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Sammanfattning 

Titel: CSR ur ett varumärkesperspektiv – Hur Corporate Social Responsibility kan 
stärka varumärket 

Författare: Joel Friberg och Jens Hagert 

Handledare: Hans Wessblad 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, 
Marknadsföringsprogrammet, Linnéuniversitetet, Vårterminen 2011 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för CSR ur ett varumärkesperspektiv genom att 

beskriva hur CSR kan stärka varumärket. I närhet till detta syfte har vi därmed valt att 

arbeta med följande forskningsfråga: 

• Hur kan CSR stärka varumärket? 
 

Metod 

Vi har i denna uppsats valt att arbeta efter en kvalitativ metod med en deduktiv 

inriktning. Detta blev ett logiskt metodval då uppsatsen avser att skapa en djupare 

förståelse om CSR ur ett varumärkesperspektiv. Uppsatsens empiriska material är 

insamlat via fem intervjuer samt två deltagande observationer i form av 

föreläsning/seminarium. 

Slutsatser 

Resultatet visar att CSR är på väg att bli en hygienfaktor för företagen. Som ett resultat 

av uppsatsen så har vi identifierat fem aspekter som är av vikt för företag att hänsyn till 

när man arbetar med CSR ur ett varumärkesperspektiv. Vi har dragit slutsatsen att 

varumärket kan stärkas genom att företaget utgår från ett grundläggande CSR-arbete, 

identifierar intressenternas förväntningar, skapar ett mervärde genom att ta ett utökat 

ansvar, integrera CSR som en naturlig del av varumärkesidentiteten och ha en väl 

avvägd extern kommunikation. Vi menar att företag genom att ta hänsyn till dessa fem 

nyckelaspekter av CSR kan stärka sitt varumärke och samtidigt bidra till en hållbar 

samhällsutveckling vilket vi tror är nödvändigt för ”framtidens varumärken”. 

Nyckelord 
Corporate Social Responsibility (CSR), intressenter, varumärke, varumärkesidentitet, 
varumärkesimage, intern kommunikation, extern kommunikation 



 

 
 

Abstract 

The purpose of this study is to increase the understanding of Corporate Social 

Responsibility (CSR) in a brand perspective by describing how CSR can strengthen a 

company’s brand. Based on this purpose the research question of the study has been: 

• How can CSR strengthen a brand?  

The study is based on a qualitative method that has a deductive approach. This choice of 

method was logical since the aim the study is to broaden and create a deeper 

understanding of CSR in a brand point of view. The empirical data of this paper is 

collected through five interviews and two participating observations. Based on the result 

of the study we have identified five crucial aspects that companies need to take into 

consideration if they want to strengthen their brand through CSR. Our conclusion is that 

CSR can strengthen a brand if the company relies on basic CSR work, identifies 

stakeholder expectations, add value by taking additional responsibility, CSR is 

integrated as a natural part of the brand identity and has an honest external 

communication. Companies can by taking these key aspects of CSR into consideration 

strengthen the brand while contributing to sustainable development, which we believe is 

necessary for the “brand of the future”.  

Keywords  

Corporate Social Responsibility (CSR), stakeholders, brand, brand identity, brand 

image, internal communication, external communication   
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1. Inledning 
 

 
I detta inledande kapitel ger vi en introduktion till vår studie som ska besvara hur 
Corporate Social Responsibility (CSR) kan stärka varumärket. Vi introducerar här 
begreppen CSR samt varumärket vilka är nyckelbegrepp i uppsatsen.  
 

1.1 Bakgrund – CSR ur ett varumärkesperspektiv  

Vi har sett tendenser till att företag mer och mer har börjar kommunicera sitt 

miljömässiga, etiska och sociala engagemang på hemsidor, i butiker och i 

marknadsföring. Vi ser också allt fler miljöprodukter såsom ”fairtrade-varor” och 

”ECO-produkter” i butikerna vilket vi tror är ett resultat av att det allmänna intresset för 

bland annat miljön har ökat de senaste åren.  

Ett exempel på företag som kommunicerar sitt ansvarstagande är MAX 

Hamburgerkedja som framhäver sitt miljöengagemang genom att på hemsidan och i 

sina restauranger kommunicera följande: 

”Som ett led på vägen mot att bli klimatneutrala så kompenserar vi för vår påverkan 

genom att plantera träd i Afrika. Vi har valt att kompensera inte bara vår egen 

belastning utan vi börjar redan i bondens jord” – (max.se 2011-05-25) 

Ind (2003) förklarar att kunder och andra intressenter idag ställer högre krav på 

företagen då etiska, sociala och miljömässiga samhällsfrågor har ökat i allmänhetens 

intresse. Visser et al. (2010) menar att detta har medfört att företag måste börja 

involvera och engagera sig i frågor som inte direkt rör företagets traditionella 

kärnverksamhet. Borglund et al. (2008) stärker detta och menar att det inte längre är en 

fråga om företag ska ta socialt ansvar, utan snarare när och hur de ska åstadkomma 

detta. 

Den tilltagna diskussionen om företagens ansvar i samhället, i bland annat media, har 

resulterat i att begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit allt mer 

etablerat de senaste åren. Ghobadian et al. (2006) förklarar att definitionerna av CSR är 

många och att begreppet fortfarande är under utveckling. Ragas & Roberts (2009) 

klargör emellertid att en allmän definition av begreppet är idén om att företag själva tar 
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initiativ och arbetar med frågor ur ett miljömässigt, socialt samt etiskt perspektiv. CSR 

är i denna mening ett samlingsbegrepp för ett antal olika underkategorier och vad som 

ryms inom begreppet är relativt omfattande beroende på hur detaljerat man undersöker 

det. Trots detta menar Grankvist (2009) att CSR är ett väl utspritt begrepp vilket också 

har fått erkännande över hela världen. 

Grankvist (2009) förklarar att man genom att integrera miljömässiga, etiska och sociala 

aspekter i företaget kan stärka sitt varumärke. Borglund et al. (2008) är av samma 

uppfattning och menar att företags arbete med CSR skapar värde i många avseenden. 

Det stärker varumärket samtidigt som det ger större möjlighet att leva upp till de krav 

som kunder idag ställer. Även Porter & Kramer (2006) menar att CSR skapar fördelar i 

form av att det stärker positionen på marknaden och skapar direkta konkurrensfördelar.  

Att stärka sitt varumärke samtidigt som man skapar hållbarhet och gynnar 

samhällsutvecklingen tror vi är nyckeln till ”framtidens varumärke” vilket har gjort att 

uppsatsens fokus kommer behandla CSR och dess inverkan på varumärket, eller rättare 

sagt hur CSR kan stärka varumärket. 

Ett tydligt exempel på ett företag som vi anser har lyckats integrera dessa aspekter i sitt 

varumärke är Ben & Jerry’s och som på sin hemsida kommunicerar följande: 

 

 

Bild 1 – (benjerry.se, 2011-05-25) 
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1.2 Problemdiskussion – Olika aspekter och perspektiv på CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett relativt brett begrepp och omfattningen av 

det blir större ju djupare man tränger in i dess innebörd. Betydelsen av begreppet kan 

också skilja sig något åt beroende på vem man frågar samt vilket perspektiv man väljer 

att se det ifrån. Därför anser vi det viktigt att här diskutera några aspekter kring 

begreppet CSR. 

En aspekt av CSR är att det har en stark koppling till varumärket, vilket också är det 

som har kommit att intressera oss. Konkurrensen mellan varumärken är idag stenhård 

och kriget om kundernas uppmärksamhet gör det därför viktigt att hitta nya sätt att 

differentiera sina varumärken och produkter på menar Falonius (2010). Ur denna 

synpunkt belyser Becker-Olsen et al. (2006) att CSR har kommit att bli allt mer vanligt 

för företag att använda sig i syfte att influera kunder att välja just sitt varumärke och 

produkter. Detta stärks av Klein & Dawar (2004) som menar att CSR har kommit att 

spela en större roll när kunder utvärderar samt väljer varumärken och produkter. Vidare 

menar de att företags sociala och samhälleliga engagemang har kommit att bli en större 

påverkande faktor än mer rationella aspekter såsom pris och produktattribut för vissa 

kundgrupper. Biehal & Sheinin (2007) anser därför att CSR kan vara mycket 

användbart för företag när de vill positionera sina produkter på marknaden genom att 

förmedla sociala, etiska och miljömässiga aspekter i kombination med produkten. 

Brunk & Blümelhuber (2010) tillägger att företags arbete med etiska och samhälleliga 

frågor också påverkar konsumenternas attityd och relation till varumärket vilket därför 

kan ha inverkan på deras köpbeteende.  

Bhattacharya et al. (2007) framhäver en annan aspekt av CSR och menar att företag 

också kan skapa djupare relationer med sina kunder och övriga intressenter genom att 

sammanbinda varumärket med ett sociala, etiska eller miljömässiga engagemang. Detta 

agerande från företaget öppnar möjligheterna för kunderna att lättare identifiera sig själv 

med varumärket och vad de står för. Kitchin (2002) instämmer i detta och menar att 

man med hjälp av CSR därför kan förmedla varumärkets värderingar på ett nytt sätt. 

Huber et al. (2009) påpekar att företag idag bör ta CSR på allvar då det ur ett 

intressentperspektiv har kommit att bli allt mer viktigt. Olika intressenter såsom kunder, 

medarbetare och ägare förväntar sig idag att företag skall ta socialt ansvar och samtidigt 

handla etiskt korrekt. Polonsky & Jevons (2006) menar att CSR är av betydelse för ett 
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brett spektrum av intressenter och omfånget på förväntningarna hos dessa intressenter 

kan vara mycket stort. Ind (2003) klargör hur intressenternas makt har vuxit sig allt 

starkare de senaste åren. I dagens informationssamhälle där media har stor makt och 

internet hela tiden växer så når informationen mer människor och är mer tillgänglig än 

någonsin tidigare. Felmarginalen hos företagen är med andra ord väldigt låg och minsta 

felsteg riskerar att skada varumärket. En viktig aspekt av CSR är därför att det kan 

medföra vissa risker. Parallellt med de möjligheter som CSR skapar för företagen i sitt 

arbete med varumärket menar Hillestad et al. (2010) dock att det finns tillfällen då man 

bör ifrågasätta företagens motiv när det gäller deras arbete med CSR. Företag som 

arbetar med CSR men samtidigt visar upp en brist på uppriktighet och transparens 

riskerar att skada sitt varumärke. Nike, the GAP, Shell och Nestlé är enligt Brunk & 

Blümelhuber (2010) några exempel på stora företag som skadat sitt varumärkes rykte 

och image genom att de har försökt framställa sig själva som socialt och etiskt 

ansvarstagande men sedan inte agerat och handlat därefter. Crane & Matten (2010) 

menar därför att när CSR endast används i egenintresse för att maximera företagets 

vinst kan det inte klassas som CSR och kan istället skada företagets trovärdighet och 

rykte. Vi vill ur detta resonemang lyfta fram att det finns en allmän skepsis kring CSR 

och företags handlingar i samhället idag. Bland annat tar Naomi Klein i sin bok No 

Logo upp varumärkens makt och företags oetiska handlingar. Dahlen & Lange (2008) 

förklarar också att CSR-initiativ har kommit att bli kritiserat som dold marknadsföring. 

Ovanstående resonemang har mynnat ut i följande forskningsfråga och syfte.  

1.3 Forskningsfråga 

• Hur kan CSR stärka varumärket? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för CSR ur ett varumärkesperspektiv genom att 

beskriva hur CSR kan stärka varumärket.  

1.5 Avgränsningar  

Vi vill inleda med att påpeka att vi valt att inte fokusera på en viss bransch eller 

företagskategori. Detta har vi medvetet gjort då vi anser att det ämne vi avser 

undersöka, hur CSR kan stärka varumärket, har en praktisk överförbarhet på företag 

generellt då vi behandlar CSR och varumärkets grundläggande aspekter. Vi vill dock 



- CSR ur ett varumärkesperspektiv - 

5 
 

påpeka att trots att vi inte har avgränsat oss till en viss bransch så är det inte säkert att 

vårt resultat kan generaliseras på alla branscher då vi i vår forskning endast har 

inkluderat företag från ett visst antal verksamhetsområden. Våra val av respondenter 

kan ni läsa mer om under primärdata och urval.  

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att bara behandla svenska företag och deras 

perspektiv på CSR och varumärket. Även om CSR har kommit att bli allt mer aktuellt ur 

ett flertal perspektiv, vilket belyses i problemdiskussionen, så avser denna uppsats att 

endast behandla företagens syn på CSR ur ett varumärkesperspektiv. Vår 

empiriinsamling har därför kommit att avgränsats genom att vi inte samlat in kunders 

och andra intressenters, såsom aktieägares, syn och uppfattningar kring ämnet.  

En annan avgränsning vi gjort är att vi bara tar upp CSR:s påverkan på varumärket 

utifrån vårt val av teorier. Uppsatsens syfte är att beskriva hur CSR kan stärka 

varumärket och är därför ingen mall för hur man ingående kan implementera CSR i 

organisationen.  

Det finns många sätt för företagen att rapportera sitt CSR-arbete på. När det kommer till 

utomstående organisationer att rapportera sitt CSR-arbete till har vi valt att avgränsa oss 

till att endast behandla Global Report Initiative (GRI) då denna ses som den mest 

accepterade och erkända organisationen (Grankvist, 2009). 

Vi vill slutligen förtydliga att när vi i uppsatsens diskussioner använder ordet konsument 

så syftar vi på slutkonsumenter, det vill säga den slutgiltiga användaren av en produkt 

eller tjänst. När vi använder ordet kund så talar vi ur ett mer generellt perspektiv, det 

kan med andra ord även innefatta kunder inom business-to-business marknaden. 

1.6 Begreppsbeskrivning 

Corporate Social Responsibility (CSR) – Att man som företag tar ansvar för relevanta 

förtroendefrågor som berör företagets intressenter så som anställda, kunder, leverantörer 

och samhället. CSR innebär att man som företag identifierar de frågor som man har 

ansvar för och vilka intressenter som berörs och sedan agerar (Borglund et al. 2009). En 

annan accepterad definition av begreppet är idén om att företag själva tar initiativ och 

arbetar med frågor ur ett miljömässigt, socialt samt etiskt perspektiv (Ragas & Roberts, 

2009).  



- CSR ur ett varumärkesperspektiv - 

6 
 

Varumärkesidentitet – Med varumärkesidentitet syftar vi på varumärkets inre kärna och 

innebörd vilket står för varumärkets verkliga mening och innehåll. Identiteten kan ses 

som varumärkets själ vilket bland annat innefattar företagets visioner och värderingar. 

Man kan också se varumärkesidentiteten som hur företaget vill uppfattas av kunderna 

utifrån ett företagsperspektiv. (Melin, 1997; Aaker, 2010; Kapferer, 2008) 

Varumärkesimage – Till skillnad från varumärkesidentitet syftar varumärkesimage på 

hur kunder verkligen uppfattar varumärket utifrån ett kundperspektiv (Melin, 1997; 

Aaker, 2010)  



- CSR ur ett varumärkesperspektiv - 

7 
 

2. Metod  
 
 
I metodkapitlet behandlar vi den metodologi som vi använt oss av i uppsatsen. Kapitlet 
avser ge dig som läsare en förståelse för hur vi har angripit vårt forskningsområde för 
att komma åt problemets kärna. Vi har valt att tillämpa det hermeneutiska 
förhållningssättet då vi anser att vårt ämnesval inte har en enda sanning. Vi har också 
valt att tillämpa en kvalitativ metod då vi avser skapa en djupare förståelse kring CSR 
ur ett varumärkesperspektiv. Vårt angreppssätt är till sin karaktär deduktivt vilket 
innebär att vi tagit vår utgångspunkt från befintliga teorier. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vi anser att det ämne vi avser undersöka är subjektivt till sin karaktär vilket innebär att 

det inte finns en definitiv sanning utan det finns många åsikter och tillvägagångssätt i 

arbetet kring CSR och varumärken. Vi menar också att det inte finns en definitiv väg 

man som företag/organisation kan ta inom detta område utan många. Denna insikt gör 

att vi valt att förhålla oss till ett hermeneutiskt synsätt där vi med uppsatsen försökt 

skapa en helhetsförståelse kring ämnet CSR ur ett varumärkesperspektiv. Då både CSR 

och varumärken är abstrakta begrepp där inga entydiga definitioner eller förklaringar 

om dess innebörd existerar är ett hermeneutiskt förhållningssätt en klar fördel då våra 

tolkningar kring ämnet hamnar i fokus. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) så finns det två framstående motsatsbegrepp när man 

väljer vetenskapligt förhållningssätt: positivism och hermeneutik. I det hermeneutiska 

synsättet ser man mer till helheten än till enstaka delar som positivismen förkunnar.  

Positivismen tar ett naturvetenskapligt synsätt där logik och möjlighet till mätning och 

prövning betonas. Hermeneutiken lägger mer vikt på tolkningar där man försöker 

studera och förstå ett ämne i sin helhet.  

2.2 Val av ansats 

För att kunna sammanbinda teori och empiri samt återge en så essentiell bild av hur det 

är i praktiken menar Bryman & Bell (2007) att en lämplig forskningsansats först bör 

väljas. Eftersom vi tog vår utgångspunkt ur befintliga teorier rörande CSR och 

varumärket som vi sedan ville pröva med empirisk data så föll det sig naturligt att arbeta 

efter en deduktiv ansats. Detta val av ansats har kommit att påverka den struktur som 

uppsatsen bygger på. 
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Vårt val av ansats har gett fördelen av att vi varit pålästa kring ämnet CSR och 

varumärken när vi gjort våra empiriinsamlingar. Den har också gynnat oss under våra 

intervjuer då vi på ett mer förstående, tolkande och kritiskt sätt har kunnat föra 

diskussioner med respektive respondent.  

