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Sammanfattning 
 
CSR (Corporate Social Responsibility) är ett begrepp som har fått en allt mer ökad 
betydelse de senaste åren. Definitionen av begreppet CSR kan se ut på många olika sätt, 
men i det stora hela handlar det om att företag ska ta sitt ansvar i samhället. De senaste 
åren har företagens sociala ansvar fått en ökad betydelse då kraven från bland annat 
konsumenter men också andra intressenter har ökat. Tidigare forskning har visat att de 
tre mest förekommande sociala CSR-initiativen som företag kan arbeta med är 
filantropi, sponsring och CRM. Det har gjorts ett flertal studier på vad konsumenter 
anser om företagens CSR-arbete och deras sociala ansvar i samhället.  
 
Denna studie handlar om hur företag arbetar angående sociala CSR-initiativ sett ur 
företagens perspektiv. Vi kommer att undersöka hur företagen arbetar med de tre olika 
CSR-initiativen filantropi, sponsring och CRM men också vilka bakomliggande faktorer 
som finns till initiativen och vilken roll intressenterna har i företagens CSR-arbete. Vi 
har gjort en kvalitativ studie med en deduktiv ansats, där det empiriska materialet har 
samlats in med hjälp av intervjuer. Vi har intervjuat respondenter från företag som är 
verksamma i flera olika branscher på den svenska marknaden.  
 
En slutsats vi kan dra av vår studie är att sponsring är det initiativ som har visat sig vara 
mest förekommande bland företagen och att det initiativet oftast också ses som helt 
affärsmässigt ur företagens perspektiv. Vi kan också dra slutsatsen att det är viktigt för 
företagen att ha en tydlig koppling mellan sig själva och det initiativ de arbetar med för 
att kunna skapa trovärdighet. Intressenter har visat sig ha en stor påverkan på hur 
företagen arbetar med CSR-initiativ och det finns flera olika intressentgrupper som 
företagen tar hänsyn till. Medarbetarna har visat sig vara en av de intressentgrupper som 
kan ha en stor påverkan på hur företagen arbetar med sociala CSR-initiativ. Vidare kan 
vi dra slutsatsen att företag genom att arbeta med CSR-initiativ kan stärka sitt 
varumärke och skapa ett gott rykte för företaget.  
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1. Inledning  
 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till vår studie och föra en 
problemdiskussion kring ämnet för att sedan presentera det forskningsgap vi funnit. 
Detta forskningsgap ligger till grund för vår problemformulering och tillhörande syfte 
som kommer att genomsyra hela studien. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för de 
avgränsningar som vi har gjort.  
______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  
 
Att vara ett företag på dagens konkurrerande marknad är en utmaning som sträcker sig 
långt bortom att enbart fokusera på att gå med vinst. Ökad lönsamhet är inte längre det 
enda som krävs för att ett företag ska hålla sin position på marknaden, utan det krävs 
flera verktyg för att överleva på lång sikt. De senaste åren har det skett en förändring i 
världen, där politiken allt mer stigit åt sidan och gett större utrymme för företagen. 
Konsumenters värderingar har förskjutits från att vara materiella till immateriella, vilket 
innebär att det inte är tillräckligt för företagen att leverera produkter i bra kvalitét med 
en förstklassig service, det krävs något mer (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15). 
Forskningen har visat att företag måste ta sitt sociala ansvar och skapa strategier som är 
anpassade till företagets verksamhet men som också tar hänsyn till sociala, etiska och 
miljömässiga aspekter (Lii et al, 2011 s. 16). Forskning har även visat att företag som 
gör detta också skapar konkurrensfördelar och differentierar sig på marknaden, vilket 
också leder till ekonomiska fördelar gentemot konkurrenterna (Lii et al, 2011 s. 16). 
CSR, som står för Corporate Social Responsibility, är ett fenomen som de senaste åren 
har gått från att enbart vara ett strategiskt verktyg till att idag vara närmast oundvikligt 
för företag som vill upprätthålla ett gott rykte och klara av att leva upp till 
konsumenternas förväntningar (Lii & Lee, 2011, s. 70). Det finns många definitioner av 
CSR och dessa utvecklas ständigt, men den vi har valt att använda oss av i denna studie 
är den som EU-kommissionen fastställt: “Ett begrepp som innebär att företagen på 
frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin 
samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” (Löhman & Steinholtz, 2003, 
s. 15). CSR handlar alltså om att göra det lilla extra, utanför företagets egentliga 
verksamhet.  
 
Det finns många olika typer av CSR-initiativ som företagen kan implementera för att 
uppfylla sitt sociala ansvar. De tre mest förekommande initiativen är filantropi, 
sponsring och CRM, det vill säga Cause-Related Marketing (Lii & Lee, 2011, s. 71). 
Alla tre initiativ har en positiv påverkan på kundernas perception och deras attityd till 
företagen, men det som har visat sig ha störst påverkan och som också skapar mest 
trovärdighet är filantropi (Lii et al, 2011 s. 16). Filantropi handlar om att företagen 
donerar pengar till välgörande ändamål utan att förvänta sig något i gengäld. Även om 
det innebär att dem inte kräver något tillbaka från den organisation de donerar pengar 
till så har företagen självklart en baktanke med varför de väljer att göra det (Lii et al, 
2011 s. 18). Oftast handlar det om att företagen vill bli associerade med 
välgörenhetsorganisationen eller att de vill framstå som socialt och etiskt 
ansvarstagande i samhället. Forskning har även visat att företagen genom filantropi kan 
skapa positiva känslor och attityder gentemot konsumenterna, vilket är beroende på hur 
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konsumenterna i fråga känner för den organisation som företaget skänker pengar till (Lii 
et al, 2011 s. 18). Ett exempel på filantropi är IKEA’s globala mjukdjurskampanj, som 
innebär att för varje mjukdjur som sålts i varuhusen har 1 euro skänkts till Rädda 
Barnen och Unicef. Kampanjen har samlat in över 800 miljoner kronor och gått till 
utbildningsprojekt för barn i utvecklingsländer (Rädda Barnen, 2016).  Kim et al. (2010, 
s. 1149) menar på att en nackdel med att välja filantropi som CSR-initiativ är att det är 
svårt att mäta och utvärdera effekten av donationen. Vidare menar Kim et al. (2010, s. 
1149) att oftast används filantropi istället för att skapa eller förbättra företagets image 
och rykte. Filantropisk verksamhet bör därför alltid ses som en långsiktig strategi och 
inte något som företagen endast gör för att på kort sikt generera lönsamhet eller positiv 
respons från konsumenter (Kim et al, 2010, s. 1149).   
 
