss 

kännedom angående Folksams arbete. Både Folksam och Skandia menar de på att de bör 

arbeta mer med CSR inom kommunikation, för att stärka varumärket samt försäljningen.  

 

6.1 Avslutande diskussion  

Vi anser att Skandia och Folksam inte riktigt har insett vad djupgående och strategisk-CSRs 

positiva effekter är. Utav intervjuerna hos Folksam fick vi en känsla av att det fanns en större 

omedvetenhet kring Folksams filantropiska CSR-program mellan de olika avdelningarna samt 

att den mesta interna kommunikationen involverade deras övriga CSR-program. De 

avdelningarna som vi intervjuade och som faktiskt direkt arbetade med deras 

hållbarhetsfrågor hade stor kunskap angående We-effect men däremot så hade försäljningen 

inte det. Detta leder oss till att undra om det ser likadant ut över hela företaget. 

De olika avdelningarna vi intervjuade hos Skandia hade alla kunskap om Idéer för livet. 

Skandia kommunicerade ut detta arbete internt under t.ex. utbildningar för nyanställda till 

kundtjänsten för att dessa skulle lära sig företagets värderingar och grunder.  

 

Kunder bryr sig allt mer idag om vad varumärket står för än själva produkten (Gummesson, 

2003). I och med detta samt att Polinsky och Jevons (2009) menar att ett företag måste 

investera i marknadsföring av sitt CSR program menar vi att kommunikationen av ett företags 

CSR program kommer bli allt mer viktigt. Under våra intervjuer med båda företagen menade 

de på att de bör arbeta mer med kommunikationen av deras CSR-arbete för att stärka såväl 

varumärket som försäljningen. Det är intressant att se att båda företagen är medvetna om 

bristen i kommunikationen av deras CSR-arbete, dock tyder intervjuerna på att engagemanget 

till denna förbättring inte är så stort. Både Folksam samt Skandia menade på att kunderna idag 

kräver att ett företag tar ett socialt ansvar. Folksam utvecklade t.o.m. detta resonemang och 

menade på att CSR-arbete inte ens höjer ett varumärke idag utan att avsaknaden av ett CSR-

arbete sänker istället ett varumärke. Detta anser vi tyder på att båda företagen är medvetna om 

att kraven från kunderna på ett varumärke har ökat. 

 

Utifrån den information vi har samlat in i denna studie genom intervjuer hos de båda 

företagen kan vi konstatera att de skiljer sig i deras CSR-arbete. Den avslutande punkten vi 

vill ta upp härleder till att de båda företagen är kundägda. Enligt oss släpper Skandia in sina 
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kunder mer i deras filantropiska CSR-arbete genom fonden Idéer för livet samt engagera sig i 

denna stiftelse genom att ansöka om att bli en eldsjäl. Folksam släpper in kunderna i sitt 

arbete gentemot andra företag. Kunderna har inte möjlighet att påverka deras filantropiska 

CSR-arbete men däremot kan de hjälpa till att lyfta fram och försöka påverka de bolag som 

Folksam investerar sina resurser i genom bolagsstämmor. Båda företagen ger ut 

hållbarhetsredovisningar på årsbasis så att deras kunder och andra intressenter har möjlighet 

att följa deras arbete. Intressant var att båda bolagen är öppna med att kunder ska få tycka till 

och ge förslag till CSR-arbete men även tydliga med att projektet inte behöver gå vidare. Vi 

tror att det är viktigt att företag i allmänhet, att precis som Skandia och Folksam ge ett intryck 

till att kunden kan tycka till och påverka verksamheten. Det skapar en relation mellan kunden 

och företaget vilket kan göra det svårare för kunden att sedan byta varumärke.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning:  

Vi anser att vår studie var intressant och gav oss en inblick i hur olika två företag i samma 

bransch kan jobba med samhällsansvar. Om vi hade möjlighet till mer tid skulle det vara 

intressant att följa upp företagens planer på att utveckla deras CSR-arbeten samt 

kommunikationen av dessa.  Förslag till vidare forskning är att undersöka fler bolag i samma 

bransch och göra en grundlig undersökning på hur ett företags CSR-arbete integreras över 

hela företaget. Hur detta arbete påverkar de olika avdelningarna och deras operativa 

verksamhet. Det vore även intressant att undersöka om företagens differentierings- och 

positioneringsstrategi genom deras CSR-arbete skiljer sig över tiden. Slutligen så vore det 