Bryman & Bell (2007) förklarar att en deduktiv forskningsansats tar utgångspunkt från 

en teoretisk grundstomme vilket sedan skall genomgå en empirisk prövning. Crowther 

& Lancaster (2008) menar att grundtanken med det deduktiva arbetssättet är att tillämpa 

teorier i enskilda fall för att testa och bedöma deras giltighet. 

Nackdelen med det deduktiva tillvägagångssättet kan enligt Patel & Davidsson (2003) 

vara att forskarna påverkas för mycket av den befintliga teorin och går på så sätt miste 

om nya infallsvinklar kring ämnet. Det finns därför enligt Bryman & Bell (2007) och 

Ghauri & Grøhaug (2005) ytterligare ett val av ansats man kan göra i en undersökning. 

Detta förklaras som det induktiva tillvägagångssättet vilket tillskillnad från den 

deduktiva ansatsen tar avstamp i empirin, för att i slutändan resultera i antingen nya 

teorier eller en vidareutveckling av gamla. Man kan därför se denna ansats som ett 

motsatsbegrepp till det deduktiva.  

2.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi kommer i uppsatsen att tillämpa en kvalitativ metod då vi avser skapa en större och 

djupare helhetsförståelse kring hur Corporate Social Responsibility (CSR) förhåller sig 

till varumärket. Som vi nämnde innan så är vårt ämnesval relativt brett i den mening att 

den inrymmer många aspekter och parametrar. Den är också subjektiv till sin karaktär 

vilket innebär att det inte finns en definitiv sanning. Detta har gjort den kvalitativa 

metoden mer relevant ur den synpunkt att våra tolkningar kring ämnet i viss mån får 

styra forskningen. Den kvalitativa metoden är också mer passande då vi avser 

undersöka och pröva vårt ämne i sin naturliga miljö, det vill säga genom intervjuer med 

personer som faktiskt arbetar med CSR och varumärken.  

Man kan välja mellan två olika metoder vid genomförandet av en vetenskaplig studie; 

en kvalitativ metod eller kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden tar sin 

utgångspunkt från ett objektivt synsätt och innebär ofta statistiska mätningar vilket kan 

värderas och analyseras utifrån det material man samlar in. Den har till sin karaktär 

således mer fokus på siffror och variabler så som mängd, antal och frekvens. Den 
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kvalitativa metoden, vilket vi valt att tillämpa, kan ses som en motsats då den tar sin 

utgångspunkt i mer mjuka värden så som beskrivningar och tolkningar av insamlat 

material. Den är till sin karaktär mer öppen och innefattar främst ord, text, symboler och 

handlingar vilket ämnar ge en helhetsförståelse för ämnet (Patel & Davidsson, 2003; 

Bryman & Bell, 2007; Christensen et al, 2008). Alvesson & Sköldberg (2009) beskriver 

begreppen liknande då de menar att den kvalitativa forskningsmetoden är en mer 

interpreterande, det vill säga tolkande, undersökningsmetod än den kvantitativa. De 

menar att den kvalitativa metoden används för att undersöka och förstå ett fenomen i sin 

naturliga miljö där människor genom språk och ord ger det en innebörd.  

2.4 Informationsinsamling och urval 

Crowther & Lancaster (2008) förklarar att den mest grundläggande distinktionen av 

olika typer av data är den mellan primär- och sekundärdata. I vår uppsats har vi använt 

oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata kan beskrivas som den data vi 

själva samlat in under vår forskning. Sekundärdata kan förklaras som den teori vi utgått 

ifrån vilket vi avser pröva på i praktiken. Detta innefattar böcker och artiklar vilken vår 

forskning grundar sig på.  

2.4.1 Primärdata 

Smith (2010) definierar primärdata som den information som samlats in av forskarna 

själva. Primärdatans främsta styrka är enligt Ghauri & Grøhaug (2005) att den är 

insamlad för projektets specifika syfte. Detta innebär att datan är i linje med 

frågeställningarna vilket ökar möjligheterna att svara på forskningsfrågorna och 

forskningens syfte. Eriksson & Kovalainen (2008) förklarar att uppsatsens syfte ska 

fungera som ledstjärna när man beslutar vilken sorts empirisk data som är mest 

användbar i sitt arbete. Samtidigt klargör Ghauri & Grøhaug (2005) att den största 

nackdelen med primärdata är att den kan ta lång tid att samla in samt bli väldigt kostsam 

i längden genom bland annat resor till respektive intervjutillfälle.  

Bryman & Bell (2007) och Ghauri & Grøhaug (2005) betonar vikten av att man tänker 

igenom det urval man gör gällande intervjupersonerna. De menar att man först och 

främst bör definiera de primärkällor som är relevanta för det valda forskningsämnet 

vilka också skall besitta relevant information. Då vi avser att undersöka hur CSR kan 

stärka varumärket ur ett generellt perspektiv så har vi valt att inte avgränsa urvalet till 

en viss bransch. Urvalet har fallit på företag som arbetar aktivt med CSR samt 
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varumärkeskonsulter med kunskap om den påverkan CSR har på varumärket. Vi anser 

att det finns en relevant och tydlig koppling mellan våra olika respondenter och det 

forskningsämne vi har valt.   

Vi har under insamlandet av empiri använt oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman 

& Bell (2007) förklarar att man vid det semistrukturerade tillvägagångssättet använder 

sig av en intervjuguide som är en lista med relevanta frågor för forskningsämnet. Den 

intervjuade får sedan ett visst spelrum i sitt svarande och den som intervjuar har 

tillåtelse att flika in med frågor och komma med uppföljningsfrågor som inte är med på 

intervjuguiden. Eriksson & Kovalainen (2008) förklarar att fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att utformningen på frågorna är något systematiska 

medan tonen i intervjun kan hållas på en informell nivå. Semistrukturerade intervjuer 

blir således ofta ganska flexibla och Bryman & Bell (2007) menar att fokusen läggs på 

vad den utfrågade anser är viktigast och mest relevant för forskningsämnet. Vi anser att 

detta var ett lämpligt tillvägagångssätt då vi ville ha innehållsrika svar samt ge våra 

respondenter friheten att betona just vad de ansåg vara av betydelse för vår forskning.  

Samtliga intervjuer genomfördes på två veckor. Två av intervjuerna var ansikte-mot-

ansikte och ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser. Resterande intervjuer 

utfördes via telefonkontakt. Smith (2010) och Bryman & Bell (2007) förklarar att 

telefonintervjuer är lättare att administrera samt billigare än personliga intervjuer. Detta 

på grund av att personliga intervjuer kräver både tid och pengar då de som administrerar 

intervjun måste resa till respektive respondent. Även om vi hade önskat att samtliga 

intervjuer var av personlig karaktär så gjorde de geografiska svårigheterna att vi valde 

att använda oss av telefonintervjuer i dessa fall.  

I vår primärindata ingår även av två deltagande observationer. Smith (2010) beskriver 

deltagande observation som en särskild form av empiriinsamling där forskaren under en 

viss tid blir involverad i en organisation, grupp eller sammanhang för att fördjupa sin 

förståelse av ett särskilt fenomen. Våra deltagande observationer består av två 

seminarier som behandlade ämnet Corporate Social Responsibility. Det första 

seminariet hölls av IUC Kalmar och gick under namnet ”Att vara ett schysst företag”. 

Föreläsare var Mats Dalberg. Det andra seminariet ägde rum i Malmö och behandlade 

CSR och vad det innebär att bygga ett hållbart varumärke. Föreläsare på detta 

seminarium var Annika Ahlgren som är CSR Project Manager på Scandvision. Övriga 
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deltagare vid dessa seminarier var representanter från olika företag som antingen arbetar 

med, eller vill lära sig mer om begreppet CSR. Först hölls en föreläsning som sedan 

mynnade ut i en diskussion där samtliga deltagare fick medverka och chansen att ställa 

frågor.  

Christensen et al. (2001) förklarar att forskaren vid deltagande observationer har 

möjligheten att både påverka och påverkas av den som observeras. Han menar därför att 

forskaren och den som observeras efter en tid kommer att utveckla en relation som kan 

påverka forskningsresultatet. Även Smith (2010) menar att forskarens närvaro kan 

påverka samspelet i gruppen och att varje forskare som använder sig av denna metod 

måste vara medvetna om de felaktigheter som således kan uppstå i tolkningen av sina 

iakttagelser. Innan våra deltagande observationer klargjorde vi för deltagarna att vi 

skriver en c-uppsats rörande CSR. Under diskussionerna ställde vi frågor som kunde 

kopplas till forskningens syfte, men i övrig försökte vi att hålla oss lite i bakgrunden 

och vara så objektiva som möjligt så att vi inte påverkade den deltagande observationen 

allt för mycket.  

I vår uppsats så består primärdatan av totalt fem djupintervjuer och två deltagande 

observationer i form av föreläsning samt seminarium. Vi valde att spela in samtliga 

intervjuer med hjälp av en diktafon för att sedan kunna återge en så korrekt bild som 

möjligt. Respondenterna informerades om detta innan intervjun startade. Under de 

deltagande observationerna fördes endast anteckningar ner. Nedan följer en kort 

presentation av de personer som utgör våra primärkällor i denna uppsats.  

Intervjuer: 

• Göran Sajland, Procordia AB - Miljö- och kvalitetschef på livsmedelsföretaget 

Procordia Food AB som är ett paraplyvarumärke för bland annat Felix, BOB, Ekströms 

och Risifrutti.  

• Christian Pålsson, Procordia AB - Jobbar på miljö- och kvalitetsavdelningen inom 

Procordia Food AB. Arbetar med bevakning av livsmedelslagsstiftning, 

miljölagsstiftning och CSR.  

• Ulrika Jupiter, Diskteknik - Miljö- och kvalitetschef på Diskteknik som är 

verksamma inom disk-, tvätt-, och städbranschen. Jobbar med ansvarfrågor gällande 

miljö, kvalité och socialt ansvar inom företaget.  
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• Mats Dalberg, IUC Kalmar - Är projektledare och företagsutvecklare på 

Industriellt Utvecklingscenter (IUC) i Kalmar. Driver för tillfället ett EU-projekt vid 

namn RespEn tillsammans med polska samarbetspartners. Projektet hjälper både 

svenska och polska företag att utveckla sitt arbete med CSR.  

• Ida Severin, Identx - Projektledare på konsultföretaget Identx som jobbar med 

varumärkesutveckling. Ida arbetar främst med analys, strategi och utbildning i bland 

annat CSR.  

• Johan Graffman, Graffman AB - Grundare och VD av konsultföretaget Graffman 

AB vilka arbetar med utvecklingsprocesser för destinationer, företag och organisationer 

som vill stärka sitt varumärke och sin attraktionskraft.  

 

Deltagande observationer: 

• ”Vad innebär det att bygga ett hållbart varumärke?”  

Föreläsare: Annika Ahlgren - Varumärkeskonsult på kommunikationsbolaget 

Scandvision. Arbetar med strategiska varumärkesfrågor i samband med CSR och 

föreläste om hållbart varumärke på ett seminarium anordnat av CSR Forum. 

 

• ”Att vara ett schysst företag”  

Föreläsare: Mats Dalberg - Industriellt Utvecklingscenter, Kalmar  

 
2.4.1 Sekundärdata 

Smith (2010) och Bryman & Bell (2007) definierar sekundärdata som data insamlad i 

ett annat sammanhang och för ett annat syfte. Detta stärks av Christensen et al. (2001) 

som menar att sekundärdatan är den data som redan finns tillgänglig i form av bland 

annat litteratur, artiklar och internetkällor. Enligt Denscombe (2007) så är de största 

fördelarna med att använda sig av sekundärdata att forskaren kan nå en bred mängd data 

som oftast finns lättillgänglig. Smith (2010) och Denscombe (2007) förklarar också att 

insamlingen av sekundärdata i de flesta fall är billigare än den kostsamma 

primärdatainsamlingen. De sekundärkällor vi har använt oss av i denna uppsats är 

böcker, vetenskapliga artiklar och internetkällor. Denscombe (2007) förklarar att 

forskaren med ett kritiskt öga måste utvärdera sekundärkällornas trovärdighet då de är 

insamlade av någon annan och samlades in i ett annat syfte än det specifika syfte den 

aktuella forskningen har. Böckerna vi har använt oss av i uppsatsen kan relateras till 
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forskningens syfte och är skrivna av vad vi anser vara trovärdiga författare med lång 

erfarenhet av antingen Corporate Social Responsibility eller varumärken. Artiklarna är 

av vetenskaplig karaktär och hittades via Linnéuniversitetets artikeldatabas, LibHub.  

Denscombe (2007) menar att internetkällornas trovärdighet bör granskas extra hårt då 

det inte finns någon kontroll över vad som kan publiceras på internet och källorna 

således kan vara skrivna av vem som helst. Vi har i uppsatsen försökt att vara 

sparsamma med hänvisningar till internetkällor och endast använt oss av vad vi anser 

vara väl betrodda internetkällor där vi kunnat hitta data med relevans och tillförlitlighet. 

Exempel på internetkällor vi använt oss av är EU-kommisionens och CSR-Swedens 

hemsidor.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Trovärdigheten ser vi som en central fråga för att uppsatsen överhuvudtaget skall få en 

innebörd och mening. Vi anser att man kan se trovärdigheten som en kvalitetsförsäkran 

både för dig som läsare och för oss som författare. Bryman & Bell (2007) stärker detta 

och menar att validitet och reliabilitet är två kriterier man kan använda sig av för att 

säkra kvaliteten i undersökningen. Christensen et al. (2001) förklarar att reliabilitet 

syftar till vilken grad ett undersökningsresultat skulle bli liknande eller identiskt om den 

gjordes igen. Både Bryman & Bell (2007) och Christensen et al. (2001) förklarar sedan 

att det ligger en problematik i detta då kvalitativa underökningar innebär att man vid 

insamlande av primärdata integrerar med människor i specifika sammanhang vid en viss 

tidpunkt. De förklarar vidare att den ”verklighet” som vi lever i är föränderlig vilket gör 

det svårt att kunna säkerställa absolut reliabilitet. Denna diskussion anser vi är viktiga 

att belysa då begreppen CSR och varumärke inrymmer många olika aspekter och 

tolkningarna vilket kan skilja sig från person till person. CSR är också i en 

utvecklingsfas och har därför inte nått sitt mognadsstadium och fulla potential 

(Ghobadian et al. 2006) vilket gör det svårt att säkerställa full reliabilitet. Vi anser 

därför att reliabiliteten är en intressant aspekt att lyfta fram då den visar på svårigheten i 

att säkerställa en absolut sanning i en kvalitativ studie vilket därför även gäller för 

denna studie.  

Christensen et al. (2001) framhäver validitet som ett bättre sätt att bestämma kvaliteten i 

en undersökning på. Ur en kvalitetssynpunkt anser de detta sätt vara mer fördelaktigt då 

den lägger fokus på aspekten trovärdighet. I denna mening avser de hur pass 
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överensstämmande resultatet är med praktiken. Bryman & Bell (2007) stärker detta 

resonemang men klassificerar begreppet validitet i intern validitet och extern validitet. 

Intern validitet är hur pass överensstämmande vårt resultat är med hur det är i praktiken. 

Extern validitet rör hur pass generaliserbart resultatet är till andra sociala miljöer och 

situationer. Vidare menar de att den externa validiteten kan utgöra ett problem i 

kvalitativa studier om man valt ett för snävt urval eller hängett sig åt en fallstudie. 

Varför vi lyfter fram denna diskussion är för att vi vill understryka att vi jobbat efter att 

få en så stark överensstämmelse som möjligt med hur det ser ut i praktiken (dvs. intern 

validitet). Detta har vi gjort genom att intervjua personer som är relevanta för vår 

undersökning vilka också har kunskap och erfarenheter inom området. Vi har också vid 

val av teoretisk referensram haft som utgångspunkt att lokalisera väsentliga teorier 

utifrån vårt syfte och ämnes fokus. För att stärka den externa validiteten valde vi ett så 

brett urval av respondenter som möjligt för att ämnet skulle vara generaliserbart på 

många branscher och företagstyper. En av våra tankar har varit att hela tiden jobba efter 

att företag skall kunna se uppsatsen som användbar.  

2.6 Kunskapsprocessen  

Vårt val av ämne grundar sig främst på att vi har ett stort intresse för varumärken och 

dess betydelse för både företag, konsumenter och även samhället idag. Detta intresse 

gjorde att vi inledningsvis hamnade i funderingar kring hur ”framtidens varumärke” kan 

se ut och vad som framåt kommer influera och påverka varumärkesdiskussionerna. Då 

varumärken är något som berör många intressenter och det faktum att varumärket som 

begrepp idag är hetare än någonsin gjorde ämnesvalet lätt. Vidare diskussioner omkring 

varumärken ledde oss in på de många företag som idag skadat sina varumärken på olika 

sätt. BP:s oljeläcka i mexikanska golfen och granskningen av Silja Lines oetiska 

personalpolitik var två exempel på företag som vid denna tidpunkt färgade media vilka 

också hade bringat stor skada på sina varumärken. Dessa fall intresserade oss vilket 

gjorde att vi började titta djupare på hur företagens samhällsansvar hänger ihop med 

varumärket. Vid denna tidpunkt hade också en ny undersökning introducerats av Novus 

Group och IDG vilken listade Sveriges mest hållbara varumärken under namnet 

Sustainable Brands 2011 (Sustainable Brands 201-05-02). Efter att vi satt oss in i denna 

undersökning framgick det att en gemensam nämnare bland de inblandade företagen var 

att det arbetade med etiska, miljömässiga och samhälleliga områden vilket de flesta 

benämnde som Corporate Social Responsibility. Efter diskussion med vår handledare 
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och Mats Dalberg på IUC Kalmar, som arbetar med ett EU projekt kring CSR, kom vi 

fram till vår inriktning vilket övergripande kom att behandla varumärken och företags 

CSR-arbete.  