Sponsring som ett CSR-initiativ har blivit allt vanligare och fått en ökad betydelse i 
företagens marknadsföring (Polonsky, 2001, s. 1361). Genom att använda sig av 
sponsring kan företagen skapa en association till sig själva som ger en positiv effekt, till 
exempel genom att sponsra en känd person eller ett event som konsumenterna då kan 
förknippa med varumärket (Polonsky, 2001, s. 1362). Definitionen av sponsring 
varierar, men Polonsky definierar det som att genom att ett företag sponsrar en person 
eller ett känt varumärke får företaget rätt att använda personen eller varumärket i sin 
marknadsföring (Polonsky, 2001, s. 1362.). Den mest vanliga typen av sponsring 
förekommer oftast inom sportrelaterade evenemang, där företag kan gå in och sponsra 
en enskild idrottare eller att sponsra ett helt event. Ett exempel är mejeriproducenten 
Arla, som varje år sponsrar Vasaloppet med bland annat att dela ut mjölk till samtliga 
deltagare. Enligt Arla är sponsring en viktig del för att visa deras samhällsengagemang 
och som marknadsföring (Arla, 2016).   
 
På senare år har det blivit allt mer vanligt att företagen även sponsrar inom andra 
genrer, som exempelvis kulturella sammanhang, där företagen kan sponsra en 
musikartist eller festival. Tidigare forskning har diskuterat huruvida sponsring genererar 
en ökad försäljning eller inte och hur effekten på varumärkeskännedomen blir efter ett 
sponsringsinitiativ. Det senare har visat sig ha en positiv koppling till 
sponsringsinitiativ, medan det inte finns någon direkt koppling mellan sponsring och en 
ökad försäljning (Polonsky 2001, s. 1367).  
 
Även CRM används idag i större utsträckning då företagen vill öka sin 
varumärkeskännedom bland konsumenterna. CRM är en marknadsaktivitet som 
kännetecknas av ett erbjudande från företaget att de donerar en summa ofta till en icke 
vinstdrivande organisation vid ditt köp. Att upprätta ett CRM-partnerskap innebär att 
det kan gynna och vara fördelaktigt både företaget och för den icke vinstdrivande 
organisationen (Sheick & Beise-Zee, 2011, s. 28). Begreppet uppkom 1983 då 
American Express införde ett löfte om att för varje gång någon använde sig av sitt 
American Express-kort skulle de donera en summa för att renovera Frihetsgudinnan 
(Demetriou et al, 2010, s. 267). Sen dess har fler och fler företag tagit efter och själva 
skapat innovativa CRM-program och strategier som ligger i linje med deras verksamhet 
och affärsstrategi (Demetriou et al, 2010, s. 267). Att implementera en CRM-strategi är 
ett ypperligt verktyg för att kommunicera ut och informera om organisationens arbete 
med CSR (Lii et al, 2011 s. 18). Forskning visar att konsumenter generellt har en positiv 
inställning till CRM och därmed tenderar att också ha en positiv uppfattning om 
företaget (Lii et al, 2011 s. 18).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
De ökade kraven från samhället och intressenterna som diskuterats ovan har lett till att 
det ställs högre krav på företagen och att de ständigt förväntas skapa värde även utanför 
verksamhetens ramar (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15). Att företagen arbetar med 
CSR och tar sitt sociala ansvar har blivit en självklarhet i många intressenters ögon 
vilket också ställer en hel del krav på företagen, utöver att generera vinst och 
lönsamhet (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15).  Vad intressenterna inte är medvetna om 
är att det krävs resurser för att implementera CSR i den redan befintliga verksamheten 
och att för att upprätthålla ett gott rykte (Yuan et al., 2011, s.75).  
 
Porter & Kramer (2006, s. 84) menar att företagen måste integrera sina CSR-initiativ så 
att de är anpassade till den övriga verksamheten. Lika viktigt är det att välja något, eller 
några, av de olika initiativen att fokusera på och att då utgå från vad som lämpar sig 
bäst för företaget (Porter and Kramer, 2006, s. 84). Vad som är det bästa alternativet 
varierar från företag till företag och bör stämma överens med företagets egna 
värderingar och visioner (Porter and Kramer, 2006, s. 84). Porter & Kramer (2006, s. 
84) menar att det handlar om att skapa ett delat värde, där CSR-initiativet handlar om 
något som är värdefullt för konsumenterna och samhället men som företaget samtidigt 
drar nytta av. Samtidigt är CSR något som kostar företagen både tid och resurser och 
kan leda till att företagen blir begränsade att utveckla andra delar av sin verksamhet 
vilket kan begränsa deras huvudsakliga mål (Siegel, 2009, s. 10). Det har även riktats en 
del kritik mot CSR där forskare menar att det bara är ett sätt för företagen att öka 
varumärkeskännedomen och generera vinst och att det är de största bakomliggande 
faktorerna till varför företag väljer att arbeta med CSR (Frankental, 2001, s. 20).  
 
I och med att begreppet CSR har blivit allt mer allmänt vedertaget har forskningen inom 
området ökat de senaste decennierna. En stor del av forskningen har fokuserat på hur 
konsumenter ser på företagens sociala ansvar, om det har en påverkan på 
konsumenternas köpintentioner och hur intressenternas inställning till företagens CSR-
initiativ ser ut (Carrigan & Attala 2001; Grönroos 2008). Vidare har det gjorts forskning 
som fokuserat på betydelsen och definitionen av begreppet CSR och vilka för- och 
nackdelar det kan innebära för företag beroende på vilken definition de väljer (Sheehy, 
2014, s. 628).  
 