även intressant att undersöka kundernas perspektiv över de olika CSR-arbeten som finns hos 

företag i samma bransch, och om detta har haft en påverkan på deras val av företag



 

 

Källförteckning 

Tidningsartiklar 

Alestig, Peter. 2015. Hållbarhet allt viktigare fråga för börsbolag. Svenska Dagbladet. 28 Maj. 

http://www.svd.se/hallbarhet-allt-viktigare-fraga-for-borsbolagen (Hämtad 2015-10-28) 

 

Alestig, Peter. 2015. Ställde in företagets resa-gav allt till unhcr. Svenska Dagbladet. 4 

september. 

http://www.svd.se/stallde-in-foretagets-resa--gav-allt-till-unhcr (Hämtad 2015-09-18) 

 

Dunér, Hanna. 2009. Fel sponsring kan skada varumärket. Svenska Dagbladet. 14 januari. 

http://www.svd.se/fel-sponsring-kan-skada-varumarket (Hämtad 2015-10-7) 

 

Dunér, Hanna.Varumärket allt viktigare i kläd och modebranschen. Svenska Dagbladet. 28 

oktober 

http://www.svd.se/varumarket-allt-viktigare-i-klad-och-modebranschen (Hämtad 2015-10-10) 

 

Fredlund, Carin. 2014. Inget är viktigare än varumärket. Kntnt Magasin. 6 november. 

https://www.kntnt.com/inget-ar-viktigare-varumarket/2939 (Hämtad 2015-10-25) 

 

Frostberg, Thomas. 2010. CSR ökar kraven på företagen. Sydsvenskan. 28 augusti. 

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/ekonomi-lordag/csr-okar-kraven-pa-foretagen/ (hämtad 

2015-10-05) 

 

Nilsson, Åse-Marie. 2010. Varumärken allt viktigare när företag ger bort julklappar. 

Lokaltidningen. 18 november. 

http://helsingborg.lokaltidningen.se/varumarken-allt-viktigare-nar-foretag-ger-bort-

julklappar-/20101118/artikler/101119829 (Hämtad 2015-10-15) 

 

Nygren, Henrik. 2015. CSR krävs för att ta sig in på marknaden. Tidningen Entreprenör. 24 

Mars.  

http://www.entreprenor.se/nyheter/csr-kravs-for-att-ta-sig-in-pa-marknaden_611706.html 

(Hämtad 2015-10-26) 

http://www.svd.se/hallbarhet-allt-viktigare-fraga-for-borsbolagen
http://www.svd.se/stallde-in-foretagets-resa--gav-allt-till-unhcr
http://www.svd.se/fel-sponsring-kan-skada-varumarket
http://www.svd.se/varumarket-allt-viktigare-i-klad-och-modebranschen
https://www.kntnt.com/inget-ar-viktigare-varumarket/2939
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfplus/10.1108/02651330910960816
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfplus/10.1108/02651330910960816
http://helsingborg.lokaltidningen.se/varumarken-allt-viktigare-nar-foretag-ger-bort-julklappar-/20101118/artikler/101119829
http://helsingborg.lokaltidningen.se/varumarken-allt-viktigare-nar-foretag-ger-bort-julklappar-/20101118/artikler/101119829
http://www.entreprenor.se/nyheter/csr-kravs-for-att-ta-sig-in-pa-marknaden_611706.html


 

 

Rognerud, Knut. 2003. Varumärket viktigare än varans kvalitet. Dagens Nyheter. 9 augusti. 

http://www.dn.se/ekonomi/varumarket-viktigare-an-varans-kvalitet/ (Hämtad 2015-10-25) 

 

Sundberg, Marit. 2014. Välgörenhet viktigare i företagens pr arbete. Dagens Nyheter. 6 

februari. 

(http://www.dn.se/ekonomi/valgorenhet-viktigare-i-foretagens-pr-arbete/) (Hämtad 2015-10-

26) 

 

Törnros, Robin. 2015. Volkswagen erkänner fusk med förbrukningssiffror. Teknikens värld. 