Efter val av inriktning valde vi att lägga tid på att skapa en djupare förståelse för ämnet 

CSR vilket avsiktligt innebar att vi tog en deduktiv ansats i vår uppsats. Vi samlade in 

relevanta artiklar och böcker och påbörjade en förstudie av begreppet CSR och även hur 

det förhåller sig till varumärket. Meningen med detta var att skapa oss en 

grundförståelse för ämnet vilket vi kände var nödvändigt för framtida intervjuer och 

analyser. Vid denna fas så började vi också skapa oss en teoretisk grundstomme vilken i 

sin helhet presenteras under kapitel 3. Vår upplevelse var, och är fortfarande, att det 

finns mycket teori omkring ämnet men ingen större övergripande bild och förklaring 

kring hur CSR och varumärken förhåller sig till varandra. Efter en kartläggning av 

ämnets olika områden började vi urskilja en del parametrar vilka verkade ha större 

relevans för det område och ämne vi ville undersöka. Dessa parametrar är 

huvudsakligen det som utgör uppsatsen struktur och rubriker. Även forskningsfråga och 

syfte framkom i denna fas.  

Vårt val av att göra en kvalitativ studie föll sig tidigt naturligt i processen då vi avsåg 

skapa en så helhetstäckande bild av ämnet som möjligt. Detta innebar också att vi valde 

våra intervjurespondenter ur ett brett perspektiv och inte djupt. Med detta menar vi att vi 

valde företag ur olika branscher med olika bakgrunder och verksamheter. Alla 

intervjuer genomfördes under en två veckors period där två av dem var ansikte mot 

ansikte och resterande över telefon. Procordia var ett av företagen som vi besökte vars 

huvudkontor ligger beläget i Eslöv och det andra var IUC Kalmar. Resterande företag 

togs på telefon då vi under dessa veckor helt enkelt inte hade möjlighet att resa till 

Uppsala (Graffman), Linköping (Identx) och Vallentuna (Diskteknik) där de andra 

företagen befann sig. Några dagar före varje intervju valde vi att skicka ut en 

intervjuguide med hållpunkter vilket skulle fungera som underlag under intervjuernas 

gång. 

Då samtliga intervjuer spelades in med diktafon blev nästa steg i processen att lyssna 

igenom dessa och sedan renskriva dem vilket blev grundmaterialet för vårt empiriska 

kapitel. Tanken med detta var att undvika eventuella feltolkningar från vår sida vilket 

samtidigt underlättade för oss vid analysen. Efter genomgång av det empiriska 
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materialet så påbörjades vårt empiri- och analyskapitel (Kap 4). I detta kapitel avsåg vi 

kombinera våra respondenters röst med teorier från kapitel 3 för att hitta samband, 

tendenser och olikheter.  

Efter att ha färdigställt den empiriska och teoretiska analysen och lokaliserat vissa 

tendenser så påbörjade vi kapitel 5 vilket med utgångspunkt från analyskapitlet avser 

diskutera CSR ur ett varumärkesperspektiv med egna tolkningar och ord. Det är i detta 

kapitel som vår röst kommer fram och influeras således av våra tolkningar och 

referensramar kring ämnet CSR ur ett varumärkesperspektiv. Avslutningsvis valde vi att 

göra en avslutande slutsats (Kapitel 6) där vi mer preciserat och distinkt besvarar vår 

forskningsfråga, hur CSR kan stärka varumärket. 

2.7 Metodkritik 

Bryman & Bell (2007) förklarar att det finns vissa svagheter att ta hänsyn till när man 

som vi vårt fall gör en kvalitativ studie. Bland annat menar de att kvalitativa 

undersökningar är subjektiva till sin karaktär vilket innebär att undersökningen kommer 

att påverkas av forskarnas egna uppfattningar kring ämnet. Vi har under 

uppsatsprocessens gång försökt att förhålla oss till detta problem. Vi har dels ständigt 

försökt att ha det i åtanke men vi har också försökt att inta en så opartisk hållning som 

möjligt vid insamling av teori samt vid intervjutillfällen. I likhet med Alvesson & 

Sköldberg (2009) menar vi dock att man inte kommer ifrån det faktum att forskarnas 

egna tolkningar kommer att influera forskningen.  

Bryman & Bell (2007) tar också upp svårigheten med generaliserbarheten i en 

kvalitativ studie. De menar att om man använder deltagande observationen eller 

semistrukturerade intervjuer, som båda är fallet i denna studie, så är det omöjligt att veta 

hur resultatet kan generaliseras på andra områden. Det blir således ett dilemma i detta 

då man inte kan veta att just våra respondenter kan tala för andra områden och 

branscher än de som de själva är verksamma inom. Vi har försökt att förhålla oss till 

detta genom att vara noggranna i vårt urval av respondenter och hela tiden utgått från att 

vi skall kunna motivera varför vi valt dessa. Vi tycker ändå att det är viktigt att belysa 

detta då det inte är säkert att vårt resultat kan användas och generaliseras på andra 

områden än de som vi valt att undersöka. 
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Vi vill också rikta en viss kritik till de intervjuguider vi använt oss av som underlag vid 

våra intervjuinsamlingar. Vi är medvetna om att intervjuguiderna inte är helt identiska 

med varandra och att därför inte gjort en enhetlig prövning. Detta kan försvaras med att 

vi ville anpassa frågorna till varje respondent utifrån deras kunskapsområden. Vissa av 

våra respondenter var mer relevanta för en djupare varumärkesdiskussion medans vissa 

var mer relevanta för CSR relaterade frågor.  

Christensen et al. (2001) menar att det finns en risk att man vid semistrukturerade 

intervjuer ställer ledande frågor. Vi har därför försökt att formulera frågor som inte 

automatiskt leder till självklara eller vedertagna svar. Vi har också försökt att undvika 

”ja och nej” frågor. Vi vill belysa denna aspekt eftersom uppsatsen bygger på 

semistrukturerade intervjuer vilket därför innefattar dessa risker.  

Under insamlingen av primärdata gjordes också två deltagande observationer. Smith 

(2010) förklarar att det finns en risk att forskarens närvaro och inblandning påverkar det 

empiriska resultatet under en deltagande observation. Vi vill påpeka att vi är medvetna 

om detta dilemma och därför klargöra att vi försökt att hålla en så objektiv och passiv 

hållning som möjligt under dessa primärdatainsamlingar. Vi har under dessa sessioner 

därför endast involverat oss i frågor och diskussioner som kan kopplas till forskningens 

syfte.  
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2.8 Uppsatsstruktur och disposition 

Följande modell förklarar vår uppsatsstruktur och disposition. Vi har utgått från vår 

forskningsfråga, hur kan CSR stärka varumärket? Denna fråga mynnade ut i ett antal 

områden som vi ville undersöka vilket tillsammans skapade vår teoretiska referensram. 

Utifrån de teorier som denna ram omfattar framkom ett antal frågor med koppling till 

vårt syfte vilka vi avsåg pröva i praktiken. Detta diskuteras i en empirisk och teoretisk 

analys. Tendenser och kopplingar från denna analys låg sedan till grund för den 

slutdiskussion, CSR ur ett varumärkesperspektiv, och slutsats som beskriver och 

besvarar hur CSR kan stärka varumärket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Modell över uppsatsens struktur och disposition (Egen modell) 
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3. Teoretisk referensram  
 
 
Kapitlet teoretisk referensram avser att först ge dig som läsare en inblick i Corporate 
Social Responsibilities innehåll för att sedan beskriva varumärkets identitet och image.  
Sist i kapitlet behandlas intern och extern kommunikation av CSR. För att kunna svara 
på hur CSR kan stärka varumärket anser vi det nödvändigt att här belysa dessa delar 
separat vilket sedan sammanknyts i kapitel 4. Denna del utgör vår teoretiska 
grundstomme vilken i nästa kapitel kommer prövas på vår insamlade empiri.  
 

3.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

För att kunna besvara vår forskningsfråga anser vi det vara väsentligt att först göra en 
grundläggande beskrivning av CSR och vad som faller inom begreppets ramar. Vi vill 
också belysa de olika ansvarsområden som CSR innefattar och vilka intressenter som 
berörs i arbetet med CSR. 

3.1.1 Vad är CSR? 

Corporate Social Responsibility (CSR) som begrepp är fortfarande under utveckling och 

har därför ännu inte uppnått mognadsstadiet menar Visser et al. (2010) och Ghobadian 

et al. (2006). Ragas & Roberts (2009) klargör dock att en allmän definition av CSR är 

idén om att företag själva tar initiativ och arbetar med frågor ur ett miljömässigt, socialt 

samt etiskt perspektiv. Detta arbete kan röra sig om allt från frågor angående 

arbetsförhållanden och jämställdhet till att behandla miljö- och hållbarhetsfrågor.  

EU-kommissionen definierar CSR som ett begrepp där företag på frivillig basis 

integrerar sociala samt miljömässiga angelägenheter och frågor i sin verksamhet. Det 

handlar om att företagen beslutar sig för att ta ansvar inom frågor som sträcker sig 

utanför de rättsliga krav och skyldigheter som företaget egentligen har (European 

Commission, 2011-05-18). En liknande definition görs av CSR-Sweden som menar att 

”CSR innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen” 

(CSR Sweden, 2011-05-12). 

Visser et al. (2010) menar att den allmänna uppfattningen hos allt fler människor är att 

företag har ett ansvar för samhället som går utöver sina skyldigheter gentemot 

aktieägare eller investerare från företaget. Hopkins (2006) menar att syftet med 

Corporate Social Responsibility är att skapa högre levnadsstandard samtidigt som 

lönsamheten för företagens interna samt externa intressenter bevaras. CSR Sweden är 

ett ledande svenskt företagsnätverk som lagt mycket fokus på företagens samhällsansvar 
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och arbete med CSR. De menar att, ”CSR innebär att företag på eget initiativ, aktivt 

engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets 

relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och 

lönsamheten” - (CSR Sweden, 2011-05-12) 

Hopkins (2006) menar att Corporate Social Responsibility inte är en nymodighet. Redan 

på 1930-talet började företagens samhällsansvar att bli en allt mer aktuell fråga. Falck & 

Heblich (2007) förklarar att CSR som begrepp introducerades i den vetenskapliga 

litteraturen på 1950-talet. Det var dock inte förrän i början av 2000-talet som CSR slog 

igenom och blev ett begrepp som många företag är medvetna om. Detta stärks av 

Grankvist (2009) som menar att CSR som begrepp idag är accepterat och utspritt över 

hela världen. Runt millenniumskiftet ägde ett antal företagsskandaler rum i USA, vilket 

enligt Borglund et al. (2009) är en av de bakomliggande faktorerna till den ökade 

uppmärksamheten för CSR.  

En person som enskilt har varit med och påverkat framåtskridandet av CSR är Naomi 

Klein som i sin bok, No Logo, öppet kritiserar globala företag och deras handlande. 

Klein belyser bland annat hur de stora varumärkena får allt större makt i 

konsumtionssamhället och ofta placerar produktionen i fattiga länder vilket har lett till 

låga löner och dåliga arbetsförhållanden för arbetarna. Den debatt som No Logo 

resulterade i vid början av 2000-talet har lett till att många av de större företagen inte 

längre kan negligera sitt ansvar i samhället och konsekvenserna av sitt handlande. 

Borglund et al. (2009) förklarar att diskussionerna om företagens samhällsansvar 

resulterade i att CSR växte fram som en motkraft till ansvarslöst företagande.  

Under det senaste årtiondet har synen på CSR gradvis förändrats menar Tidström et al. 

(2008). Innan var en allmän uppfattning att CSR var någonting riskabelt och 

problematiskt medan många företag idag ser det som någonting oundvikligt och till och 

med som en möjlighet för företaget. Idag har CSR vuxit fram till att bli en global trend 

och allt fler företag väljer att integrera någon sorts CSR-aktivitet i sin verksamhet 

(Hillestad et al., 2010, Klein & Dawar, 2004 och Grankvist, 2009) Frostenson & 

Borglund (2006) förklarar att begreppet CSR främst fått genomslag bland storföretag de 

senaste åren. I slutet av 90-talet var begreppet CSR fortfarande relativt okänt medans 

det idag har blivit allt vanligare att företag redovisar sina insatser inom CSR och 

hållbarhet i årsredovisningarna och CSR rapporter. Att CSR har fått ett stort genombrott 
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de senaste åren är inget som går att förneka och enligt Borglund et. al (2009) så är det 

inte längre en fråga om företag skall ta socialt ansvar, utan snarare när och hur de ska 

åstadkomma detta.  

Grankvist (2009) förklarar att det är bra om man bygger in CSR som en del av 

kärnverksamheten. Han menar också att det finns ett antal olika ansvarsområden vilka 

är viktiga att betrakta i arbetet med CSR. 

3.1.2 Företagens ansvarsområden 

Utifrån ovanstående resonemang så framgick det att CSR främst handlar om etiska, 

sociala och miljömässiga engagemang. Grankvist (2009) menar att trots att företag 

börjat adressera CSR frågor på hemsidor och i årsredovisningar så råder det ändå en 

viss förvirring kring dess underområden. Han föreslår att man som företag ser CSR som 

ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och 

etiskt ansvarstagande. En viktig aspekt som han med detta tillägger är den ekonomiska 

delen av CSR vilket innebär att företaget också har ett ansvar i form av att tjäna pengar 

och trygga företagets finansiella ställning gentemot aktieägare och investerare.  

En modell som har en liknelse till Grankvists (2009) beskrivning är The Pyramid of 

Corporate Social Responsibility vilken beskriver dessa områden mer detaljerat. Denna 

modell är också en av de mest etablerade modellerna kring CSR. Matten & Crane 

(2010) förklarar att det ursprungligen var Archie Carroll som introducerade modellen år 

1991. Carroll & Buchholtz (2008) beskriver att denna konceptuella modell delar upp 

CSR och företagens ansvar i fyra sammanhängande kategorier. De fyra delarna är 

ekonomiskt, lagligt, etisk och filantropiskt ansvar.  

 

Figur 2 - The pyramid of corporate social responsibility (Fritt översatt, Carroll, 1991) 
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Med utgångspunkt från detta ramverk menar Carroll & Buchholtz (2008) att CSR 

omfattar ekonomiska, legala, etiska och filantropiska förväntningar som ställs på 

företagen av samhället.  

• Ekonomiskt ansvar – Alla företag har ett ekonomiskt ansvar i samhället och detta 

ansvar utgör grunden av pyramiden. Aktieägare, investerare och anställda kräver att 

företaget ska vara lönsamt samtidigt som kunder kräver produkter av god kvalité och till 

ett skäligt pris (Matten & Crane, 2010). Grankvist (2009) tillägger också att man inte 

kan skjuta under stolen med att företag handlar om att tjäna pengar vilket därför också 

bör ses som ett ansvarsområde. 

• Legalt ansvar – Företag förväntas att följa lagen och de regler som stiftats i 

samhället. Detta innefattar också att företagen följer förordningar som rör miljö, 

konsument och anställningsfrågor samt uppfyller alla avtalsförpliktelser (Carrol & 

Buchholtz, 2008)  

• Etiskt ansvar – Detta ansvarsområde uppmanar företag agera rätt för samhället i 

stort och undvika beteenden som kan ifrågasättas. Samhället förväntar sig idag att 

företag ska göra det som är etiskt rätt och ställer också krav på företag att ta ansvar i 

områden som ligger utanför företagens rättsliga skyldighet (Crane & Matten, 2010).    

• Filantropiskt ansvar – Innebär att företag tar ett utökat samhällsansvar och ger 

tillbaka något till samhället. Företags filantropsiska aktiviteter kan exempelvis ske 

genom donationer, partnerskap med hjälporganisationer eller någon annan sorts 

frivilligt engagemang. Det filantropiska ansvaret utgör toppen på pyramiden och är 

någonting som är samhället anser är önskvärt men samtidigt ”mindre” viktigt än de 

övriga tre kategorierna (Carrol & Buchholtz, 2008).  

Modellen ska illustrera det totala samhällsansvar som företag har möjlighet att ta och 

Carroll & Buchholtz (2008) menar att de olika komponenterna tillsammans bildar en 

helhet. Även om de olika ansvarskategorierna är separata så tar företagen alltså inte sitt 

totala samhällsansvar förrän företag tar ansvar inom varje område. Crane & Matten 

(2010) instämmer i detta resonemang och menar att ”äkta” socialt ansvar innebär att 

företag är aktiva inom samtliga ansvarsområden.   

Carroll & Buchholtz (2008) menar att det är viktigt att man inser att CSR-pyramiden 

representerar en intressentmodell. Det vill säga att var och en av de olika 
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ansvarsområdena adresserar olika intressenter i termer av hur intressenterna berörs. 

Borglund et al. (2009) tillägger i denna diskussion att det gäller att företagen lokaliseras 

de intressenter som berörs av den verksamhet man ifråga bedriver och skapar en plan 

för hur man skall agera etiskt, miljömässigt, ekonomiskt och legalt.  