Det har däremot inte i lika stor utsträckning undersökts hur företagens inställning är till 
de olika initiativen, hur företagen väljer mellan dessa och vilka faktorer som påverkar 
valen av olika CSR-initiativ eller hur företagen arbetar med dem (Yuan et al, 2011, s. 
76). Graafland & Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 378) menar att CSR har 
fått stort utrymme i forskningen men det har inte fokuserats på motiv och 
bakomliggande faktorer till varför företagen arbetar med sociala CSR-initiativ.  
 
Tidigare forskning har även visat att många företag väljer att inte publicera sitt arbete 
med CSR, vilket leder till att konsumenterna inte har tillräckligt med kunskap för att 
göra köp baserade på företagens CSR-initiativ (Wigley, 2008, s. 306). Pomering och 
Dolnicar (2008, s. 285) menar på att företag bör informera sina intressenter om hur de 
arbetar med CSR-initiativ och visa på att dessa är i linje med verksamheten för att skapa 
en starkare relation med intressenterna. Russo & Tencati (2009, s. 344) har sett 
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skillnader i hur företagen arbetar med CSR beroende på företagens storlek och menar att 
CSR-arbetet skiljer sig åt på stora och små företag.  
 
Enligt Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 379) finns det flera 
olika motiv till varför företagen bör arbeta med sociala CSR-initiativ. Det kan skapa ett 
positivt rykte för företaget men också vara ett sätt för företagen att stärka sitt varumärke 
(Graafland & Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, 2012, s. 378). Lyckas företag med 
att implementera en genomarbetad CSR-strategi så kan denna bli den ledande 
marknadsföringen i företaget och kan vara den bidragande faktorn till att intressenter 
väljer att ha en stark och långvarig relation med företaget (Hildebrand & Sen, 2011, s. 
1359).  
 
Utifrån informationen ovan anser vi att det finns flera intressanta aspekter av CSR. 
Begreppet i sig, som kan ses som både flummigt och otydligt, tycks ändå kunna ha en 
positiv påverkan på företagens rykte och verksamhet och vara av betydelse för såväl 
lönsamhet som varumärket. Det tycks också vara så att det inte genomförts många 
studier på hur företagen arbetar med sociala CSR-initiativ, vilket gör att vi finner det 
intressant att undersöka detta djupare. Tidigare forskning har visat att företagens CSR-
arbete kan skilja sig åt beroende på vilken bransch de är verksamma i och vilka 
intressenter de har (Sweeny och Coughlan 2008, s. 119 ; Moura-Leite et al, 2012, s. 
1206). Vi finner det därför intressant att undersöka företag som är verksamma i flera 
olika branscher för att se om deras arbete med CSR-initiativ skiljer sig åt eller om det 
finns likheter i hur företagen arbetar oavsett bransch. Fallföretagen i vår studie är 
verksamma inom branscherna bil, läkemedel, livsmedel, skogsindustri, fastigheter, el- 
och energiproduktion samt spelbranschen. Genom att ha en spridning över olika 
branscher tror vi oss kunna få en djupare förståelse över hur företag arbetar med CSR-
initiativ överlag och vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för företagens 
beslut av initiativ samt vilket syfte som kan finnas. Som nämnt ovan har tidigare 
forskning (Russo & Tencati, 2009, s. 344) visat att arbetet med CSR-initiativ kan skilja 
sig åt beroende på företagens storlek. Vi har därför valt att undersöka medelstora till 
stora företag då forskning indikerar på att små företag inte tycks ha några utarbetade 
och tydliga strategier kring sitt CSR-arbete och vi finner det därför inte lämpligt att 
innefatta dessa i vår studie.  Vi har bedömt företagen som medelstora eller stora med 
avseende på antalet anställda. Vi bedömer att medelstora företag har 50-250 anställda 
och stora företag har 250 anställda eller fler.  
 

Utifrån det vi diskuterat ovan vill vi fördjupa oss i hur företagen arbetar med sociala 
CSR-initiativ. För att kunna undersöka och besvara detta har vi tagit fram en 
problemformulering och ett syfte som kommer att prägla denna uppsats.  
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1.3 Problemformulering 
 
Hur ser företagens arbete ut angående sociala CSR-initiativ och vilken roll har 
intressenterna i företagens CSR-arbete?  
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medelstora till stora företag arbetar med 
de tre sociala CSR-initiativen filantropi, sponsring och CRM. Vi ämnar djupare 
undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av CSR-initiativ och vad syftet med 
dessa initiativ är, samt vilken roll och påverkan intressenterna har i företagets CSR-
arbete. Genom att göra detta ämnar vi att skapa en djupare förståelse för hur företag kan 
arbeta med CSR-initiativ sett ur företagens perspektiv, då tidigare forskning kring CSR-
initiativ mer fokuserat på konsumenternas uppfattning kring företagens val av CSR-
initiativ. Vi finner det därför intressant att undersöka hur det ser ut ur företagens 
perspektiv och vad som påverkat deras val av CSR-initiativ.  
 
 

1.5 Avgränsningar  
 
Denna studie undersöker företag i olika branscher. Företagen representerar olika 
branscher vilket innebär att generaliserbarheten för respektive bransch blir mer 
begränsad än om vi hade jämfört företag ur samma bransch. Vidare går det inte att 
generalisera studiens resultat till den globala marknaden då vi enbart undersökt hur 
företagen arbetar på den svenska marknaden.  
 
Då studien fokuserar på CSR-initiativ utifrån företagens perspektiv går det inte att säga 
något om vad intressenterna anser om dessa företags initiativ eller hur de upplever dem. 
Studien kommer inte heller att visa några siffror på hur mycket pengar företagen 
investerar i sina CSR-initiativ. Vidare kommer vi inte heller att inkludera några 
sekundära källor från företagens egna hemsidor, hållbarhetsrapporter och dylikt utan det 
empiriska materialet kommer att enbart komma från våra respondenter i studien.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens ämne och vår eventuella förförståelse 
som kan ha kommit att påverka studien. Vi kommer även att diskutera studiens 
vetenskapliga utgångspunkter och angreppssätt. Vidare kommer vi att argumentera för 
vår forskningsstrategi och hur vi tänkt kring studiens perspektiv. Avslutningsvis 
beskriver vi hur och varför vi använt oss av dessa teorier för att bygga vår teoretiska 
referensram samt hur vi har ställt oss kritiska till dessa.  
______________________________________________________________________ 