21 september 

http://teknikensvarld.se/volkswagen-erkanner-fusk-med-forbrukningssiffror-195375/ (Hämtad 

2015-10-15) 

 

2013. The Body Shop. Business In The Community. Juli. 

http://www.bitc.org.uk/our-resources/case-studies/body-shop-community-fair-trade (Hämtad 

2015-10-25) 

 

Vindeland, Hans. 2012. Politiska varumärken har aldrig varit viktigare. Svenska Dagbladet. 2 

Mars. 

http://www.svd.se/politiska-varumarken-har-aldrig-varit-viktigare (Hämtad 2015-10-25) 

 

Vetenskapliga artiklar 

Carroll, Archie. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons. Vol.34(4), pp.39-48. Juli. 

http://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_pyramid_of_co

rporate_social_responsibility_Toward_the_moral_management_of_organizational_stakeholde

rs/links/0c96051e967c1b8a0d000000.pdf (hämtad 2015-09-25)  

 

Holt, Douglas. 2003. Brands and Branding. 11 Mars. 

http://sat.xlri.ac.in/sat_ais/resource/resdb/RH12/RH12-1/MK1RH12-

1/6.%20Brand%20and%20Branding--Reading%20for%20session%206.pdf (hämtad 2015-10-

02) 

http://www.dn.se/ekonomi/varumarket-viktigare-an-varans-kvalitet/
http://www.dn.se/ekonomi/valgorenhet-viktigare-i-foretagens-pr-arbete/
http://teknikensvarld.se/volkswagen-erkanner-fusk-med-forbrukningssiffror-195375/%20(H%C3%A4mtad%202015-10-15)
http://teknikensvarld.se/volkswagen-erkanner-fusk-med-forbrukningssiffror-195375/%20(H%C3%A4mtad%202015-10-15)
http://www.bitc.org.uk/our-resources/case-studies/body-shop-community-fair-trade
http://www.svd.se/politiska-varumarken-har-aldrig-varit-viktigare
http://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_pyramid_of_corporate_social_responsibility_Toward_the_moral_management_of_organizational_stakeholders/links/0c96051e967c1b8a0d000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_pyramid_of_corporate_social_responsibility_Toward_the_moral_management_of_organizational_stakeholders/links/0c96051e967c1b8a0d000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_pyramid_of_corporate_social_responsibility_Toward_the_moral_management_of_organizational_stakeholders/links/0c96051e967c1b8a0d000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_pyramid_of_corporate_social_responsibility_Toward_the_moral_management_of_organizational_stakeholders/links/0c96051e967c1b8a0d000000.pdf
http://sat.xlri.ac.in/sat_ais/resource/resdb/RH12/RH12-1/MK1RH12-1/6.%20Brand%20and%20Branding--Reading%20for%20session%206.pdf
http://sat.xlri.ac.in/sat_ais/resource/resdb/RH12/RH12-1/MK1RH12-1/6.%20Brand%20and%20Branding--Reading%20for%20session%206.pdf


 

 

Mark S. Schwartz, Archie B Carroll, 2003. "Corporate Social Responsibilty: A three domain 

approach". Business Ethics quarterly, Vol 13 no 4.  

http://www.jstor.org/stable/3857969 (hämtad 2015-11-22) 

 

Mcwilliams, Abagail, Siegel Donald. 2001. Corporate Social Responsibility: A Theory of 

Firm Perspective. Januari. 

http://www.researchgate.net/profile/Abagail_Mcwilliams/publication/234074936_Investment

_in_Corporate_Social_Responsibility_A_Theory_of_the_Firm_Perspective/links/02bfe51192

e1184123000000.pdf (hämtad 2015-10-02) 

 

Michael Polonsky Colin Jevons. 2009. Global branding and strategic CSR: An overview of 

three types of complexity. International Marketing Review. Februari.  

http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfplus/10.1108/02651330910960816 

(Hämtad 2015-10-02) 

 

Porter, Michael E., Kramer, Mark R. 2006. Strategy & Society: The Link Between 

Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. December. 

http://f2.washington.edu/fm/sites/default/files/Porter%20Business%20Case%20for%20CSR.p

df (Hämtad 2015-09-25) 

 

Roberts, Robin W. 1992. Determinants of corporate social responsibility disclosure: An 

application of stakeholder theory. Augusti.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/036136829290015K (hämtad 2015-10-10) 

 

Shuili Du, C.B. Bhattacharya, Sankar Sen. 2007. Reaping relational rewards from corporate 

social responsibility: The role of competitive positioning. International Journal of Research in 

Marketing. September. 