3.1.3 Intressenter 

I diskussionen om CSR så menar Carroll & Buchholtz (2008) att det är omöjligt att 

bortse från intressenternas roll. Hillestad et al. (2010) väljer att precisera innebörden av 

CSR som hanteringen av företagens intressenter. För att uträtta sitt arbete med CSR så 

förklarar O’Riordan & Fairbrass (2008) att företag hela tiden måste ha intressenternas 

uppfattningar och åsikter i åtanke. Att ha en kontinuerlig dialog med sina intressenter 

skapar därför en möjlighet för både företaget och intressenterna att identifiera det 

önskvärda affärsbeteendet i relation till CSR-frågor. Även Frostenson & Borglund 

(2006) betonar hur viktigt och grundläggande intressentdialogen är för ett lyckat CSR-

arbete. Freeman (2010) lyfter fram intressentteorin, även känd som stakeholderteorin, 

vilket är ett begrepp som är ständigt närvarande inom företagsetiken. Den bärande 

tanken kring denna teori är att företag ingår i ett nätverk av intressenter som alla har 

olika mål och ståndpunkter.  Men hur definierar vi egentligen en intressent? 

”En intressent är en grupp eller individer som kan påverka eller påverkas av ett företag 

och dess handlingar och prestationer.” - (Freeman, 2010)  

Även Werther & Chandler (2010) och Visser et al. (2010) hävdar att en intressent är en 

grupp eller individ som har ett intresse av de aktiviteter ett företag ägnar sig åt. Av alla 

olika definitioner så menar Werther & Chandler (2010) att det är denna definition som 

är den mest allmänt accepterade. Cooper (2004) och Borglund et al. (2009) förklarar att 

de vanligaste nyckelintressenterna i regel är kunder, aktieägare, anställda, leverantörer, 

media och miljön. Enligt Visser et al. (2010) är det vanligt att man sedan delar upp 

företagets intressenter i två huvudgrupper, de primära och de sekundära intressenterna. 

Primära intressenter är till exempel anställda, kunder och leverantörer som är 

intressenter med en direkt anknytning till verksamheten. Sekundära intressenter, till 

exempel media och regeringen, är intressenter som har makten att skapa 

opinionsbildning. Freeman (2010) presenterar genom följande modell de intressenter 

som ett företag på olika sätt bör ta hänsyn till om man som företag skall överleva 

dagens hårda företagklimat.  
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Figur 3 - Olika intressentgrupper (Fritt översatt, Freeman 2010) 

O’Higgins (2010) beskriver företag som sociala institutioner vars syfte delvis är att 

uppfylla intressen hos en rad olika intressenter både inom och utanför organisationen. 

Samtidigt menar han att gränsen mellan företag och samhället håller på att suddas ut 

och blir allt mer genomtränglig vilket har lett till att företag idag inte har råd att ignorera 

samhällets röst eller intressenternas åsikter. Porter & Kramer (2006) instämmer i detta 

resonemang och menar att förståelsen för det ömsesidiga beroende mellan företagens 

och samhället måste vara förankrad i företagens strategier och aktiviteter.  

CSR är av betydelse för ett brett spektrum av intressenter och Polonsky & Jevons 

(2006) menar att omfånget på förväntningarna hos dessa intressenter kan vara mycket 

stort. Att ha koll på samtliga intressenters intressen samtidigt som dessa förväntningar 

ska infrias är med andra ord en väldigt komplex och svårhanterlig uppgift för företagen. 

Cooper (2004) förklarar att ju fler intressenter ett företag har desto hårdare kommer 

också företagens agerande och sociala ansvar att utvärderas.  
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Ind (2003) klargör hur intressenternas makt har vuxit sig allt starkare de senaste åren. I 

dagens informationssamhälle där media har stor makt och internet hela tiden växer så 

når informationen mer människor och är mer tillgänglig än någonsin tidigare. Företagen 

har idag inte bara mindre chans att styra vad som sägs om dem utan det blir också 

svårare att definiera vilka som är deras intressenter. Han menar att kontentan av detta 

accelererande informationssamhälle är att företagen verkligen måste hålla sitt ord. Om 

det råder inkonsekvenser mellan löfte och handling så kommer intressenterna med 

största sannolikhet att få reda på det. 

  

3.2 Varumärket  

För att kunna svara på hur CSR kan stärka varumärket ser vi det som nödvändigt att vi 
här presenterar de teorier kring varumärket som vi avser pröva i praktiken. Vi kommer 
lyfta fram varumärkets identitet vilket vi anser utgör grunden i ett varumärke. Vi 
kommer även diskutera associationernas betydelse för varumärket. 

3.2.1 Varumärkesidentitet 

Ett starkt varumärke är en tillgång som skapar värde för såväl kunder som för företaget 

enligt Aaker (2010). Han förklarar att ett starkt varumärke kan ge många fördelar i form 

av bland annat ökad konkurrenskraft, igenkännande hos konsumenter, ökad trovärdighet 

och lojalitet. Ur ett ekonomiskt perspektiv menar Doyle (2000) att ett starkt varumärke 

attraherar kunder, skapar större konkurrenskraft och långsiktigt genererar inkomster för 

företaget. Falonius (2010) stärker detta och framhåller att ”ett starkt varumärke är ett 

lönsamt varumärke”. Ett starkt varumärke är också mer uthålligt för kriser och perioder 

av osäkerhet enligt Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n (2005). 

Att förstå och hantera varumärkesidentitet är enligt Aaker (2010) avgörande för att 

skapa ett starkt varumärke. Falonius (2010) beskriver varumärkesidentitet som det ett 

varumärke faktiskt är, det vill säga den absoluta själen eller essensen av varumärkets 

innebörd. Melin (1997) och Kapferer (2008) framställer varumärkesidentitet som en 

unik uppsättning associationer som företaget strävar efter att skapa och bibehålla i sina 

intressenters medvetande. En liknelse kan ses till Aaker (2010) som menar att man kan 

se varumärkesidentitet som hur företaget vill uppfattas. Enligt honom är 

varumärkesidentitet de associationer man som företag vill att kunden skall koppla till 

varumärket. Dessa associationer representerar vad varumärket står för och blir också ett 
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löfte till kunderna. Kapferer (2008) stärker detta och menar samtidigt att 

varumärkesidentitet kan ses som företagets samlade visioner, mål och värderingar vilket 

finns etablerade i varumärkets kärna. Dessa kärnvärden utgör varumärkesidentiteten och 

kan ses som varumärkets själ.  

En annan förklaring ger De Chernatony (2010) som beskriver identitet som varumärkets 

centrala idé och hur varumärket kommunicerar denna idé till företagets intressenter. 

Intressentaspekten är således även viktig ur ett varumärkesperspektiv. Han menar vidare 

att det för företagen gäller att hitta sin unika identitet vilket ska skildra det företaget 

verkligen står för och sedan förmedla detta till sina intressenter. Därför anser Aaker & 

Joachimsthaler (2009) att ett varumärke ska ha en rik och klar varumärkesidentitet 

vilket skall användas i kommunikationen med kunder. Vidare menar de att det är 

varumärkesidentiteten som ligger till grund för de relationer man skapar med sina 

intressenter vilket gör det viktigt att den är tydlig. Körberg (2008) stärker detta då han 

förklarar att det är viktigt att man i varumärkesarbetet renodlar och förtydligar det som 

varumärket verkligen står för.  

Balmer & Greyser (2003) klargör att varumärkesidentiteten har ett antal syften. Dels så 

menar de att identiteten skall fånga upp den inre meningen med verksamheten vilket 

stärks av Janonis et al. (2007) som menar att varumärkesidentitet inkluderar den inre 

meningen med varumärket och hur man för ut detta till marknaden. Vidare förklarar 

Balmer & Greyser (2003) att syftet är att särskilja organisationen från andra samt 

uppvisa en form av enighet och kontinuitet över tid. Tidström et al. (2008) kompletterar 

denna diskussion genom att förklara att det är viktigt att betydelsen i identiteten är 

hållbar så att intressenterna långsiktigt skall kunna identifiera sig med det. Janonis et al. 

(2007) påpekar därför att valet av identitet är mycket viktigt för framtida 

varumärkesframgångar.  

Aaker (2010) beskriver varumärkesidentiteten genom att dela in den i två delar: 

”kärnidentitet (eng. core identity)” och ”utökad identitet (eng. extended identity)”. 

Kärnidentiteten är central för varumärkets verkliga mening och framgång vilket ger en 

bild av den diskussion som fördes ovan. Kärnidentiteten utgör varumärkets djupaste 

betydelse och vision vilket kan ses som varumärkets själ. Kärnidentiteten ska bestå även 

om företaget och dess produkter utvecklas och förändras över tid. Falonius (2010) 

kompletterar detta resonemang genom att förklara att det är i centrum av identiteten som 
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varumärkets kärnvärden ligger. Den utökade identiteten menar Aaker (2010) innefattar 

produkter, marknadsföring, slogans och personligheter vilket tillsammans med 

kärnidentiteten skapar en helhet. Den utökade identiteten är föränderlig men skall ha 

kopplingar till de kärnvärden som finns i organisationen. 

 

Figur 4 - The identity structure (Fritt översatt, Aaker, 2010)  
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företag baserat på bland annat finansiella, sociala och miljömässiga aktiviteter företag 

engagerar sig i över tid. 

Ett varumärkes image är i liknelse med identiteten tydligt kopplat till associationer 

menar Falonius (2010). Han förklarar att då varumärken är något som existerar i 

människors medvetande och grundar sig på de förväntningar konsumenter har på 

varumärket blir företagets image en viktig faktor. Kapferer (2008) menar att ett 

varumärke är något som influerar köparen vilket också skapar vissa associationer. 

Dahlén & Lange (2009) stärker detta och förklarar att varumärken är mentala 

associationer som konsumenter skapar för att på så sätt särskilja de många alternativ 

som idag finns på marknaden. Att som marknadsförare arbeta med att skapa rätt 

associationer blir enligt dem en viktig uppgift för att stärka sitt varumärke. En liknande 

förklaring ges av Ind (2003) som hävdar att trots att ett varumärke är relaterat till 

fysiska produkter eller tjänster så är varumärket immateriellt. Han menar att 

varumärken bara existerar i kundernas medvetande och det är i slutändan de som 

bestämmer om de vill ha en relation till varumärket eller inte.  

”Associationer är varumärkenas byggstenar och ligger till grund för ett varumärkes 

värde” – (Dahlén & Lange, 2009)  
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3.3 Kommunikation 

Kommunikationen av CSR är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att CSR- arbetet skall 
kunna stärka varumärket. Följande diskussion kommer behandla den interna och 
externa kommunikationens påverkan på CSR-arbetet. Vi belyser också den problematik 
som finns vid kommunicering av CSR. 

3.3.1 Intern kommunikation 

Ind (2004) understryker vikten av att de anställda inom företaget kan identifiera sig 

med företagets mål och värderingar. Detta stärks av Chong (2009) som förklarar att om 

medarbetarna kan identifiera sig med organisationens kärnvärden och identitet så 

kommer detta leda till större engagemang och motivation vilket i sin tur leder till att de 

anställda upplever en större tillfredsställelse på arbetsplatsen. Ind (2004) menar vidare 

att anställda idag vill uppleva att deras arbete har ett tydligt formulerat mål samt att det 

som de utför på arbetsplatsen även har ett djupare syfte. Collier & Esteban (2007) 

förklarar att ett sätt att skapa detta djupare syfte samtidigt som man ökar motivationen 

hos de anställda är att kommunicera sitt CSR-arbete internt i företaget. Han menar att 

desto djupare CSR är integrerat i företagets kärnverksamhet och verkar som en del av 

företagets identitet, ju mer engagerade och effektiva blir de anställda inom företaget. 

Hur väl man lyckas förmedla sina CSR-initiativ samt företagets värderingar till de 

anställda beror enligt Collier & Esteban (2007) på medarbetarnas lyhördhet. Han menar 

att man måste skapa både engagemang och motivation om man vill att företagets 

anställda ska leva upp till och arbeta efter verksamhetens CSR-krav. Om inte de 

anställda är både motiverade och engagerade i att förverkliga målen med det 

ansvarsfulla företagande som företaget satt upp så anser Collier & Esteban (2007) att 

det blir svårt att lyckas med CSR-arbetet.  

Maon et al. (2008) förklarar att företaget först och främst måste ha en tydlig vision med 

sitt CSR-arbete. Denna vision måste sedan förmedlas vidare ut i organisationen på ett 

informerande samt inspirerande sätt så att de anställda kan agera därefter. Det finns 

olika sätt att förmedla denna vision. Maon et al. (2008) förklarar att vanliga sätt att 

förmedla de visioner man har med sitt sociala ansvarstagande är genom att formalisera 

och kommunicera dem genom dokument såsom broschyrer, årsredovisning, via 

hemsidan och så vidare. Viktigt är dock att kommunikationen utformas i enlighet med 

företagets värderingar samt försöker anpassa den så att medarbetarna kan ta till sig 

dessa värderingar.  
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3.3.2 Extern kommunikation 

Investeringar i Corporate Social Responsibility kan skapa mervärde både för 

intressenter och för företaget självt menar Van de Ven (2008). Vidare förklarar han att 

ett sätt att skapa detta mervärde är genom en rätt tillämpad kommunikation av företagets 

CSR-aktiviteter. Enligt Cerne (2009) kan dock kommunikationen och marknadsföringen 

av ett företags CSR-aktiviteter skapa både möjligheter och risker för företaget. Dahlén 

& Lange (2009) instämmer i denna argumentation och menar att kommuniceringen av 

CSR-initiativ både kan öka och försämra varumärkesvärdet.  

Marknadsföring kan precis som all övrig kommunikation vara manipulativ. Utifrån 

detta resonemang menar van de Ven (2008) att man ur ett etiskt perspektiv bör fråga sig 

om marknadsföringen av företagens sociala ansvar är moraliskt acceptabelt. Falck & 

Heblich (2007) förklarar att sambandet mellan företagens sociala engagemang och 

lönsamhetsfrågan har varit ett diskuterat ämne i åratal. Det råder därför i detta 

sammanhang delade meningar rörande hur hårt ett företag bör kommunicera sitt arbete 

med CSR i sin marknadsföring. Cerne (2009) anser att företagen bör kommunicera och 

låta intressenterna ta del av allt arbete som har med CSR att göra. Van de Ven (2008) 

hävdar dock att om ett företag betonar sitt CSR-arbete allt för hårt i 

marknadskommunikationen så kan det få en negativ påverkan på den upplevda 

uppriktigheten i varumärket. I slutändan kan det som företaget kommunicerar helt 

enkelt inte upplevas som trovärdigt. Kotler & Lee (2004) anser att en strategisk lösning 

på detta problem skulle kunna vara att företagen tar sitt sociala ansvar men sedan låter 

andra prata om det istället för att själv kommunicera det. Van de Ven (2008) menar 

dock att om företagen helt och hållet låter bli att informera sina kunder och övriga 

intressenter om deras CSR-initiativ så kommer de i mindre utsträckning, eller inte 

överhuvudtaget, att dra nytta av sina investeringar i CSR. Med andra ord så är 

kommunikationen och marknadsföringen av CSR en avvägningsfråga för företagen. 

Körberg (2008) tillägger att det är viktigt att företagen lever som de lär. Han förklarar 

att det idag är allt för vanligt att företag kommunicerar löften och budskap som de sedan 

inte håller eller lever upp till. 

En av möjligheterna med att kommunicera sitt CSR-arbete är enligt Falck & Heblich 

(2007) att man kan skapa ett gott rykte för sitt företag vilket i sin tur stärker den image 

som kunderna har av varumärket. Cerne (2009) förklarar att ett företags image skapas 

dels genom kommunikationen med intressenterna men också genom den bild av 
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företaget som sprids och marknadsförs. Bhattacharya et al. (2010) menar att 

kommunikationen av CSR-aktiviteter också öppnar dörren för en djupare och mer 

långvarig relation med intressenterna. Man kan förtydliga varumärkets personlighet och 

kunderna kan på ett lättare sätt identifiera sig själv med varumärket och vad det står för.  

Det framgick av bland annat Van de Ven (2008) att kommunikationen och 

marknadsföringen av CSR för med sig vissa risker. Ett begrepp som man ofta i dessa 

sammanhang stöter på är greenwashing vilket också är ett hett ämne ur ett 

mediaperspektiv. 

3.3.3 Greenwashing  

Miljöargumenten har blivit allt vanligare för konsumenter när de väljer varumärken. 

Nielsen (2010) förklarar att resultatet av detta har blivit att många företag idag använder 

miljöargument i sina marknadsföringsstrategier för att på så sätt förbättra dess image 

och därigenom påverka kunderna. Paetzold (2010) menar att företag idag ser det som en 

möjlighet att förbättra sin image, rykte och trovärdighet genom att informera människor 

i vilken utsträckning och på vilket sätt de är engagerar sig för att bevara miljön. Tyvärr 

så är inte alla företag helt ärliga när de berätta om sina insatser för miljön och Paetzold 

(2010) förklarar att det blir allt vanligare med företag som endast vill framstå som att de 

tar ansvar för miljö och sociala villkor när det när de i själva verket inte gör det. Utifrån 

detta oärliga handlingssätt har begreppet ”greenwashing” vuxit fram.  

Esty & Winston (2009) definierar greenwashing som den handling då företag påstår att 

de är miljövänliga när handlingarna i själva verket är miljöfarliga samtidigt som 

företagen är medvetna om detta faktum. Paetzold (2010) beskriver det snarlikt och 

menar att greenwashing är när företagen vilseleder kunder när det gäller företaget och 

deras miljöarbete. Nielsen (2010) förklarar att typiska exempel på greenwashing är när 

företag genom reklamkampanjer, nyhetsartiklar, publikationer och sponsring av 

miljöorganisationer förmedlar en falsk bild av företaget och dess agerande.  