2.1 Ämnesval 
 
Vi valde vårt uppsatsämne i början av vårterminen 2016. Vi läser båda två 
civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik och har valt 
marknadsföring som fördjupning.  Under ett flertal kurser under utbildningens gång har 
begreppet CSR berörts ur flera olika synvinklar, vilket har väckt ett intresse för ämnet 
hos oss författare. Med hjälp av den kunskap vi tillägnats under utbildningen och vårt 
intresse för CSR kände vi att valet av ämne var relativt enkelt. Inför vårt ämnesval 
gjorde vi efterforskningar kring CSR och kom då fram till att det vore intressant att 
undersöka hur företagen implementerar CSR-initiativ och vad som ligger till grund för 
valet av dessa initiativ. Vi valde att inrikta oss på tre olika sociala CSR-initiativ, 
filantropi, sponsring och CRM. Vidare fann vi det intressant att undersöka detta i olika 
branscher. För att se om det skiljer sig åt mellan branscherna. Vi har även valt att 
undersöka företag med olika storlekar för att även där se om det finns en eventuell 
skillnad.  
 

2.2 Förförståelse 
 
Förförståelse handlar om den kunskap författarna besitter sedan tidigare. Bakgrund, 
uppväxt, utbildning, arbete är exempel på erfarenheter som ligger till grund för 
författarens förförståelse (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Bryman och Bell (2013, s. 
55) uppmärksammar att personliga värderingar kan komma att påverka och ha en 
inverkan på uppsatsskrivande. Vi vill därmed förtydliga att vår förförståelse och 
personliga värderingar kan ha haft en påverkan på vår studie. Vi har under hela studiens 
arbetsprocess haft detta i åtanke och därmed strävat efter att vara objektiva. De risker vi 
ser med vår förförståelse är att vi kan ha en förutfattad uppfattning om CSR och hur 
företag arbetar med det och varför. Därför har vi i exempelvis vår intervjuguide fått 
studera den noga för att undvika risken att ha tagit något förgivet. Vi ber respondenterna 
att definiera CSR för att undvika att vår förförståelse för CSR och hur företag arbetar 
med CSR ska ha en påverkan på vår studie.   
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2.2.1 Teoretisk förförståelse 
 
Teoretisk förförståelse handlar om den teoretiska kunskap vi erhållit fram tills studiens 
början. Den teoretiska förförståelse vi har är den vi främst fått under utbildningens 
gång. Vi har under flertalet kurser i olika sammanhang mött begreppet CSR. Den 
förkunskap vi hade om CSR var att det handlade om att ta sitt ansvar i olika frågor 
bland annat sociala, ekonomiska och hållbara. Vi har mött CSR i kurser som 
Marknadsföring, Supply Chain och Sales Management. Utanför utbildningen har vi 
även mött CSR i massmedia. Det rapporteras ofta i media om företags CSR-arbete och 
detta är vi medvetna om kan ha kommit att påverka oss. Vi är också medvetna om att 
det ofta är när initiativen används på ett i våra ögon mindre bra sätt som vi 
uppmärksammar detta eller när företag använder sig av CSR på ett ypperligt bra sätt. 
Gemensamt för oss båda författare är att vi saknar en teoretisk förförståelse om de tre 
initiativen filantropi, sponsring och CRM sedan innan.  
 

2.2.2 Praktisk förförståelse 
 
De praktiska erfarenheter vi som författare har sedan tidigare bildar en praktisk 
förförståelse. Vi har båda erfarenhet från arbete i olika företag och organisationer och 
deras uppbyggnad, då vi båda arbetat på sommarlov, mellan gymnasiet och 
universitetet, bredvid studierna samt gjort praktik. En av författarna har erfarenhet av 
CSR initiativet filantropi, i samband med Musikhjälpen bidrog företaget där författaren 
gjorde sin praktik med en provkörning av en bil en helg och skänkte intäkten till 
välgörenhet. Den praktiska förförståelse vi annars besitter av ämnet CSR är den 
erfarenhet vi fått genom att som konsument möta CSR-arbete. Ett exempel på detta är 
Baristas arbete med CRM där de skänker en skollunch per köp eller olika företags 
sponsringsarbete. Vi anser och är medvetna om att vår praktiska erfarenhet i form av 
den vi erhållit som konsumenter kan ha påverkat oss men vi har ändå försökt att 
upprätthålla en objektiv inställning till CSR. Vi anser att CSR är ett laddat ämne som 
det finns mycket åsikter och tyckande om. Som konsumenter har båda författarna möts 
av bra och mindre bra CSR vilket har lett till att vi idag har ett kritiskt förhållningssätt 
till CSR arbete. Ett exempel på när vi ställer oss kritiska till CSR-initiativ är när företag 
skriver att om du anmäler din mailadress så skänker de något öre till välgörenhet. Detta 
anser vi är ett initiativ som det är lätt att ställa sig kritisk till, främst för att det är svårt 
som konsument att veta hur och vida mailadressen bidrog till välgörenhet eller ej. För 
att bevara en objektiv inställning har vi har under studiens arbetsgång hela tiden haft i 
åtanke att ha en neutral utgångspunkt för att undvika att vår praktiska förförståelse ska 
ha ett inflytande. Allt detta för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  

	  
2.3 Vetenskapliga utgångspunkter 
 
För forskare är det viktigt att välja vilken kunskapssyn och forskningsfilosofi de har på 
händelser som sker i världen, då detta är antaganden som också kommer att avspegla 
hur deras egen forskningsmetod kommer att utformas och påverkas. (Saunders et al, 
2009, s. 108). Forskares egen uppfattning om kunskapen kan också komma att ha 
inverkan på deras forskningsstudier (Saunders et al, 2009, s. 108). Saunders et al (2009, 
s. 109) diskuterar två olika utgångspunkter av forskningsfilosofier: ontologi och 
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epistemologi.  Båda filosofierna innefattar skillnader i hur forskare tänker och uppfattar 
världen och hur det kan komma att påverka deras studie.  
 