http://ac.els-cdn.com/S0167811607000286/1-s2.0-S0167811607000286-

main.pdf?_tid=6694d578-70d7-11e5-8056-

00000aab0f02&acdnat=1444650794_cc850258ae888700c07f0e7cf042a1b6 (hämtad 2015-

09-25) 

 

 

http://www.jstor.org/stable/3857969
http://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_pyramid_of_corporate_social_responsibility_Toward_the_moral_management_of_organizational_stakeholders/links/0c96051e967c1b8a0d000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_pyramid_of_corporate_social_responsibility_Toward_the_moral_management_of_organizational_stakeholders/links/0c96051e967c1b8a0d000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Abagail_Mcwilliams/publication/234074936_Investment_in_Corporate_Social_Responsibility_A_Theory_of_the_Firm_Perspective/links/02bfe51192e1184123000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Abagail_Mcwilliams/publication/234074936_Investment_in_Corporate_Social_Responsibility_A_Theory_of_the_Firm_Perspective/links/02bfe51192e1184123000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Abagail_Mcwilliams/publication/234074936_Investment_in_Corporate_Social_Responsibility_A_Theory_of_the_Firm_Perspective/links/02bfe51192e1184123000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Abagail_Mcwilliams/publication/234074936_Investment_in_Corporate_Social_Responsibility_A_Theory_of_the_Firm_Perspective/links/02bfe51192e1184123000000.pdf
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfplus/10.1108/02651330910960816
http://f2.washington.edu/fm/sites/default/files/Porter%20Business%20Case%20for%20CSR.pdf
http://f2.washington.edu/fm/sites/default/files/Porter%20Business%20Case%20for%20CSR.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/036136829290015K
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/036136829290015K
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811607000286
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811607000286
http://ac.els-cdn.com/S0167811607000286/1-s2.0-S0167811607000286-main.pdf?_tid=6694d578-70d7-11e5-8056-00000aab0f02&acdnat=1444650794_cc850258ae888700c07f0e7cf042a1b6
http://ac.els-cdn.com/S0167811607000286/1-s2.0-S0167811607000286-main.pdf?_tid=6694d578-70d7-11e5-8056-00000aab0f02&acdnat=1444650794_cc850258ae888700c07f0e7cf042a1b6
http://ac.els-cdn.com/S0167811607000286/1-s2.0-S0167811607000286-main.pdf?_tid=6694d578-70d7-11e5-8056-00000aab0f02&acdnat=1444650794_cc850258ae888700c07f0e7cf042a1b6
http://ac.els-cdn.com/S0167811607000286/1-s2.0-S0167811607000286-main.pdf?_tid=6694d578-70d7-11e5-8056-00000aab0f02&acdnat=1444650794_cc850258ae888700c07f0e7cf042a1b6


 

 

William B. Werther Jr., David Chandler. 2005.  Strategic corporate social responsibility as 

global brand insurance. Business Horizons. Juli. 

http://ac.els-cdn.com/S000768130400134X/1-s2.0-S000768130400134X-

main.pdf?_tid=1b70c7a8-70d9-11e5-8de4-

00000aacb361&acdnat=1444651527_20c32b203ab3b68cf3e106c11d72ffbc (Hämtad 2015-

09-25) 

 

Tryckta källor 

Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, 2013, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 

Liber, upplaga 1:3. 

 

Bryman, Alan., Bell, Emma. 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 2. 

Studentlitteratur. 3 Maj. 

 

Denscombe, Martyn. 2009. För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Forskningshandboken. Upplaga 2. Studentlitteratur. Januari. 

 

Mårtenson, Rita. 2009. Kunden, varumärket, lönsamheten. Marknadskommunikation. Tredje 

upplagan. Studentlitteratur. 

 

Elektroniska källor 

Aktieskolan, systematisk risk. (Hämtad 11/11-15) 

http://www.aktieskolan.se/pages/risk.php?select=aktieskola 

 

Hållbarhetsredovisning, Folksam (Hämtad 2015-11-16) 

http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/hallbarhetsredovisning2014/vdord 

 

Internationella samarbeten, Folksam (Hämtad 2015-11-16) 

http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/internationellasamarbeten/1.92961 

 