Eftersom miljömässiga och sociala aspekter blir allt viktigare för konsumenterna när de 

väljer varumärken så kan konsekvenserna för ett varumärke som anklagas för 

greenwashing vara förödande. Polonsky & Jevons (2006) förklarar att intressenterna 

idag har stora krav på företagen och dess agerande. Om företagen inte är noga med 

deras marknadsförings reliabilitet och blir anklagade för greenwashing så förklarar Esty 

& Winston (2009) att varumärkets värde samt trovärdighet med största sannolikhet 
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kommer att falla. Greenwashing kan således ha katastrofala konsekvenser för ett 

varumärkes anseende och rykte som blir svåra att reparera.  

3.3.4 Global Reporting Initiative (GRI) 

Det framgår utifrån förgående diskussion kring kommunikation att det är viktigt att 

CSR-arbetet upplevs som trovärdig och äkta. Tidström et al. (2008) förklarar därför att 

det blir allt vanligare att företag kommunicerar och redovisar sitt arbete med CSR-

frågor genom så kallade hållbarhetsredovisningar. Vidare menar Tidström et al. (2008) 

att hållbarhetsredovisning är ett sätt att signalera till sina intressenter att man verkligen 

tar CSR-frågorna på allvar. Esty & Winston (2009) lyfter fram Global Reporting 

Initiative som den internationella mall vilken har blivit standard för många företag när 

det gäller miljöredovisning.  Tidström et al. (2008) förklarar att rapportering enligt 

GRI:s standard är obligatoriskt för alla statligt ägda bolag medan det är en frivillig 

aktivitet för övriga företag.  Enligt Global Reportings egna förklaring så är målen med 

GRI är bland annat att skapa en allmängiltig standard när det gäller redovisningen av 

det sociala, ekonomiska och miljömässiga arbetet inom ett företag (Global Reporting, 

2011-05-16). 

Att försöka framstå i bättre dager genom att framhäva det man gör bra och inte visa upp 

de delar man är sämre på i sin hållbarhetsredovisning är enligt Grankvist (2009) något 

som skadar hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Grankvist (2009) och Cerne (2009) 

förklarar vidare att en anledning till att GRI under de senaste åren har etablerat sig som 

de mest väl ansedda rapporteringssystemet är för att GRI verkar för transparens, det vill 

säga öppenhet och ärlighet, och verifierbar rapportering. Grankvist (2009) menar vidare 

att ”om man följer GRI:s standard när man rapporterar så kan man vara säker på att 

man inte glömmer viktiga frågor”. En väl genomtänk CSR-strategi som kommuniceras 

via en trovärdig hållbarhetsredovisning som GRI kan enligt Tidström et al. (2008) leda 

till mervärde för företagets intressenter samt öka företagets trovärdighet hos omvärlden 

och på så sätt stärka varumärket.   
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4. Empiri och teoretisk analys 
 
 
I kapitel empiri och teoretisk analys sammanbinder vi det empiriska material vi erhållit 
från sex intervjuer samt två deltagande observationer från seminarium med den 
teoretiska referensramen. Vi avser här att pröva de aspekter som lyftes fram i kapitel 3 
med utgångspunkt från våra respondenters svar. Avsnittet bygger på följande intervjuer 
och observationer: 
 
Mats Dalberg – Projektledare - Industriellt utvecklings Centrum Kalmar 
Göran Sajland – Kvalitets- och miljöchef - Procordia Food AB 
Christian Pålsson – Kvalitets- och miljöenheten, CSR – Procordia Food AB 
Ida Severin – Projektledare, varumärke- och CSR strateg – Identx 
Johan Graffman – VD, Konsult inom varumärkesstrategier – Graffman AB 
Ulrika Jupiter – Kvalitets- och miljöansvarig – Diskteknik AB 
 
”Att vara ett schysst företag” – Kalmar 13 April – Föreläsare: Mats Dalberg 
”Vad innebär det att bygga ett hållbart varumärke?” – Malmö 28 April-  
 Föreläsare: Annika Ahlgren 
 

4.1 Grundläggande CSR-arbete 

4.1.1 Respondenternas syn på Corporate Social Responsibility (CSR) 

Från den teoretiska referensramen framgick det att det råder en viss förvirring kring 

begreppet CSR och dess innebörd. Johan Graffman, VD på konsultföretaget Graffman 

AB, väljer att definiera begreppet CSR som hur företag ser om sig själva genom att de 

har vissa etiska värderingar och samtidigt tar ett samhälleligt ansvar. Han förklarar att 

”CSR är hur företaget lever sina värderingar uttryckt i aspekter såsom hållbarhet, etik 

och miljö”. Ulrika Jupiter, som är kvalitets- och miljöansvarig på Diskteknik, intar ett 

liknande resonemang och menar att de ekonomiska, miljömässiga, och etiska delarna 

utgör grunden i CSR. Som begrepp innefattar CSR väldigt mycket och för att förtydliga 

begreppet menar Jupiter att man kan definiera CSR som ”respekt för människor i vår 

omgivning och omtanke för våra framtida generationer.”  

Enligt Mats Dalberg, som är projektledare för bland annat CSR frågor på IUC Kalmar, 

så handlar CSR i grund och botten om att vara ett ”schysst företag”, att vara hederlig 

gentemot människor, miljö samt ekonomiskt. Vidare menar han att CSR innebär att man 

som företag gör mer än vad lagen kräver. Ida Severin, CSR-projektledare och 

varumärkesstrateg på Identx, understryker att det är viktigt att man inser att CSR är ett 

frivilligt ansvar och menar att ”CSR är att ta ett frivilligt ansvar för miljö och 
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människor inom företaget”. En koppling kan ses med EU-kommissionens beskrivning 

av CSR (European Commission, 2011-05-18) som betonar att företagens CSR-

engagemang måste ske på frivillig basis.  

Christian Pålsson, som jobbar med kvalitet- och miljö på Procordia AB, anser att CSR 

är ett svårdefinierat begrepp och att det råder en viss förvirring kring begreppet och dess 

innebörd. Han menar vidare att han tror att folk har svårt att ta till de tre bokstäverna i 

CSR. Dalberg är av samma mening och anser att det idag finns för många definitioner 

av CSR vilket kan göra att begreppet är svårare att ta till sig. Även Severin anser att 

CSR ännu inte har nått sin fulla potential. En närhet kan ses till Ghobadian et al. (2006) 

som förklarar att definitionerna av CSR är många och att begreppet fortfarande är under 

utveckling. Severin menar vidare att företagsledare verkar vara lite ”rädda” för 

begreppet och själva ansvarsaspekten.  

Göran Sajland, kvalitets- och miljöchef på Procordia AB, anser att CSR handlar om 

uppriktigheten gentemot konsumenter och övriga intressenter. Kan man som företag 

inte stå för det man säger så menar Sajland att ”man lika gärna kan gärna kan bomma 

igen butiken”. Även Graffman hävdar att ärligheten är en stor del av CSR och förklarar 

att ”det måste råda en samstämmighet mellan de värden vi vill stå för och hur vi de 

facto lever”. En koppling kan göras till Körberg (2008) som betonar hur viktigt det är 

för företagen att leva som man lär för att hålla i längden.  

Severin beskriver att det idag råder en CSR-trend vilket hon senare tror kommer övergå 

till en självklarhet för företag vilket överensstämmer med Grankvist (2009) och 

Hillestad et al. (2010) som menar att CSR har vuxit fram till att bli en global trend och 

allt fler företag väljer att integrera någon sorts CSR-aktivitet i sin verksamhet. Sajland 

och Jupiter är av samma uppfattning och tror att företag som blundar för dessa 

ansvarfrågor inte kommer bli långvariga på marknaden. ”Man kan arbeta med CSR i en 

stor eller mindre skala men man bör på något sätt integrera det i organisationen”, 

menar Jupiter. Severin är av samma åsikt och tror att de företag som väljer att inte jobba 

med CSR kan få det svårt i längden. Samtliga av våra respondenter förklarar att de tror 

att CSR inom kort kommer bli en hygienfaktor för företagen, det vill säga en 

självklarhet och någonting företag helt enkelt är tvungna att arbeta med då så många gör 

det. Det framgår med andra ord att våra respondenters uppfattning stämmer överens 
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med Borglund et al. (2009) som menar att det inte längre är en fråga om företag ska ta 

socialt ansvar, utan snarare när och hur de ska åstadkomma detta. 

Samtliga av våra respondenter har definierat CSR på ett likartat sätt och vi ser ett tydligt 

samband i respondenternas beskrivning av begreppet. Även om begreppet förklaras 

utifrån olika synvinklar och att definitionerna inte är identiska så kan en stark koppling 

göras till Ragas & Roberts (2009) som menar att en allmän definition av CSR är idén 

om att företag själva tar initiativ och arbetar med frågor ur ett miljömässigt, socialt samt 

etiskt perspektiv.  

4.1.2 CSR-arbetet måste börja från grunden 

I vår teoretiska referensram framgick det att CSR innehåller vissa ansvarsområden man 

som företag kan arbeta med. Bland annat så tog Grankvist (2009) upp det ekonomiska 

ansvarstagandet, miljömässiga ansvarstagandet, sociala ansvarstagandet och etiska 

ansvarstagandet. Han belyste också att det råder en viss förvirring hos företagen kring 

dessa ansvarsområden. Jupiter understryker det ekonomiska, miljömässiga och etiska 

arbetet som de grundläggande beståndsdelarna i arbetet med CSR. Hon klarlägger att 

”enligt mig så utgör de ekonomiska, miljömässiga och etiska delarna själva 

definitionerna av hållbarhet”. Jupiter berättar att det är efter dessa ”tre benen” av CSR 

som de på Diskteknik främst jobbar med men att de också försöker täcka in andra 

områden såsom den filantropiska biten. Pålsson och Dalberg framhäver att det inte går 

att klassificera endast ett ansvarsområde, exempelvis enbart filantropaska handlingar, 

som CSR då man först måste se över de mer grundläggande aspekterna inom CSR 

såsom miljö, etik och sociala aspekter.    

Severin hänvisar till den ekonomiska delen av pyramiden då hon förklarar att ”en viktig 

aspekt av CSR är att företaget också genererar vinst”.  Hon menar att den största 

lojaliteten trots allt är gentemot medarbetare och ägare vilket också stärktes av 

Grankvist (2009) som understryker att det ekonomiska ansvarsområdet inte får försakas. 

Ahlgren, som arbetar med strategiska varumärkesfrågor i samband med CSR, 

instämmer och förklarar att CSR i mångt och mycket handlar om att tjäna pengar på ett 

etiskt och riktigt sätt. Även Jupiter menar att företag först och främst måste ta hand om 

sitt ekonomiska ansvar innan de kan jobba sig uppåt till de andra delarna av CSR. Hon 

förklarar att företaget inte är en trygg arbetsgivare om inte ekonomiaspekten är under 

kontroll. Det finns här en tydlig koppling till den ekonomiska ansvarsdelen som också 
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utgör basen på Carroll pyramid. Våra respondenter menar i likhet med Matten & Crane 

(2010) att företagen har ett ekonomiskt ansvar i samhället då aktieägare, investerare och 

anställda har krav på att företaget är lönsamt.   

Pålsson anser att företag som arbetar med CSR kan stärka sitt varumärke men förklarar 

att det inte går att ta några genvägar genom att endast arbeta med den filantropiska 

delen såsom att donera pengar. Han hävdar att det filantropiska arbetet egentligen är det 

”lilla” i CSR-arbetet och säger att, ”man kan inte skänka pengar och köpa sig fri utan 

man måste ta sig an de andra delarna av CSR först”. Dalberg är av samma mening och 

menar att företag som sysslar med den filantropiska delen endast för att förstärka bilden 

av varumärket i kundernas ögon snabbt blir genomskådade. I likhet med Ind (2003) 

förklarar Dalberg att intressenterna idag är så pass smarta att de genomskådar oärligt 

beteende. Han förklarar vidare att ”CSR-arbetet måste starta i grunden och är ett 

långsiktigt arbete man inte kan fuska sig igenom då man lätt kan skada varumärkets 

image”.  

4.1.3 Intressenternas makt 

Intressentaspekten var något som utifrån den teoretiska referensramen framgick som 

viktig. Ahlgren förklarar att intressenterna idag har höga förväntningar på företagen och 

säger att ”företagen noga bör tänka över hur de ska svara upp mot förväntningarna 

från omvärlden”. Hon menar att hanteringen av intressentrelationerna och 

intressenternas förväntningar blir väsentligt om man vill att CSR-arbetet ska addera 

värde till varumärket på lång sikt. Detta kan kopplas till Huber et al. (2009) som menar 

att frågorna kring CSR blivit allt mer viktigt ur ett intressentperspektiv. Intressenterna 

förväntar sig idag att företag ska ta ansvar för samhället genom att arbeta med sociala, 

etiska och miljömässiga frågor. Severin nämner att den generella synen på varumärken 

har gått ifrån att vara väldigt fokuserad på konsumtion till att bli allt mer 

relationsbaserad. En närhet kan ses till Kitchin (2002) som menar att företagets 

samhällsansvar är väldigt starkt kopplat till de relationer man som företag har med sina 

intressenter vilket gör CSR och intressenthanteringen till en funktion av 

varumärkesarbetet.  

Pålsson anser att företag bör försöka identifiera sina nyckelintressenter innan man 

bestämmer vilka områden inom CSR man vill satsa på. Dalberg är av samma mening 

och förklarar att det är viktigt att företagen gör en grundläggande intressentanalys för att 
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identifiera sina nyckelintressenter som man sedan måste ha en kontinuerlig 

kommunikation med. En tydlig koppling kan ses till Freeman (2010) som menar att det 

handlar om att skapa en medvetenhet om vilka intressenter som berör företaget om man 

skall överleva dagens hårda företagsklimat. Pålsson förklarar att intressentdialogen är en 

viktig del av CSR-arbetet på Procordia. Sajland tillägger att även om Procordias största 

nyckelintressenter är storhushåll så förs det även en ständig dialog med 

slutkonsumenterna. Sajland berättar att Procordia har 15 000 konsumentkontakter per år 

och menar att detta är en ovärderlig källa till utveckling för företaget, oavsett om det är 

kritik eller beröm konsumenten riktar. Detta har en nära anknytning till O’Riordan & 

Fairbrass (2008) som menar att företag hela tiden måste ha intressenternas uppfattningar 

och åsikter i åtanke för att kunna uträtta sitt arbete med CSR. Att kontinuerligt föra en 

dialog med sina intressenter skapar därför en möjlighet för både företaget och 

intressenterna att identifiera det önskvärda affärsbeteendet i relation till CSR-frågor 

Enligt Graffman så har vi idag en helt annan konsumentmakt. Han menar att 

konsumenterna inte gillar att bli lurade och tack vare den nya tekniken så avslöjas 

oärliga företag på löpande band. Även Sajland anser att toleransgraden hos kunderna är 

låg, ”konsumenterna är idag mycket mer kritiska när de har betalat för någonting”. 

Detta kan relateras till Ind (2003) som belyser hur konsumenter och övriga intressenters 

makt har vuxit sig allt starkare de senaste åren. En förklaring till detta är bland annat att 

informationen lättare når intressenterna genom till exempel media och internet som helt 

tiden växer.  
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4.2 CSR ur ett varumärkesperspektiv  

4.2.1 Att associeras med CSR 

I den teoretiska referensramen belystes varumärkets identitet och image som 

grundläggande i varumärkesarbetet. Hur CSR förhåller sig till dessa aspekter är således 

en viktig faktor att belysa. Varumärket är företagets viktigaste immateriella tillgång 

menar Severin. Graffman ger en mer generell förklaring av varumärken som den bild en 

kund har i sitt medvetande samt vad omgivningen associerar med varumärket. Severin 

instämmer i detta då hon säger att varumärken är det folk associerar, tänker och känner 

när det kommer i kontakt med det. En närhet ser vi här till Dahlen & Lange (2009) som 

menar att associationer är varumärkens byggstenar vilket ligger till grund för 

varumärkets värde. Utifrån intervjun med Jupiter på Diskteknik framgick det att de 

jobbar mycket med att skapa rätt associationer till sitt varumärke genom att erbjuda 

kunderna mervärde i form av god service men också genom deras CSR-engagemang. 

Hon menar att detta har gjort att kunderna uppfattar Diskteknik på ett mer fördelaktigt 

och positivt sätt. En närhet kan ses till Van de Ven (2008) som förklarar att CSR kan 

skapa mervärde både för intressenterna och för företaget självt. Sajland menar därför att 

det gäller att arbeta långsiktigt med att få kunderna att uppleva varumärket som positivt. 

”För oss är det väldigt viktigt att kunderna har en positiv uppfattning av vår 

verksamhet och våra varumärken” förklarar han. 

Ahlgren förklarar att kunder idag ställer högre krav på företagen utifrån miljömässiga, 

etiska och samhälleliga aspekter. Inflikanden från deltagande företag vid båda våra 

seminarier betonade också vikten av att ens varumärke associeras med någonting utöver 

kärnverksamheten vilket kan vara avgörande för kunders val av varumärke för såväl 

slutkonsumenter som ”business-to-business” kunder. Detta stärks av Brunk & 

Blümelhuber (2010) som menar att företags arbete med etiska och samhälleliga frågor 

påverkar kundernas attityd och relation till varumärket. 