2.3.1 Ontologi  
 
Ontologisk kunskapssyn handlar om vilken verklighetssyn människan har och om 
sociala aktörer har förmåga att påverka sociala företeelser eller inte (Bryman & Bell, 
2013, s. 41). Saunders et al (2009, s. 110) menar att ontologi är verklighetens natur och 
beskriver hur saker och ting påverkas av det som sker i vår värld. Det finns två skilda 
synsätt i ontologin, objektivism och subjektivism (Saunders et al, 2009, s. 110). Det 
första synsättet, objektivism, säger att vår existens och de handlingar vi utför i vår 
vardag existerar oberoende av sociala aktörer, det vill säga att sociala aktörer har ingen 
påverkan på varför sociala företeelser sker (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Det 
subjektivistiska synsättet utgår från att individer i allra högsta grad blir påverkade av 
sociala aktörer och att dessa aktörer avgör hur verkligheten ska skapas och utformas 
(Saunders et al, 2009, s. 111). Subjektivism sammankopplas ofta med social 
konstruktionism, eller konstruktionism, vilket enligt Bryman & Bell (2013, s. 43) går ut 
på sociala aktörer ständigt skapar sociala företeelser. Konstruktionism innebär inte bara 
att sociala aktörer skapar företeelserna, dessa företeelser är även i kontinuerlig 
förändring (Bryman & Bell, 2013, s. 43). Som forskare är det viktigt att försöka förstå 
vilka motiv som ligger bakom sociala aktörers handlingar för att kunna tolka varför de 
sker (Saunders et al, 2009, s. 111). Syftet med vår studie är att undersöka hur företag 
inom bilbranschen arbetar med CSR-initiativ. Vi vill undersöka vilka faktorer som 
ligger bakom valet av initiativ, hur dessa implementeras i företagets verksamhet samt 
vad syftet med initiativet är, sett ur företagets perspektiv. Vi författare ser på CSR-
initiativ och CSR-arbete överlag som sociala företeelser. Vi tror även att dessa är 
sociala företeelser som skapas och är beroende av sociala aktörer, så som konsumenter 
och andra intressenter, exempelvis samhället. Vi tror att sociala aktörer påverkar 
företagens CSR-initiativ och att dessa även är i ständig förändring då de hela tiden 
anpassas efter nya krav som dyker upp. Det synsätt vi antagit i denna studie är därför 
subjektivism.   
 

2.3.2 Epistemologi 
 
Epistemologi handlar om vilken kunskap som kan anses vara godtagbar inom ett 
specifikt ämnesområde (Bryman & Bell, 2013, s. 35) Speciellt viktigt är det hur den 
sociala verkligheten studeras. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 37) finns det två 
skilda kunskapssyner inom epistemologin, positivism och hermeneutik. Positivism är en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt som utgår från naturvetenskapen, vilken förespråkar att 
forskare ska använda naturvetenskapliga metoder när de studerar den sociala 
verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Enligt positivismen är det bara den kunskap 
som en människa kan bekräfta genom sina sinnen som kan räknas som riktig och 
tillförlitlig kunskap (Bryman & Bell, 2013, s.36). Ur en positivistisk ståndpunkt 
fokuserar forskaren på det som faktiskt är och försöker inte tolka vilken betydelse något 
har (Johansson Lindfors, 1993, s. 44). Johansson Lindfors diskuterar även att forskaren 
ur en positivistisk ståndpunkt ska hålla de subjekt som studeras helt fria från forskarens 
egna uppfattningar och värderingar (Johansson Lindfors, 1993, s. 45). Ett 
hermeneutistiskt synsätt är egentligen det motsatta till positivismen, då en 
hermeneutiker anser att tolkning och förståelse hos forskaren är viktigt (Johansson 
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Lindfors, 1993, s. 45). Hermeneutik syftar till att skapa en förståelse för det mänskliga 
beteendet genom tolkningar, medan positivismen istället vill förklara det mänskliga 
beteendet genom olika faktorer (Bryman & Bell, 2013, s. 38). I vår studie vill vi 
undersöka vilka faktorer som ligger bakom företagens val av CSR-initiativ, hur dessa 
implementeras i företagens verksamhet samt vad syftet med initiativet är. Vi har därför 
antagit det hermeneutistiska synsättet, då vi vill försöka skapa en förklaring och tolka 
varför företagen gör sina val. Vidare vill vi även försöka förklara och tolka syftet med 
företagens CSR-initiativ, vilket gör att det hermeneutiska synsättet lämpar sig bäst för 
vår studie.  
 

2.4 Angreppssätt 
 
För att beskriva relationen mellan teori och forskning så kan man använda sig av två 
olika angreppssätt, induktion och deduktion (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Dessa skiljer 
sig något åt. Deduktion har sin utgångspunkt i teorin och denna teori testas sedan mot 
empiri, där empirin antingen stämmer överens med teorin eller så stämmer den inte 
överens och skapar en ny teori (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Induktion har sin 
utgångspunkt i empirin, då samlas information in som analyseras och utifrån den drar 
man en slutsats som sedan bildar en teori. Den nya teorin blir ett resultat av den 
empiriska forskningen (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Även om de olika angreppssätten 
skiljer sig åt och går mot motsatt håll så menar Bryman & Bell att det kan vara svårt att 
endast hålla sig till det ena angreppssättet (2013, s. 33). Vi ämnar inte samla in ny 
information för att sedan bilda oss en uppfattning och kunna dra en slutsats som 
resulterar i en ny teori, vilket är metoden för att ha ett induktivt angreppssätt. Istället 
ämnar vi att testa befintlig teori gentemot vår empiri och kommer därmed använda oss 
av ett deduktivt angreppssätt.  
 