Om oss, Skandia (Hämtad 2015-11-16) 

https://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Om-oss1/ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768130400134X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768130400134X
http://ac.els-cdn.com/S000768130400134X/1-s2.0-S000768130400134X-main.pdf?_tid=1b70c7a8-70d9-11e5-8de4-00000aacb361&acdnat=1444651527_20c32b203ab3b68cf3e106c11d72ffbc
http://ac.els-cdn.com/S000768130400134X/1-s2.0-S000768130400134X-main.pdf?_tid=1b70c7a8-70d9-11e5-8de4-00000aacb361&acdnat=1444651527_20c32b203ab3b68cf3e106c11d72ffbc
http://ac.els-cdn.com/S000768130400134X/1-s2.0-S000768130400134X-main.pdf?_tid=1b70c7a8-70d9-11e5-8de4-00000aacb361&acdnat=1444651527_20c32b203ab3b68cf3e106c11d72ffbc
http://ac.els-cdn.com/S000768130400134X/1-s2.0-S000768130400134X-main.pdf?_tid=1b70c7a8-70d9-11e5-8de4-00000aacb361&acdnat=1444651527_20c32b203ab3b68cf3e106c11d72ffbc
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6h9SZkNHJAhXr73IKHcZAAVMQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fasbjornmusic.com%2F&usg=AFQjCNFjLE4a8cicOpSmJYKy4vEe9OVdaQ&sig2=GiXzU74ujLUrIB5cc1ZAqQ
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6h9SZkNHJAhXr73IKHcZAAVMQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fasbjornmusic.com%2F&usg=AFQjCNFjLE4a8cicOpSmJYKy4vEe9OVdaQ&sig2=GiXzU74ujLUrIB5cc1ZAqQ
http://www.aktieskolan.se/pages/risk.php?select=aktieskola
http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/hallbarhetsredovisning2014/vdord
http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/hallbarhetsredovisning2014/vdord
http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/internationellasamarbeten/1.92961
https://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Om-oss1/


 

 

Hållbarhetsredovisning, Skandia (Hämtad 2015-11-16) 

http://skandia.shop.strd.se/ftp/pdf_folder/91296.pdf 

 

Så jobbar vi, Folksam (Hämtad 2015-11-16) 

http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/sajobbarvi/1.92063 

 

Värderingar. The Body Shop. (hämtad 2015-10-18) 

http://www.thebodyshop.se/varderingar/CommunityFairTrade.aspx 

http://skandia.shop.strd.se/ftp/pdf_folder/91296.pdf
http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/sajobbarvi/1.92063
http://omoss.folksam.se/varthallbarhetsarbete/sajobbarvi/1.92063
http://www.thebodyshop.se/varderingar/CommunityFairTrade.aspx


 

 

Bilagor 

Underlag till intervju 1 och 2 

1. Hur definerar ni CSR? 

2. Beskriv ert filantropiska CSR-arbete? 

3. Anser ni att ni gör mer CSR än andra bolag inom samma bransch? 

4. Hur såg beslutsprocessen ut när ni valde CSR-program? 

5. Vilka krav har ni på CSR-arbete från era intressenter? 

6. Är det några intressenter vars krav väger tyngre? 

7. Vilken betydelse har ett starkt varumärke för er? 

8. Ser ni CSR som en strategi för att differentiera produkter/positionera ert 

varumärke? 

9. Tidigare misslyckanden inom CSR. Vad har ni lärt er av det? Hur skulle ni gjort 

det annorlunda? 

10. Hur ser ert CSR-arbete ut om 10 år? 

 

Underlag till intervju 3 och 4 

1. Känner ni till det CSR-arbete ert företag gör? 

2. Hur har ni fått den informationen? 

3. Lär ni ut ert CSR-arbete under utbildningen för nyanställda? 

4. För ni samtal om ert CSR-arbete mot kunderna? 

5. Ger kunderna feedback på ert CSR-arbete? 

6. Hur ser kunderna på ert företag? 

7. Vet ni hur kunderna får info om ert CSR-arbete? 

8. Hur vill ni utveckla ert företags CSR-arbete? 

 

Underlag till intervju 5 

1. Vem kommer fram till kraven på kravspecifikationen över företag ni väljer att 

investera i?  

2. Har ni samma kravspec på alla företag ni väljer att investera i? 

3. På vilket sätt försöker ni påverka företagen?  

4. Har kunderna någon möjlighet att välja exakt vilka bolag deras pengar ska investeras 

i?  

5. Marknadsför ni era mest hållbara investeringsmöjligheter?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