Severin förklarar att det i den CSR-trend som råder blir allt viktigare för företag att 

förknippas med CSR eller ett samhälleligt ansvar. Vi tog tidigare upp Ross-Wooldridge 

et al (2004) som menar att företag genom socialt ansvarstagande också kan skapa sig ett 

gott rykte och således skapa goda associationer till varumärket. Ur ett generellt 

varumärkesperspektiv anser Graffman att varumärkesarbetet mycket handlar om att 

skapa rätt associationer till varumärket vilket får medhåll från både Dahlen & Lange 
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(2009) och Falonius (2010) som menar att detta är en av varumärkesansvarigas största 

uppgifter då varumärken i grunden handlar om de mentala associationer som kunder 

skapar. Även Severin förklarar att det gäller att få kunderna att associera företaget med 

det man vill associeras med. Dalberg instämmer i detta och menar att detta kan göras 

genom att man hittar CSR-aktiviteter som matchar det företaget står för och ligger i 

linje med företagets kärnverksamhet.  

Jupiter säger ”CSR är ju en del av vårt varumärke. Vi vill att kunden skall associera allt 

vi gör till miljö och CSR”. Sajland är också av samma uppfattning när han förklarar att 

både CSR-arbetet och varumärkesarbetet mycket handlar om att förmedla en positiv 

bild av verksamheten vilket skall skapa rätt associationer. Att man värnar om 

varumärkets image är därför väldigt viktigt anser han. Han förklarar att ”om kunden av 

någon anledning får dåliga associationer till varumärket kan allt man byggt upp 

försvinna över en natt”. Graffman följer samma linje då han menar att det tar lång tid att 

bygga upp ett företags image men otroligt fort att rasera det. Han understryker i detta 

sammanhang att image är den bild som kunderna har av varumärket vilket stärks av 

Aakers (2010) diskussion om att image är hur varumärket uppfattas av sin omgivning.  

Cerne (2010) menar att företags image till viss del skapas genom den kommunikation 

företag för med sina intressenter samt på vilket sätt företaget väljer att marknadsföra sig 

på. Dock framgår det av diskussionen i kapitel 3 att kommunikationen av CSR måste 

vara väl avvägd och upplevas som trovärdig. Dalberg har samma uppfattning och 

förklarar att CSR-arbetet måste vara sann och ärlig för att den skall ha positiv effekt på 

imagen. Paetzold (2010) anser att vissa företag idag ser CSR som en möjlighet att 

förbättra sin image, rykte och trovärdighet. I denna diskussion menar Sajland och 

Graffman att ärlighet är en viktig faktor att ta hänsyn till i sitt CSR-arbete då oärliga 

handlingar kan få ödesdigra konsekvenser för varumärkets image. Dalberg framhäver 

att det därför är viktigt att man kommunicerar det man sedan kan stå bakom vilket kan 

kopplas till Körberg (2008) som betonar vikten av att företag verkligen lever upp till det 

som de kommunicerar.  

I kapitel 3 lyftes även greenwashing fram som en konsekvens av att företag försöker 

förbättra varumärkets image med hjälp av CSR utan substans. Dalberg framhäver att det 

finns många företag som idag smutsat ner sitt varumärke genom att försöka framstå som 

bättre än vad de är och tar BP (British Petroleum) som exempel på företag som förstört 
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sitt varumärkes image och som numera associeras med någonting negativt. Vi ser en 

närhet till Esty & Winston (2009) som menar att varumärkets anseende och rykte får 

skador som är svåra att reparera om man anklagas för greenwashing. Severin tror att 

detta har gjort att många företag känner sig rädda och osäkra kring att jobba med CSR 

ur ett varumärkesstärkande syfte. En koppling kan ses till både Dalberg och Jupiter som 

förklarar att det finns en tendens till att företag är rädda för att bli anklagade för 

greenwashing vilket gör att de inte fullt ut vågar framhäva sitt CSR-arbete.  

Ett samband vi ser mellan våra respondenters svar och våra teoretiska källor är att CSR-

arbetet måste vara ärligt och trovärdigt för att det skall ha en positiv effekt på 

varumärkets image. Severin menar att för att försäkra sig om att imagen är trovärdig 

måste CSR-arbetet grunda sig i företagets identitet. 

4.2.2 Identitetsstärkande CSR-arbete 

Graffman påpekar att det är mycket viktigt att varumärkets image och identitet står så 

nära varandra som möjligt. Severin är av samma uppfattning då hon menar att 

varumärkets image och identitet skall gå hand i hand vilket stärks av Aaker (2010) som 

anser att det är viktigt att varumärkets identitet matchar varumärkets image för att 

varumärket skall uppfattas som trovärdigt. 

I sitt enklaste uttryck förklarar Severin att identitet kan ses som varumärkets själ eller 

D.N.A. vilket får medhåll från både Graffman och Dalberg som menar att 

varumärkesidentitet handlar om företagets inre kärnvärderingar vilka också innefattar 

etiska, miljömässiga och samhälleliga värderingar. Dalberg säger ”det handlar om att 

varumärket skall spegla det som företaget står för”. Graffman är av samma uppfattning 

då han förklarar att ”varumärkesidentiteten måste utgå från det man som företag vill stå 

för”. Detta stärker den diskussion vi förde i kapitel 3 där det framgick att 

varumärkesidentitet i mångt och mycket handlar om varumärkets inre kärnvärden, 

vision, innebörd och mening (Aaker 2010, Kapferer 2008, De Chernatony 2010). 

Att CSR-arbete kan vara identitetsstärkande håller samtliga respondenter med om. 

Ross-Wooldridge et al. (2004) menar att man genom socialt ansvarstagande kan skapa 

sig ett gott rykte samtidigt som man stärker företagets varumärkesidentitet. Enligt 

Jupiter så har deras arbete med att reducera miljöpåverkan på Diskteknik tydligt färgat 

deras varumärkesidentitet. Dalberg framhäver också att det finns många företag som 

framgångsrikt byggt upp sitt företag och varumärke genom att från början integrera 
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etiska, miljömässiga och sociala aspekter i företagets kärna. Severin menar i detta 

sammanhang att CSR-arbetet blir mest framgångsrikt om det byggs in i företagets 

identitet på ett naturligt sätt. Detta resonemang anser vi överensstämmer och har tydliga 

kopplingar till Aakers (2010) identitetsmodell som lyftes fram i kapitel 3. Severin 

menar att CSR måste vara en del av det som Aaker (2010) definierar som företagets 

kärnidentitet det vill säga varumärkets djupaste betydelse och vision. Vi ser också en 

tydlig koppling till Grankvist (2009) som menar att CSR måste byggas in som en 

integrerad del av kärnverksamheten och inte användas som ett komplement eller när 

man bara har råd. Dalberg är av samma mening och anser att CSR-arbetet skall ses som 

ett långsiktigt arbete som inte får betraktas som en bisyssla. Dalberg tillägger också att 

det är bra om det också finns en naturlig koppling mellan CSR-arbetet och 

verksamheten i fråga. För att det skall bli en tydlig koppling till företagets identitet är 

det bäst om CSR-arbetet inte är för långsökt menar han. Som ett gott exempel tar han 

upp LOKA som borrar brunnar i länder med vattenbrist. Vi ser här en tydlig närhet till 

Dahlen & Lange (2009) som förklarar att det måste finnas en stark koppling mellan vad 

varumärket står för och de CSR-aktiviteter ett företag utför. De menar att kunder inte 

uppfattar CSR aktiviteterna som positiva om det saknas kopplingar till varumärket 

oavsett om CSR-aktiviteten i sig är god. Severin kompletterar detta genom att säga att 

ett CSR-arbete som inte har en tydlig koppling till vad företaget gör riskerar att förvirra 

kunderna. Detta kan också återknytas till Graffman som menar att det gäller att vara 

tydlig i arbetet med både CSR och identiteten för att det skall ge rätt bild utåt. 

Utifrån våra intervjuer med Procordia och Diskteknik kan vi se att tillvägagångssättet 

och anledningarna till att implementera CSR kan skilja sig åt från företag till företag. 

Jupiter berättar att man på Diskteknik haft med sig ett ”CSR-tänk” redan från starten då 

grundaren hade ett miljötänk och därför naturligt införde dessa tankar redan på 70-talet. 

Dessa tankar har sedan följt med och blivit en del av visionen och kulturen på 

Diskteknik menar hon vilket även det kan kopplas till det som Aaker (2010) benämner 

som kärnidentitet. 

”Vi skall vara ett av de mest nyskapande företagen med ett stort engagemang och 

ansvar för miljön och människors hälsa. Vi bidrar till ett hållbart och jämställt 

samhälle” – (diskteknik.se 2011-05-23) 
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På Procordia menar Sajland att själva CSR-arbetet kom senare men att man alltid haft 

tankar och värdering kring dessa frågor. Det var först genom påtryckningar från 

ägarföretaget Orkla som Procordia tog tag i CSR-arbetet ordentligt. Sajland instämmer 

dock i att det är viktigt att CSR-värderingarna har koppling till organisationen och att de 

har en koppling till företaget grundläggande värderingar. 

 

4.3 Att kommunicera CSR-arbete 

4.3.1 Intern kommunikation – En del av identitetsskapandet 

Graffman tar resonemanget kring identitet vidare då han menar att det ofta är i arbetet 

med identiteten som många företag fallerar genom att de tar genvägar. Vill man ha en 

stark varumärkesidentitet så gäller det att man är mycket noggrann i detta avseende och 

inte lämnar något åt slumpen. Dalberg är av uppfattningen att detta även gäller för 

företagens CSR-arbeten. Han förklarar att man inte kan ta genvägar med CSR och 

påpekar att grundarbetet är mycket viktigt. En koppling ser vi till Körberg (2008) som 

menar att det är viktigt att man i varumärkesarbetet renodlar och förtydligar det som 

varumärket verkligen står för. Severin är av samma uppfattning och tillägger att ”det 

gäller att vara grundlig och tydlig i arbetet med både identitet och CSR samt att det 

sedan genomsyrar hela organisationen”. Hon förlänger detta resonemang och menar att 

det är viktigt att man får med hela organisationen, från ledning och nedåt, för att CSR 

skall ge effekt. Det gäller att delge CSR-arbetet tydligt internt så att alla anställda kan 

leva upp till värdegrunden. Detta stärks av Jupiter som säger ”CSR-arbetet kan absolut 

stärka varumärkets identitet men det förutsätter ju att alla som jobbar inom företaget 

har samma värderingar och vet vad företaget verkligen står för”.  Detta kan kopplas till 

Maon et al (2008) som menar att företagets vision måste förmedlas vidare ut i 

organisationen på ett informerande samt inspirerande sätt så att de anställda kan agera 

därefter. Detta instämmer Severin med då hon förklarar att det är viktigt att alla 

anställda är införstådda med vad varumärket innebär och står för så att det effektivt 

skall kunna förmedlas utåt mot intressenterna. En närhet kan här urskiljas med den 

diskussion som De Chernatony (2008) för om att det är viktigt att kommunicera 

varumärket inåt i organisationen för att det skall få verkan utåt. Även Ind (2004) 

understryker vikten av att anställda inom företaget kan identifiera sig med företagets 

mål och värderingar.  
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Ahlgren förklarar att det måste finnas en stark värdegrund för de anställda att stå på. 

Hon menar att CSR till en viss del handlar om ”employer branding” och att de anställda 

ska känna till varumärkets värderingar så att alla inom företaget kan sträva mot samma 

håll. Även Graffman betonar betydelsen av att få personalen att leva efter de värden 

som man vill att varumärket ska stå för. Detta kan relateras till Ind (2004) som även han 

understryker vikten av att de anställda inom företaget kan identifiera sig med företagets 

mål och värderingar. 

Sajland förklarar att man på Procordia arbetar aktivt med att kommunicera vad företaget 

gör inom miljöområdet i den interna kommunikationen. Han berättar att de bland annat 

via intranätet och på informationsskärmar runt om på arbetsplatsen delger information 

till medarbetarna om företagets CSR-aktiviteter. Han förklarar också att medarbetarna 

på Procordia har en möjlighet att lämna kommentarer på företagets CSR-rapport och 

sen komma med egna idéer. Jupiter menar att arbetet med att nå ut till varje enskild 

medarbetare via intern kommunikation är en svår och ständigt pågående uppgift. Hon 

förklarar att detta är en fråga de lägger mycket fokus på inom Diskteknik. Bland annat 

får alla nyanställda genomgå en introduktionsutbildning där verksamhetens olika 

områden samt kärnvärden lärs ut. Det anordnas även temadagar där man genom 

gruppövningar diskuterar exempelvis företagets policys. Jupiter berättar att ”detta är 

exempel på hur vi arbetar med att få ut företagets värderingar och miljötänk internt i 

företaget”. En närhet kan ses till Maon et al. (2008) som betonar att den interna 

kommunikationen måste anpassas så att medarbetarna på ett enkelt sätt kan ta till sig 

budskapet. Just anpassningen av kommunikationen verkar både Procordia och 

Diskteknik ha förstått vikten av.  

Graffman menar att målet bör vara att få varje anställd att känna sig delaktig och agera 

som en ambassadör för varumärket. I arbetet med CSR och varumärken berättar han att 

”arbetet alltid bör börja med att skapa en intern kunskap och stolthet innan man går ut 

och kommunicerar med omvärlden. Värdena måste finnas i både det man säger och i 

det man gör”. En koppling kan göras till Chong (2009) som förklarar att om 

medarbetarna kan identifiera sig med organisationens kärnvärden så kommer detta leda 

till både större engagemang och motivation. Severin delar denna åsikt och menar att om 

man får varje medarbetare att förstå innebörden av CSR och ta ansvar så är det möjligt 

att till och med förändra ett varumärke. Jupiter förklarar att detta kan åstadkommas om 

man har en stark ledning som verkligen brinner för dessa frågor och som kommunicerar 
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det via ord och handling. Detta menar hon kan influera varumärkets identitet oavsett om 

det funnits där från början eller inte. Severin förklarar vidare att den interna 

kommunikationen av CSR kan skapa delaktighet och engagemang på en helt ny nivå om 

det görs rätt. Särskilt om man lyckas få varje enskild medarbetare att känna att de 

genom sitt arbete är delaktiga i ett större sammanhang. En koppling kan göras till Ind 

(2004) som menar att medarbetare idag vill känna att deras arbete har ett djupare syfte. 

Man kan också dra en parallell till Collier & Esteban (2007) som förklarar att den 

interna kommunikationen av CSR kan skapa både ett djupare syfte för de anställda 

samtidigt som de blir mer motiverade av sitt arbete.  

Ahlgren förklarar att om CSR ska addera värde till varumärket på lång sikt så krävs det 

att man verkligen förankrar CSR-frågorna inom företaget och hos de anställda. Även 

Jupiter förklarar att hon anser det nödvändigt att alla inom företaget har samma 

värderingar och vet vad varumärket står för om CSR ska stärka varumärket. En närhet 

kan ses till Collier & Esteban (2007) som menar att ju djupare CSR är integrerat i 

företagets kärnverksamhet och en del av företagets identitet, ju mer engagerade och 

effektiva blir de anställda inom företaget.  

4.3.2 Extern kommunikation – En balansgång 

Utifrån den teoretiska referensramen så framgick det att den externa kommunikationen 

var en viktig aspekt att ta hänsyn till vilket också innebar vissa risker.  

Dalberg lyfter fram marknadsföringen, GRI-rapportering, årsredovisning, samt 

hemsidan som de främsta sätten att kommunicera sitt CSR-arbete externt. Jupiter 

förklarar att de på Diskteknik även får en chans att förmedla sitt arbete med CSR via 

sina kundbesök, presentationsmaterial samt på särskilda events och mässor. På 

Procordia skiljer sig kommunikationen gentemot storhushåll och konsumenterna åt. 

Sajland berättar att de till konsumenterna främst kommunicerar deras miljöarbete och 

vad Procordia gör inom miljöområdet, ”vi kommunicerar inte det som en CSR-aktivitet, 

men vi är noga med att lyfta fram vad vi gör”. Han förklarar dock att när det gäller 

storhushåll så utgår de ifrån sin CSR-rapport och kommunicerar under stämpeln CSR.  

Severin anser att den externa kommunikationen kan ha både positiva och negativa 

effekter på varumärket. Detta kan relateras till Dahlén & Lange (2009) som förklarar att 

kommuniceringen av CSR-initiativ både kan öka och försämra varumärkesvärdet. 

Dalberg menar att företagen bör kommunicera sitt arbete så länge som det görs på ett 
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ärligt sätt och att det som kommuniceras är sant. Han anser att det är självklart att 

företag som jobbar med CSR ska kommunicera det för att stärka varumärket och 

samtidigt öka lönsamheten. Jupiter är av samma mening och förklarar att hon inte ser 

något fel i att kommunicera och använda CSR för att vinna på det och öka företagets 

lönsamhet. Hon är dock snabb med att understryka att kommunikationen måste vara 

både ärlig och trovärdig. En närhet kan ses till Falck & Heblich (2007) som menar att en 

av möjligheterna med att kommunicera sitt CSR-arbete är att man kan skapa ett gott 

rykte samt stärka den image som kunderna har av varumärket. Vi tycker också att man 

här kan dra en parallell till van de Ven (2008) som menar att företag i mindre 

utsträckning kommer dra nytta av sina investeringar i CSR om man glömmer bort att 

kommunicera detta till sina intressenter.   

Graffman förklarar att han däremot är lite tveksam till att gå ut och kommunicera sitt 

arbete med CSR i marknadsföringen. Han menar att varumärkets trovärdighet minskar 

om företag i sin marknadsföring verkligen går in för att visa hur duktiga de är. Han 

berättar att ”på Graffman går vi inte ut och marknadsför vårt CSR-arbete, utan vill 

hellre att det ska framgå ur vårt sätt att vara och hur vi agerar”. Detta kan relateras till 

Kotler & Lee (2004) som anser att en lösning på kommunikationsfrågan rörande CSR 

kan vara att företag tar sitt sociala ansvar och sedan låta andra lyfta fram och prata om 

det.  