2.5 Forskningsstrategi  
 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) kan forskare använda sig av två olika 
forskningsstrategier i sin forskning, kvantitativ respektive kvalitativ forskningsstrategi. 
Den kvantitativa forskningsstrategin fokuserar på insamling av data och ord och strävar 
efter att uppnå kvantifiering i insamlingen (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Vid en 
kvalitativ studie är det istället orden som har betydelse och ofta används den för att 
generera teorier istället för att, som i den kvantitativa studien, pröva befintliga teorier 
(Bryman & Bell, 2013, s. 50-51). Bryman & Bell (2013, s. 51) nämner att det finns fall 
där kvalitativa studier även använts för att pröva teorier, men att detta sker mer sällan. 
Enligt Holme & Solvang (1997, s. 79) är kvalitativa studiers fördel att de kan visa en 
helhetsbild över det som undersökts och på så sätt skapa en djupare förståelse för 
sociala sammanhang. Kvantitativa studier ger däremot en fördel för forskaren då det går 
att generalisera sitt resultat med en viss statistisk säkerhet genom det urval som gjorts 
för studien (Holme & Solvang, 1997, s. 80). Denna studie ämnar undersöka hur företag 
inom olika branscher arbetar med de tre sociala CSR-initiativen filantropi, sponsring 
och CRM. Vi ämnar undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av CSR-initiativ 
och vad syftet med dessa initiativ är, samt vilken påverkan intressenterna har på 
företagets CSR-arbete. Då vi vill skapa en djupare förståelse och få en helhetsbild för 
det vi ämnar undersöka finner vi det lämpligt att utgå från en kvalitativ 
forskningsstrategi i denna studie.  
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2.6 Studiens perspektiv 
 
Efter att ha studerat tidigare forskning och funnit att tidigare forskning till stora delar 
handlar om hur konsumenterna ställer sig till CSR så fann vi det intressant att undersöka 
hur företagen tänker kring deras val inom CSR. Vad är bakomliggande faktorer och 
syfte med deras CSR-arbete. Denna studie utgår ifrån ett företagsperspektiv eftersom vi 
undersöker hur företagen arbetar. För att få reda på hur företag möter intressenters krav 
så kommer vår teoretiska referensram att innehålla en grundlig genomgång av CSR och 
de tre initiativen vi valt att fokusera på, hur företag arbetar med CSR och vilken roll 
intressenterna spelar i företagens CSR-arbete.  
 

2.7 Litteratursökning 
 
Vid studiens början gjordes en grundlig sökning på befintlig forskning inom det område 
som vi ämnar undersöka. Bryman & Bell (2013, s. 111) menar att detta görs för att 
skaffa sig en uppfattning om vad det forskats om och vilka teorier som är relevanta för 
kommande studie. Vidare menar dem att det även är viktigt att studera tidigare 
forskning för att hitta forskningsgapet och för att få en bild av var det behövs mer 
forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 111).  CSR är ett ämne som det forskats mycket 
kring, detta gjorde att vi tidigt fick en tydlig bild av existerade teorier och hur 
forskningen varit fokuserad. Vi fann att det återkommande är ett stort konsumentfokus. 
Stor del av den tidigare forskningen handlar om vad konsumenternas uppfattning är om 
CSR och företags arbete med CSR. Det vi fann intressant var då att undersöka arbetet 
med CSR-initiativ ur ett företagsperspektiv, eftersom det saknas forskning inom det 
området.   
 
De teorier som vi bygger vår teoretiska referensram har till mesta dels tagits från Umeå 
Universitetsbiblioteks databas som innefattar många databaser som är relevanta för 
företagsekonomiska studier bland annat EBSCO Business Source, Premier/Complete. 
EBSCO Business Source Premier/Complete lyfter Bryman & Bell som en tillförlitlig 
databas för studier inom företagsekonomi (Bryman & Bell, 2013, 123). För att nå en 
ännu högre tillförlitlighet till våra källor så försökte vi använda oss av fackgranskade 
artiklar i största möjliga mån. Vi har haft med tidsaspekten vid valet av teorier och 
källor och har även här försökt till stor del att ha aktuella källor, detta diskuterar vi 
djupare i källkritiken. För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar är det viktigt att 
formulera bra sökord för att hitta relevanta källor (Bryman & Bell, 2013, s. 125). Vi har 
framförallt fokuserat våra sökningar på ord som: Corporate Social Responsibility, 
corporate philantrophy, sponsorship, cause-related marketing, CSR consumer, CSR 
stakeholder och why CSR. 
 
Utöver vetenskapliga artiklar från databaser har vi även använt oss av litteratur från 
Umeå Universitetsbibliotek som berör vår metod och vårt ämnesval. Vi har 
genomgående försökt att stödja resonemang och argument med flera författare för att få 
en tyngd i vår argumentation. I metodavsnittet har vi använt oss av författare som vi 
ansett varit framträdande inom området och som förekommit i många av de studier vi 
undersökts. , Bryman & Bell (2013), Johansson Lindfors (1993) och Thurén (2013).   
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2.8 Källkritik 
	  
Vi har från början varit medvetna om vikten av att vara källkritiska till våra källor. Att 
vara källkritisk handlar om att ställa sig kritiskt till den ursprungliga kunskapen 
(Thurén, 2013, s. 4). Thurén (2013, s. 7-8) menar på att det finns fyra olika kriterier 
inom källkritik, dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. I vår studie 
har vi lagt ett stort fokus på att kritiskt granska hur och vida våra källor uppfyller 
kriteriet äkthet. Äkthet innebär att källan inte är en förfalskning utan faktisk är vad den 
utger sig för att vara (Thurén, 2013, s. 17). Thuren (2013, s. 17) menar vidare på att det 
kan vara svårt att avgöra vad som är äkta eller ej. Vi har förhållit oss till äkthet på det 
viset att vi har studerat forskarna bakom de vetenskapliga artiklarna och böckerna vi 
använt oss av och funnit att flertalet av dessa refereras det frekvent till i annan forskning 
och andra böcker. Vi har även hållit oss till den primära källan för att säkerställa att det 
är inte är en förfalskning eller att budskapet har förvrängts. Andra kriteriet är 
tidssamband, detta innebär att en mer aktuell källa tidsmässigt är mer trovärdig än en 
källa som är några år gammal (Thurén, 2013, s. 31). Detta faktum grundar sig i den 
enkla förklaringen glömska, vi glömmer med tiden och minnet sviker (Thurén, 2013, s. 
31). Vi har försökt att hålla oss till så samtida källor som möjligt men har å andra sidan 
även fokuserat på primära källor vilket gjort att vi ibland fått använda oss av äldre 
källor. Detta resonemang stödjer Johansson Lindfors (1993, s. 89) där hon skriver att en 
aktuell källa inte behöver vara bättre vilket det ofta kan verka som då äldre forskning 
har en tendens att komma i skymundan.  Vi har framförallt tänkt så när det har kommit 
till definitioner och även när vi sett att många studier refererar till samma vetenskapliga 
artikel med äldre datum. Vi har fått bilden och förståelsen om att denna eller dessa 
författare är grunden till teorierna. Självklart har vi tagit i beaktning att dessa kan ha 
ändrats över tiden ett exempel på detta är Carrols ”The Pyramid of Social 
Responsibility” som senare fick kritik och gjordes om vilket vi uppmärksammar i vår 
teori. 
 
Tendens är en källkritiskprincip som innebär att vara partiskt (Thurén, 2013, 63). När 
man ska försöka att vara källkritisk ska du utgå ifrån att vara cynisk, alla som kan ha ett 
intresse av att framställa en sanning på ett icke sanningsenligt sätt kan ha en tendens att 
göra det, av eget intresse (Thurén, 2013, s. 63). Detta har vi haft i åtanke även om det 
inte har varit under fokus då vi använt oss av objektiva källor och inte information och 
rapporter från exempelvis företag. Där det finns en tendens till att vilja framställa sitt 
CSR-arbete på ett visst sätt.  
 
Ett annat kriterium som är viktigt som Thurén (2013, s. 8) lyfter är oberoende. Vikten 
av att källan inte är beroende av någon annan (Thurén, 2013, s. 36). Thurén (2013, s. 
36) menar vidare att trovärdigheten för en källa ökar om den bekräftas av minst två 
andra oberoende källor. Detta har vi haft i tanke vid val av källor att hitta mer än en 
källa som stödjer resonemang och argument i våra teorier.  Thurén (2013, 75) diskuterar 
vidare att valet av källor påverkar tillförlitligheten och vetenskaplig forskning anses ha 
en hög tillförlitlighet. Det Thurén (2013, s. 75) lyfter som värt att tänka på vid sitt val av 
källor är att det förekommer oenighet även inom den vetenskapliga forskningen. Detta 
har vi tagit i beaktning på så vis att vi studerat fler än en källa för att både uppnå 
tillförlitlighet och hög trovärdighet.   
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2.9 Teorival 
 
En studies teorier bör ha en tydlig koppling till den problemformulering studien utgår 
ifrån (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Denna studie bygger på teorier som är aktuella 
för problemformuleringen med fokus på CSR, CSR-initiativen, intressenter och hur 
företag arbetar med CSR idag. Eftersom att vår studie utgår ifrån ett deduktivt 
angreppssätt kommer dessa teorier testas mot vår insamlade empiri för att sedan kunna 
svara på vår problemformulering; Hur ser företagens arbete ut angående sociala CSR-
initiativ och vilken roll har intressenterna i företagens CSR-arbete?  
Vi upptäckte i ett tidigt stadium när vi gjorde sökningar på redan befintlig forskning att 
stor del av tidigare forskning inom CSR utgår ifrån ett kundperspektiv och lyfter att 
konsumenter har en stor påverkan på företagens CSR-arbete. Detta har vi tagit i 
beaktning och försökt att hitta studier och forskning som inte är ur ett kundperspektiv. 
Viktigt att nämna är även att eftersom att det inte finns en gemensam definition av CSR 
har vi i alla teorier varit aktsamma och först undersökt hur respektive forskning väljer 
att definiera CSR för att säkerställa att den överensstämmer med vårt val av definition 
för vår studie.  
 
Vi har byggt upp vårt teorikapitel på så vis att vi beskriver CSR ingående med välkända 
teorier skrivna av etablerade CSR-forskare. Vi har bland annat använt oss av Löhman & 
Steinholtzs bok Det ansvarsfulla företaget: corporate social responsibility i pratiken. I 
teorikapitlet har vi även använt oss av teorier som The pyramid of Social Responsibility 
som senare kom till att kallas The Three-Domain Model of CSR, som är framtagen av 
Archie Carroll. Denna förklarar CSR utifrån intressenternas vinkel, vilket är av högsta 
relevans för vår studie. Bergström et al (2008) beskriver Beckmans 4 N - typologi som 
svarar för varför företag gör som de gör utifrån nöje, nytta, norm och nöd. De teorier 
som ligger till grund för de olika initiativen är teorier tagna från vetenskapliga artiklar. 
Dess förklarar initiativen, hur intressenter förhåller sig till initiativet och varför 
initiativet används. Värt att nämna är att vi har använt oss av två websidor för att 
förklara hur vi tänker kring att verksamheten ska vara i linje med initiativet. Dessa sidor 
är företagens (Heineken & Ferrari) egna hemsidor och vi använder dem endast för att 
visa på deras samarbete och partnerskap.   
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3. Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier som vi finner relevanta för vår studie. 
De områden vår teoretiska referensram behandlar är förutom övergripande om CSR, 
områden som vi finner centrala för att kunna svara på vår problemformulering. Dessa 
områden är följande; varför företag gör som de gör, de tre sociala CSR-initiativen och 
intressenternas roll.  
______________________________________________________________________ 

3.1 Begreppet CSR - Corporate Social Responsibility  
 
EU-kommissionens definition av Corporate Social Responsibility lyder: ”Ett begrepp 
som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn 
i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” 
(Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15). Ordet “frivilligt” kan ses som intressant, då det går 
att diskutera hur frivilligt CSR är idag. Enligt Svenskt Näringsliv kräver andra aktörer 
(konsumenter och andra intressenter) än företaget själva att företagen tar sitt ansvar i 
samhället och dessa aktörer förväntar sig att företaget gör det, frivilligt eller ej (Svenskt 
Näringsliv, 2016 s. 2). I Sverige diskuteras det om hur det går att reglera CSR i olika 
former och ett förslag som regeringen föreslagit är att bredda villkoren för hur företagen 
ska redovisa sociala faktorer, det vill säga CSR-relaterade faktorer (Svenskt Näringsliv, 
2016, s. 3).  
 