Jupiter upplyser om att en negativ aspekt av att lyfta fram sitt CSR-arbete är att ”man 

kliver in i rampljuset och media är alltid pigga på att granska företag som är lite väl 

framfusiga när det gäller deras CSR-initiativ”. Severin förklarar att alla företag är rädda 

för att bli anklagade för greenwashing och kanske därför fegar lite med sin 

kommunikation. Hon menar att den främsta nackdelen med att kommunicera sin CSR 

externt är att företagen blir öppna för kritik. Sajland delar denna åsikt och menar att 

”när man sticker ut näsan och berättar om sin förträfflighet så ökar också riskerna att 

företaget granskas”. Även Dalberg förklarar att det finns en rädsla hos företagen att bli 

granskade och påhoppade av media om man kommunicerar ”hur duktig man är”. Han 

tycker dock att företagen inte har någonting att vara rädda för under förutsättning att 

man inte ljuger.  

Pålsson understryker därför vikten av att företagen verkligen står för det man 

kommunicerar så att man inte riskerar att få en ”greenwashing stämpel”. Han menar att 



- CSR ur ett varumärkesperspektiv - 

46 
 

det bästa sättet att undvika detta på är att man försäkrar sig om att man verkligen har 

gjort någonting av substans innan man väljer att kommunicera det. En närhet kan ses till 

Körberg (2008) som ur ett varumärkesperspektiv betonar vikten av att företagen 

verkligen lever upp till det som de kommunicerar.  

Dalberg förklarar att om ens företag ”åker dit” för greenwashing så tar det lång tid för 

ett varumärke att återhämta sig och att det finns risk för att varumärket alltid får leva 

med en ”greenwash-stämpel”. Han menar att detta är förödande då varumärket tappar 

trovärdighet och alltid kommer väcka negativa associationer hos kunderna. En koppling 

kan ses till Esty & Winston (2009) som förklarar att varumärkets värde samt 

trovärdighet kommer att ta skada om ett företag bli anklagat för greenwashing. 

Följderna blir att varumärkets anseende och rykte får skador som blir svåra att reparera.  

Våra respondenter har gemensamt att de anser att den externa kommunikationen alltid 

måste vara ärlig. Sajland och Severin förklarar att det hela tiden är en balansgång 

mellan hur mycket av sitt CSR-arbete som bör kommuniceras. En närhet kan ses till van 

de Ven (2008) som menar att detta är en avvägningsfråga för företagen. Jupiter anser att 

man som företag ska försöka vara så transparent som möjligt och framhäva vad man är 

bra på men också det som man är mindre bra på. Hon menar att företag i längden vinner 

på att vara ärliga och transparenta då detta är faktorer som kunder lägger märke till och 

uppskattar.  

4.3.3 Global Report Initiative (GRI) – En trovärdig rapportering 

Ahlgren menar att en hållbarhetsredovisning är en viktig parameter som lyfter fram vad 

man verkligen gör inom hållbarhets- eller CSR-området. Dalberg lyfter fram GRI som 

en av de bästa möjligheterna att kommunicera sitt CSR-arbete. Han säger att, 

”rapportering enligt GRI:s standard är enligt mig mycket bra för då håller man sig till 

ett regelverk som är väl etablerat”. Dalberg menar vidare att tillämpningen av GRI-

rapportering bara växer och växer och att allt fler företag väljer att ta med sin GRI-

rapport som en del av årsredovisningen. Severin är av samma mening när det gäller GRI 

och tror att hållbarhetsredovisningar överlag inom kort kommer bli en del av 

årsredovisningen. Det framgår tydligt att våra respondenter är av samma mening som 

Tidström et al. (2008) vilka förklarade att det blir att vanligare för företag att redovisa 

sitt arbete med CSR-frågor genom hållbarhetsredovisningar.  
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Jupiter förklarar att Diskteknik ännu inte rapporterar till GRI men att deras 

hållbarhetsredovisning ändå ska följa och uppfylla deras riktlinjer. Hon menar att de 

nyligen börjat med att hållbarhetsredovisa och helt enkelt inte hunnit så pass långt att de 

börjat rapportera till GRI. ”Vi har absolut planer på att rapportera till GRI i framtiden, 

vi måste bara känna oss lite säkra på oss själva först”, tillägger hon. Jupiter förklarar 

att GRI är positivt ur den synpunken att det är en opartisk organisation man rapporterar 

till. Målet är att rapportera till GRI och ”vi har i alla fall tagit ett första steg på vägen”, 

menar hon.  

Pålsson förklarar att de på Procordia känner till GRI:s riktlinjer men att deras CSR-

arbete inte är rapporterat till GRI. ”Vi har helt enkelt inte hunnit sätta oss in i det och 

därför inte tagit något strategiskt beslut att redovisa till GRI eller inte i nuläget”, menar 

han. Sajland och Pålsson förklarar att sedan 2009 redovisar Procordia sitt CSR-arbete 

genom sin årliga CSR-rapport. I denna årliga CSR-rapport redovisas företagets 

ansvarstagande under rubrikerna mat, miljö och människor.  

Utifrån ovanstående diskussion ser vi en närhet till Grankvist (2009) som förklarar att 

GRI under de senaste åren har etablerat sig som det mest väl ansedda 

rapporteringssystemet när det gäller hållbarhetsredovisning. Även om varken 

Diskteknik eller Procordia ännu inte hållbarhetsredovisar enligt GRI:s standard så 

framgår det att är de fullt medvetna om GRI och har som långsiktigt mål att eftersträva 

GRI:s riktlinjer.  

Dalberg förklarar att GRI verkar bli världsstandarden för hållbarhetsredovisningar. 

Både Dalberg och Severin hävdar att GRI är någonting som många företag känner till. 

Ahlgren menar att rapportering till GRI kan ha en positiv effekt på varumärket. Hon 

förklarar att eftersom företag tar GRI på allvar så kan varumärket upplevas som mer 

trovärdigt om företaget rapporterar enligt GRI:s riktlinjer. Detta kan tydlig relateras till 

Tidström et al. (2008) som menar att en väl genomtänk CSR-strategi som 

kommuniceras via en trovärdig hållbarhetsredovisning som GRI kan leda till mervärde 

för företagets intressenter samt öka företagets trovärdighet hos omvärlden.  
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4.4 Tendenser från empiri och teoretisk analys 

I den empiriska och teoretiska analysen har vissa tendenser framkommit vilket vi anser 

är viktiga att belysa inför nästkommande slutdiskussion.  

Hygienfaktor – Flertalet av våra respondenter påpekar att CSR är på väg att bli en 

hygienfaktor för företagen. Även om CSR idag kan ses som en trend kommer det framåt 

att bli allt mer viktigt för företag att engagera sig i dess olika områden.  

Utgå från intressenternas intressen – Av analysen framgår att CSR-arbetet till viss del 

handlar om att hantera och leva upp till intressenternas förväntningar och intressen. En 

del av CSR:s grundläggande arbete blir således att lokalisera företagets 

nyckelintressenter.  

Det finns inga genvägar - Det framgår att man inte kan ta genvägar i sitt CSR-arbete 

och bara arbeta med enstaka områden eller enskilda aktiviteter. Det gäller att arbeta med 

samtliga områden för att det skall bli trovärdigt. 

Våga kommunicera – Tendenser visar på att företaget bör kommunicera sitt CSR-arbete 

både internt och externt för att det skall få positiva effekter på varumärket. En 

balanserad och avvägd kommunikation är nödvändig för att den skall uppfattas som 

trovärdig 

Image – CSR kan ha både positiv och negativ effekt på företaget image. Det gäller 

därför att det finns en substans och ärlighet i företaget CSR-arbete för att kunderna skall 

uppfatta det som trovärdigt. 

Identitet – Det framgår från våra respondenter att CSR-arbete kan stärka varumärkets 

identitet om det integreras i företagets värderingar och långsiktiga visioner. Det gäller 

också att få med alla medarbetare kring dessa värderingar så att det får verkan utåt. 

Naturlig koppling till verksamheten – CSR-arbetet har mer effekt på varumärket om det 

finns en naturlig koppling mellan företaget CSR-arbete och vad de är verksamma inom.  

Ärlighet och transparens – Företaget måste i allt arbete med CSR vara ärliga och 

kommunikationen av CSR måste ha substans. Det framgår också att företag bör vara 

transparenta, det vill säga öppna med vad som sker inom företaget.   
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5. CSR ur ett varumärkesperspektiv 
 
 
Följande slutdiskussion kommer föras i avseende att besvara forskningens syfte. Det vill 
säga att öka förståelsen för CSR ur ett varumärkesperspektiv samt beskriva hur CSR 
kan stärka varumärket. Forskningsfrågan kommer att besvaras mer konkret i kapitel 6. 
 

5.1 CSR är här för att stanna  

Genom uppsatsprocessen har vi fått en bild av att Corporate Social Responsibility har 

kommit att bli allt mer viktigt för företag. Vi har också uppmärksammat att företags 

intresse för begreppet CSR har ökat under de senaste åren. Detta menar vi då man i allt 

större uträckning ser exempel på företag som profilerar och kommunicerar sitt arbete 

med CSR i marknadsföring, CSR-rapporter, via hemsidan och som en naturlig del i 

årsredovisningar. Utifrån analysen ser vi också tydliga tendenser på att intresset för 

CSR-relaterade frågor kommer att fortsätta öka framöver. Vi vill därför ge medhåll till 

Severin som menar att CSR idag kan ses som en växande trend.   

Samtliga av våra respondenter tror att CSR i framtiden kommer vara en självklar del att 

arbeta med för allt fler företag. Vi ser därmed tydliga tendenser till att CSR är på väg att 

bli en hygienfaktor för företagen. Med hygienfaktor menar vi ett element som är så pass 

naturlig att det blir en självklarhet för företagen att engagera sig i. Därmed ser vi det 

som ett måste för företagen att börja engagera sig i CSR-relaterade frågor i framtiden.  

Ur ett företagsperspektiv anser vi att allt för många företag hanterar CSR-arbetet 

parallellt med arbetet kring varumärket. Företag tenderar att separera begreppen 

varumärke och CSR genom att se det som två helt olika organisatoriska frågor och 

försakar därför de fördelar som CSR kan ha för att lyfta och stärka varumärket. Vi vill 

därför med utgångspunkt från tendenser och samband i analysen diskutera CSR ur ett 

varumärkesperspektiv. 

5.2 Det finns inga genvägar i arbetet med CSR 

Vår uppsats inom CSR och varumärken har belyst att det praktiska arbetet med CSR 

innefattar att man som företag är aktiv inom ett antal olika ansvarsområden. De mest 

elementära delarna vilka också har betonats i denna uppsats är de ekonomiska, 

miljömässiga, etiska och sociala ansvarsområdena. Carroll (1991) lyfte även fram legalt 

och filantropiskt ansvar som ansvarsområden att vara medveten om. Från analysen så 
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Vi gör bedömningen att det inte går att lyfta fram och stoltsera med enskilda CSR-

initiativ för att stärka sitt varumärke när man samtidigt har försakat delar av 

grundarbetet av CSR. Om CSR ska ha en positiv effekt på varumärket i längden så 

måste arbetet med CSR förekomma i de mest grundläggande ansvarområdena för att 

sedan kunna stärka varumärket genom ett utökat CSR-arbete. Ett företag som 

exempelvis donerar pengar till en välgörenhetsorganisation men samtidigt har en usel 

miljöpolitik anser vi därför inte sysslar med CSR. Har man som företag inte koll på, 

eller inte tar ansvar för det man själv orsakar, tror vi att sanningen snabbt kommer ifatt 

en. Har man däremot tagit hand om de mest grundläggande ansvarsområdena så anser vi 

att filantropiska insatser sedan kan föra med sig positiva effekter varumärket. Vi menar 

dock att det är nödvändigt att man börjar med sitt CSR-arbete från grunden innan man 

avancerar till toppen av pyramiden och tar ett utökat samhällsansvar. I vår mening finns 

det således inga genvägar i arbetet med CSR ur ett varumärkesperspektiv.  

 

Slutligen framgick det från analysen att det bör finnas en logisk koppling mellan det 

utökade CSR-arbetet och vad företaget är verksamma inom. Ett för långsökt eller 

otydligt CSR-arbete kan förvirra kunden och skapar således en felaktig image av 

företaget (Dalberg och Dahlen & Lange, 2009). 

5.3 Intressenternas växande roll  

Utifrån vår forskning gör vi bedömningen att identifieringen av ett företags intressenter 

och deras intressen är ett grundläggande steg inom CSR ur ett varumärkesperspektiv. Vi 

har i analysen sett tendenser på att företagens samhällsansvar genom att arbeta med 

miljömässiga, sociala och etiska frågor blir allt viktigare för företagens olika 

intressenter. Förväntningarna som vilar på företagens axlar är med andra ord höga. Vi 

inser att uppgiften att leva upp till samtliga intressenters förväntningar är en komplex 

och svårhanterlig uppgift då inte alla intressenter har samma förväntningar eller är 

engagerade i samma ansvarsfrågor. Ur ett varumärkesstärkande perspektiv anser vi, 

precis som Dalberg gör, att det därför är väsentligt att identifiera företagens 

nyckelintressenter. Detta kan exempelvis göras genom att utgå från Freemans (2010) 

intressentmodell som presenterades i teorikapitlet. Att börja CSR-arbetet med att 

tillgodose deras intressen anser vi kan vara en god start för att sedan försöka täcka in 

fler vartefter.  



- CSR ur ett varumärkesperspektiv - 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur (3) – Olika intressentgrupper (Fritt översatt, Freeman 2010) 

Även om alla intressenter inte är av lika stor betydelse för företagen så anser vi som 

Freeman (2010) och Dalberg att man bör skapa sig en medvetenhet kring samtliga 

intressenters förväntningar och intressen, trots att det är nyckelintressenterna som ur ett 

varumärkesperspektiv kan vara av störst betydelse. Det handlar om att hantera sina 

intressenter samt stärka deras uppfattning av varumärket genom en öppen och 

kontinuerlig dialog där man utbyter information. I likhet med Ahlgren menar vi således 

att hanteringen av intressentrelationerna är väsentlig om man vill att CSR-arbetet ska 

addera värde till varumärket. 

5.4 Identitet, image och kärnvärden 

Vi har under arbetets gång sett tendenser till att det blir allt viktigare för företag och 

deras varumärken att förknippas med CSR (Severin och Ahlgren). I samband med att 

intressenterna blir allt mer engagerade i miljömässiga, etiska och sociala ansvarsfrågor 

så har företagen insett fördelarna med att försöka associera varumärket med dessa 

frågor. Att försöka skapa en image som kan förknippas med ansvarstagande är således 

något som allt fler företag blir intresserade av. Vi tog i inledningen upp Ben & Jerry’s 

som ett exempel på företag som byggt hela sin varumärkesidentitet kring dessa aspekter. 

I enlighet med våra respondenter vill vi understryka hur viktigt vi anser det är att 

företagets önskvärda varumärkesimage stämmer överens med varumärkets 
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kärnvärderingar och identitet för att imagen ska upplevas som trovärdig. Det 

tydliggjordes i analysen att ett varumärkes identitet i mångt och mycket handlar om 

företagets kärnvärderingar och Graffman förklarade att ”varumärkesidentiteten måste 

utgå från det man som företag vill stå för”. Vi menar därför att de målsättningar man 

har med sitt CSR-arbete bör integreras i företagets identitet och långsiktiga visioner om 

CSR-intentionerna ska upplevas som ärliga och trovärdiga. Detta betonades av Severin 

som menar att CSR bör vara en del av varumärkets djupaste kärna och vision. Om 

företag vill stärka sitt varumärke genom att engagera sig i CSR-frågor så anser vi 

därmed att man bör integrera CSR-arbetet i varumärket och inte arbeta med dessa 

ansvarsfrågor parallellt utan koppling till företaget visioner och kärnvärderingar.  Vi 

tror därför att det är endast när företagen låter sitt CSR-engagemang genomsyra hela 

verksamheten som CSR kommer att stärka varumärket. Vi vill här återknyta till Aakers 

(2010) identitetsmodell vilken tydliggör att det handlar om att integrera CSR i 

kärnidentiteten och inte som en del av den utökade identiteten. 

 

Figur (4) - The identity structure (Fritt översatt, Aaker, 2010)  

Den interna kommunikationen bedömer vi som en avgörande faktor när det gäller 

integreringen av CSR i ett varumärkes kärnidentitet. Om inte de anställda är medvetna 

om vad företaget står för och dess visioner så tror vi att det blir svårt att göra CSR till en 

del av varumärkesidentiteten. Jupiter stärkte detta resonemang då hon klargjorde att 

”CSR kan absolut stärka varumärkets identitet men det förutsätter att alla som jobbar 

inom företaget har samma värderingar och vet vad företaget verkligen står för”. Vi 

anser därför att förankringen av ansvarsfrågorna är en stor del av identitetsskapandet. 

Exakt hur den interna kommunikationen ska hanteras bör anpassas från företag till 

företag men vi inser att ju större ett företag är desto mer svårhanterlig blir uppgiften. 

För ett företag med många anställda ligger det en större uppgift att nå varje enskild 

medarbetare. Vi tror dock att denna identitetsstärkande aktivitet är nödvändigt om man 
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som företag vill komma åt de långsiktiga fördelar som CSR kan ha på ett varumärke. 

Om man kan få de anställda att leva efter de värden varumärket vill stå för så tror vi att 

företaget har lagt en bra värdegrund för de anställda att stå på samtidigt som identiteten 

som ett ”CSR-företag” blir starkare.  

5.5 Att våga kommunicera sitt CSR-arbete 

I likhet med van de Ven (2008) och Dalberg anser vi att företag på något sätt bör 

kommunicera sitt CSR-arbete externt för på så sätt kunna dra nytta av sina investeringar 

i CSR till fullo. Att CSR kan bära med sig fördelar för företagen genom bland annat ett 

starkare varumärke och en mer fördelaktig image i kundernas medvetande är något som 

samtliga av våra respondenter styrker. Vi tror därmed att företag riskerar att gå miste 

om dessa fördelar om man väljer att inte kommunicera sina CSR-initiativ.  

Utifrån analysen klargjordes det dock att det uppstår en problematik vid den externa 

kommunikationen, och då syftar vi främst vid marknadsföringen av företagens CSR-

initiativ. Den största nackdelen med marknadsföringen av CSR är att varumärkets 

trovärdighet kan försämras om det som kommuniceras inte uppfattas som trovärdigt 

eller övertygande av intressenterna. Vi uppfattar det som att det finns en viss rädsla hos 

företagen av att berätta för omvärlden om sitt CSR-engagemang. Denna rädsla grundar 

sig även i den ökade risken för granskning. Jupiter förklarade att en negativ aspekt av 

att kommunicera sitt CSR-arbete är att ”man kliver in i rampljuset och media är alltid 

pigga på att granska företag som är lite väl framfusiga när det gäller deras CSR-

initiativ”. Företag är i viss utsträckning rädda för att bli anklagade för greenwashing då 

en greenwashing-stämpel har ödesdigra konsekvenser på varumärket. De negativa 

associationer som uppstår då företag blir anklagade för greenwashing gör att 

varumärkets trovärdighet kanske aldrig återhämtar sig. Företag försöker därför undvika 

dessa anklagelser genom att vara sparsamma med kommunikationen och vi tror därför 

att fördelande med CSR i vissa fall blir lidande. Vi anser att företag som arbetar med 

CSR på ett ärligt och uppriktigt sätt inte bör vara rädda för att kommunicera sitt CSR-

arbete då det är avgörande för huruvida varumärket kommer stärkas utifrån ett 

intressentperspektiv.  

Vi menar i likhet med våra respondenter att marknadsföring och övrig extern 

kommunikation av CSR är en avvägningsfråga varje enskilt företag. Har företagen 

substans och gjort det grundläggande CSR-arbetet (se figur 4) är vår uppfattning att 
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företag bör berätta detta för omvärlden och behöver således inte vara rädda för att 

kommunicera eller marknadsföra sina CSR-initiativ. Resultatet visar därför att 

trovärdighet och ärlighet viktiga aspekter när det gäller den externa kommunikationen 

av CSR men även som en generell faktor som är nödvändig i allt arbete kring CSR. 

Våra respondenter har utryckt att ett sätt att få substans i sitt CSR-arbete är att följa och 

rapportera enligt Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk. Att rapportera till en 

opartisk organisation kan stärka varumärket och öka trovärdigheten i CSR-arbetet. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara vår forskningsfråga: Hur kan CSR 
stärka varumärket? 
 
 

Under uppsatsprocessens gång har vi fått en bild av att Corporate Social Responsibility 

har kommit att bli allt mer viktigt för företag. Först och främst visar forskningsresultatet 

på att CSR kan ha påverkan på varumärkets identitet och image. Det framgår också att 

CSR är på väg att bli en hygienfaktor, det vill säga en självklarhet för företag att 

engagera sig i. Vi vill därmed presentera våra slutsatser och återknyta till vår 

forskningsfråga: 

6.1 Hur kan CSR stärka varumärket? 

Grundläggande CSR-arbete – Arbetet med CSR måste börja från grunden och därför 

ha en tydlig plan och strategi för att det ska kunna stärka varumärket. Företag måste 

först och främst lokalisera och ta ansvar för den direkta samt indirekta påverkan de 

själva orsakar i ekonomiska, miljömässiga, etiska och sociala aspekter. Det gäller sedan 

att skapa en hållbar plan för hur man ska agera och hantera dessa ansvarsområden. 

Företag som försöker ta genvägar i sitt arbete med CSR utsätter varumärket för risker då 

intressenterna inte är förlåtande mot företag som uppfattas som oärliga.  

Intressenthantering – Ett grundläggande steg i det varumärkesstärkande CSR-arbetet 

är också att lokalisera företagets intressenter, främst nyckelintressenter, och klarlägga 

deras intressen och förväntningar på företagets CSR-arbete. Det bör sedan föras en 

kontinuerlig och öppen dialog med dessa intressenter där man delger sitt CSR-arbete 

och lyssnar av framtida förväntningar. Hanteringen av intressenternas förväntningar och 

intressen är en svårhanterlig, men nödvändigt uppgift om CSR ska kunna stärka 

varumärket. Att tillgodose nyckelintressenternas förväntningar och åsikter gällande 

CSR-arbetet är därför en åtgärd som kan stärka varumärket.  

Utökat CSR-arbete – När företaget har uppfyllt det grundläggande CSR-arbetet samt 

identifierat intressenternas förväntningar kan varumärket stärkas ytterligare genom ett 

utökat CSR-arbete. Filantropiska insatser kan exempelvis i detta skede skapa ett 

mervärde för företagets varumärke men det förutsätter som sagt att man tagit hand om 



- CSR ur ett varumärkesperspektiv - 

57 
 

de mer grundläggande aspekterna av CSR. Det finns med andra ord inga genvägar i 

CSR ur ett varumärkesperspektiv. 

Integrera CSR i varumärkesidentiteten - CSR-arbetet måste genomsyra hela 

verksamheten. För att stärka varumärket bör CSR byggas in i företagets identitet och bli 

en naturlig del av varumärkesarbetet. CSR-arbetet bör också ha en naturlig koppling till 

företagets verksamhetsområde för att företagets intressenter ska uppfatta arbetet som 

trovärdigt. Företagens CSR-värderingar bör därför integreras som en del av företagets 

kärnvärderingar (kärnidentitet) och långsiktiga visioner.  

En annan aspekt av identitetsskapandet är kommunikationen med de anställda. Alla 

medarbetare måste vara insatta i företagets arbete med CSR för att det ska få verkan utåt 

och på så sätt stärka varumärket. Företagets CSR-värderingar måste därför delges och 

kommuniceras internt till alla medarbetare för att de sedan ska ha en möjlighet att agera 

utefter dessa värden. Det vill säga bli ambassadörer för företagets CSR-arbete och 

varumärke. Den interna kommunikationen är således en viktig aspekt av CSR ur ett 

varumärkesperspektiv.  

Ha en lagom avvägd extern kommunikationen – Företag bör kommunicera sitt CSR-

arbete externt för att kunna dra nytta av de positiva effekter CSR kan ha på varumärket. 

Om kunder och andra intressenter inte blir medvetna om företagens ansvarstagande så 

kommer CSR heller inte kunna stärka varumärket. I samband med den externa 

kommunikationen kan dock vissa risker uppstå som företag bör ta hänsyn till.  En 

kraftig extern CSR-kommunikation kan bland annat ge upphov till granskning och det 

värsta scenariot är att företaget blir anklagad för greenwashing. Det är därför viktigt att 

kommunikationen av CSR har substans och att det finns grund för det som 

kommuniceras. Genom att företagen är transparenta och även kommunicerar vilka 

brister de har och vad som bör förbättras inom organisationen så kan de öka 

intressenternas upplevda trovärdighet av varumärket. Att ha en trovärdig 

hållbarhetsrapport såsom GRI är föredömligt och en trygghet för varumärket. 

Avslutande ord 

Vi menar att företag genom att ta hänsyn till dessa fem nyckelaspekter av CSR kan 

stärka sitt varumärke och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling vilket vi 

tror är nödvändigt för ”framtidens varumärken”.  
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8. Bilagor 
 

7.1 Företagspresentation 

 

 

 
IUC arbetar med företagsutveckling och 
yrkeshögskoleutbildning. www.iuc-kalmar.se 

 

 
 

 
Identx jobbar med affärsutveckling med varumärket i 
fokus. www.identx.se   

 
 

 
Driver utvecklingsprocesser för platser, företag och 
organisationer som vill stärka sin attraktions- och 
konkurrenskraft. www.graffman.se  

 

 
 

 
Procordia är ett svenskt företag som tillagar, 
marknadsför och säljer mat och dryck under starka, 
välkända varumärken som exempelvis Felix, BOB och 
Grandiosa. www.procordia.se  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diskteknik erbjuder ett komplett hygienteam med 
kompetens att hjälpa hotell och restauranger med allt 
inom disk, tvätt och städ till en bra fungerande 
egenkontroll. www.diskteknik.se  
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7.2 Intervjuguider 

7.2.1 Ida Severin, Identx - Projektledare CSR – 19/4-2011 

Del 1: Ida Severin och Identx 

1. Berätta lite om dig själv? 
2. Vad arbetar ni med på Identx?  

Del 2: Varumärken 

1. Kan du definiera begreppet varumärke? 
2. Hur ser du att varumärkets roll har förändrats de senaste åren? 
3. Vad är och vad innebär en stark varumärkesidentitet enligt dig? 
4. Vad är och vad innebär ett varumärkes image enligt dig? 

Del 3: CSR 

1. Hur skulle du definiera CSR? 
2. Varför skall man som företag arbeta med CSR? 
3. Vad finns det för möjligheter med att kommunicera CSR- arbete? 
4. Vad finns det för nackdelar med att kommunicera CSR- arbete? Greenwashing etc. 
5. Vad anser du CSR spelar för roll ur ett konsumentperspektiv? 

Del 4: CSR och varumärket 

1. Vad anser du är kopplingen mellan CSR och varumärket? 
2. Hur kan CSR- arbete påverka varumärket? 
3. Hur anser du att man skall integrera CSR i varumärket? 
4. Kan man bygga en starkare varumärkesidentitet med hjälp av CSR? Hur? 
5. Hur påverkar CSR varumärkets image och rykte? Risker och möjligheter? 
6. Hur påverkas varumärkens trovärdighet om allt fler använder CSR ur ett 
varumärkesstärkande syfte? 
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7.2.2 Göran Sajland, Procordia – Miljö & Kvalitetschef - 29/4-2011 

Del 1: Göran Sajland och Procordia 

1. Berätta lite om dig själv?  
2. Vad arbetar ni med på Procordia?  

Del 2: Ert varumärke 

1. Hur skulle du definiera ert varumärke?  
2. Vart står ert varumärke för enligt er? 
3. Har ert varumärke utvecklats eller förändras på senare tid? 
4. Vad är och vad innebär en stark varumärkesidentitet enligt dig? 
5. Vad är och vad innebär ett varumärkes image och rykte enligt dig? 
6. Vad skulle du säga att varumärken generellt betyder och innebär idag? 
7. Vad skiljer ert varumärke mot era konkurrenters? 

Del 3: Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Hur skulle du definiera CSR? 
2. Varför skall man som företag arbeta med CSR? 
3. Hur arbetar ni med CSR? 
4. Inom vilka delar arbetar ni med CSR? Ekonomiskt, miljömässigt, etiskt eller 
filantropiskt? 
5. Hur kommunicerar ni ert arbete med CSR? Både internt och externt? 
6. Vad finns det för möjligheter med att kommunicera CSR- arbete? 
7. Vad finns det för nackdelar med att kommunicera (marknadsföra) CSR- arbete? 
Greenwashing etc. 
8. Är ni kopplade till GRI (Global reporting initiative)? 
9. Vilka är era viktigaste intressenter och hur för ni ut ert CSR arbete till dessa? 
10. Vad anser du CSR spelar för roll ur ett konsumentperspektiv? 
11. Varifrån kommer initiativet till arbetet med CSR frågor? Inifrån eller utifrån? 

Del 4: CSR och varumärket 

1. Vad anser du är kopplingen mellan CSR och varumärket? 
2. Arbetar ni med CSR ur ett varumärkesperspektiv? 
3. Hur kan CSR- arbete påverka varumärket enligt dig? 
4. Hur anser du att man skall integrera CSR i varumärket? 
5. Kan man bygga en starkare varumärkesidentitet med hjälp av CSR? Hur? 
6. Hur påverkar CSR varumärkets image och rykte? Risker och möjligheter? 
7. Hur påverkas varumärkens trovärdighet om allt fler använder CSR ur ett 
varumärkesstärkande syfte? 
8. Anser du att Procordias arbete med CSR syns i era produktvarumärken? 
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7.2.3 Mats Dalberg, IUC Kalmar – Projektledare – 4/5-2011 

Del 1: Mats Dalberg IUC Kalmar 

1. Berätta lite om dig själv?  
2. Vad arbetar du med på IUC Kalmar?  

Del 2: Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Hur skulle du definiera CSR? 
2. Varför skall man som företag arbeta med CSR? 
3. Hur skall man integrera CSR i organisationen? 
4. Hur anser du att man skall kommunicerar sitt arbete med CSR? Både internt och 
externt? 
5. Vad finns det för möjligheter med att kommunicera CSR- arbete? 
6. Vad finns det för nackdelar med att kommunicera CSR- arbete?  
7. Vad anser du om GRI (Global reporting initiative) ? 
8. Hur viktigt är det att integrera intressenterna i arbetet med CSR? 
9. Tror du att intresset för CSR kommer öka framåt? 
10.  Varifrån kommer initiativet till arbetet med CSR frågor vanligtvis tror du? Inifrån 
eller utifrån? 
11.  Hur transparant skall man som företag vara? Är transparens viktigt? 
12.  Hur tror du CSR kommer utvecklas framåt? 

Del 3: CSR och varumärket 

1. Ser du någon koppling mellan CSR och varumärket? 
2. Hur kan CSR- arbete påverka varumärket enligt dig? 
3. Hur anser du att man skall integrera CSR i varumärket? 
4. Kan man bygga en starkare varumärkesidentitet med hjälp av CSR? Hur? 
5. Hur påverkar CSR varumärkets image och rykte? Risker och möjligheter? 
6. Hur påverkas varumärkens trovärdighet om allt fler använder CSR ur ett 
varumärkesstärkande syfte? 
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7.3.4 Johan Graffman, Graffman - VD – 5/5-2011 

Del 1: Johan Graffman och företaget Graffman 

1. Berätta lite om dig själv?  
2. Vad arbetar ni med på Graffman?  

Del 2: Varumärken 

1. Kan du definiera begreppet varumärke? 
2. Hur ser du att varumärkets roll har förändrats de senaste åren? 
3. Vad är och vad innebär ett starkt varumärke enligt dig? 
4. Vad är och vad innebär varumärkesidentitet enligt dig? 
5. Vad är och vad innebär ett varumärkes image enligt dig? 

Del 3: Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Hur skulle du definiera CSR? 
2. Varför tycker du man som företag skall arbeta med CSR? 
3. Vad finns det för möjligheter och nackdelar med att kommunicera CSR- arbete? 

Del 4: CSR och varumärket 

1. Vad anser du är kopplingen mellan CSR och varumärket? 
2. Hur kan CSR- arbete påverka varumärket tror du? 
3. Hur anser du att man skall integrera CSR i varumärket? 
4. Kan man bygga en starkare varumärkesidentitet med hjälp av CSR? Hur? 
5. Tror du CSR kan påverka varumärkets image och rykte? Risker och möjligheter? 
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7.3.5 Ulrika Jupiter, Diskteknik – Miljö- och Kvalitetsansvarig – 6/5-2011 

Del 1: Ulrika Jupiter och Diskteknik 

1. Berätta lite om dig själv?  
2. Vad arbetar ni med på Diskteknik?  

Del 2: Ert varumärke 

1. Hur skulle du definiera ert varumärke?  
2. Vart står ert varumärke för enligt er? Vad är era varumärkeslöften? 
3. Har ert varumärke utvecklats eller förändras på senare tid? 
4. Vad är och vad innebär en stark varumärkesidentitet enligt dig? 
5. Vad är och vad innebär ett varumärkes image enligt dig? 
6. Vad skulle du säga att varumärken generellt betyder och innebär idag? 
7. Vad skiljer ert varumärke mot era konkurrenters? 

Del 3: Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Hur skulle du definiera CSR? 
2. Varför skall man som företag arbeta med CSR? 
3. Hur arbetar ni med CSR? 
4. Vilka ansvarsområden inom CSR arbetar ni med?  
5. Hur kommunicerar ni ert arbete med CSR? Både internt och externt? 
6. Vad finns det för möjligheter och nackdelar med att kommunicera CSR- arbete? 
7. Rapporterar ni till GRI (Global reporting initiative)? 
8. Vilka är era viktigaste intressenter och hur för ni ut ert CSR arbete till dessa? 
9.  Vad anser du CSR spelar för roll ur ett konsumentperspektiv? 
10.  Varifrån kommer initiativet till arbetet med CSR frågor? Inifrån eller utifrån? 

Del 4: CSR och varumärket 

1. Vad anser du är kopplingen mellan CSR och varumärket? 
2. Arbetar ni med CSR ur ett varumärkesperspektiv? 
3. Hur kan CSR- arbete påverka varumärket enligt dig? 
4. Hur anser du att man skall integrera CSR i varumärket? 
5. Kan man bygga en starkare varumärkessjäl med hjälp av CSR? Hur? 
6. Hur kan CSR påverka varumärkets image och rykte? Risker och möjligheter? 
7. Hur påverkas varumärkens trovärdighet om allt fler använder CSR ur ett 
varumärkesstärkande syfte? 
8. Är det viktigt att integrera CSR relaterade värdeord i varumärkeslöftet till kunden? 

  



- CSR ur ett varumärkesperspektiv - 

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