De senaste decennierna har det skett omfattande förändringar i världen som påverkat 
vår syn på samhället och företagen (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15). Det faktum att 
världen blir allt mer globaliserad och att det ständigt sker avregleringar har inneburit att 
politiken får allt mindre påverkan på företagen och därmed har företagen fått ett större 
svängrum, samtidigt som konsumenternas krav på företagen har ökat (Löhman & 
Steinholtz, 2003, s.15). Maktförskjutningen har även lett till att konsumenternas 
förväntningar på företagen ökat, vilket i sin tur ökat kraven på företagens CSR-arbete 
(Löhhman & Steinholtz, 2003, s. 33). Det kan vara en anledning till varför CSR vuxit 
sig så starkt de senaste åren.  
 
Enligt Brønn & Vrioni (2001, s. 209) kan företag som är framgångsrika i sitt CSR-
arbete också skapa ett gott rykte för sitt varumärke, vilket kan vara avgörande för 
konsumenters köpintentioner. Ett gott rykte kan också innebära en konkurrensfördel, 
som på sikt kan öka företagens lönsamhet (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15) Synen på 
företagens sociala ansvar har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. I 
England i slutet på 1970-talet ansåg konsumenterna att företagens vinster skapade bättre 
förutsättningar för konsumenterna och att det var tillräckligt (Wan-Jan, 2006, s. 180). 
Idag, drygt 40 år senare, anser 80 % av konsumenterna tvärtom att företagen har ett stort 
socialt ansvar i samhället. Av dessa tror 61 % att företagen inte tar det ansvaret, utan 
bara är ute efter sin egen affärsmässiga vinning (Wan-Jan, 2006, s. 180). Paradoxen 
mellan vad konsumenterna tror att företagen gör och vad de faktiskt gör är inte 
gynnsamt för företagen. Enligt Wan-Jan (2006, s. 180) är lösningen på detta att 
företagen arbetar med CSR och ser till att kommunicera detta till sina kunder. Detta 
styrks av Porter (2003, s. 41) som menar att CSR kan vara ett konkurrenskraftigt 
verktyg för företagen.  
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En intressant aspekt är om och hur CSR skiljer sig åt i olika företag. Russo & Tencati 
(2009, s. 339) genomförde en studie i Italien där de undersökte om det fanns några 
skillnader i hur företag arbetar med CSR beroende på företagets storlek. I studien ingick 
3 626 fallföretag som bestod av en blandning mellan små, medelstora och stora företag i 
Italien (Russo & Tencati, 2009, s. 339). Studiens resultat visade att det finns skillnader i 
hur företagen arbetar beroende på storlek och att större företag tenderar att ha en mer 
utarbetad strategi när det gäller CSR-arbete i jämförelse med små och medelstora 
företag (Russo & Tencati, 2009, s. 344). En orsak till detta menar Russo & Tencati kan 
vara att stora företag har fler resurser att tillgå samt att de kan ha en djupare kunskap 
inom området (Russo & Tencati, 2009, s. 348).   
 
Företagens CSR-arbete kan även skilja sig åt på andra plan. I en studie gjord av Moura-
Leite et al. (2012, s. 1202) gick det att urskilja skillnader i företagens CSR-arbete 
utifrån vilken bransch de tillhörde.  Studien utgjordes av 495 företag i USA som var 
verksamma inom 19 olika branscher och forskarna studerade företagens CSR-arbete 
under en femårsperiod (Moura-Leite et al., 2012, s. 1200). Studiens resultat visade 
framförallt att intressenterna var avgörande för hur företagen bedriver sitt CSR-arbete 
och att intressenter i olika branscher kan ha skilda önskemål och intressen, vilket också 
påverkar hur företagen väljer att bedriva sitt CSR-arbete på (Moura-Leite et al., 2012, s. 
1206). Även Sweeny & Coughlan (2008, s. 119) konstaterar att det är intressenternas 
önskemål som starkt influerar hur företagen arbetar med CSR, då många företag 
försöker att tillgodose sina intressenters intressen genom sitt CSR-arbete. Moura-Leite 
et al. menar även att det kan finnas andra faktorer som påverkar hur företagen bedriver 
sitt CSR-arbete, bland annat företagskulturen och vilken typ av marknadsstruktur som 
råder i branschen (Moura-Leite et al., 2012, s. 1208).  
 
Begreppet CSR kan alltså skilja sig åt i olika företag och det kan finnas flera faktorer 
som påverkar varför och hur företagen arbetar med CSR, bland annat storleken på 
företagen och vilken bransch de agerar i. Utifrån teorierna ovan kan vi även konstatera 
att syftet med att företagen arbetar med CSR kan variera och att intressenternas roll 
kan vara avgörande för vilka CSR-initiativ företagen arbetar med, varför vi finner det 
intressant att försöka skapa en djupare förståelse ur företagens perspektiv i vår studie. 
Synen på samhället och företagens ansvar har förändrats de senaste decennierna och 
därmed kan även företagens syn på deras eget ansvar ha förändrats och deras 
uppfattning om vad CSR innebär.  
 

3.2 The Pyramid of Corporate Social Responsibility 
 
En modell som är frekvent återkommande i tidigare forskning för att förklara och 
definiera CSR är Archie Carrolls modell “The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility”. Carrolls modell argumenterar för att det finns fyra olika varianter av 
socialt ansvar som företag bör ta som tillsammans bildar CSR (Carroll, 1991, s. 39-40). 
Dessa kallar Carroll för ”A Four-Part Definition of CSR” som hon sedan presenterar i 
modellen ”The Pyramid of Corporate Social Responsibility”. Grunden i pyramiden 
utgörs av företagens ekonomiska ansvar, ett ansvar för att vara lönsamma och att driva 
verksamheter som producerar och levererar tjänster och produkter till ett rättvist pris. 
Med rättvist pris menar Carroll ett pris som konsumenterna och samhället anser att 
produkten eller tjänsten är värd, men också ett pris som har en marginal som gynnar 
tillväxt och aktieutdelning. Uppnås detta anses det att företagen tar sitt ekonomiska 
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ansvar. Ekonomiskt ansvar följs av det legala ansvaret. Att följa lagar och regler menar 
Carroll på är att som företag ta sitt samhällsansvar. Skulle ett företag inte följa dessa 
bestämmelser kan de drabbas av konsekvenser som kan komma till att påverka deras 
verksamhet i en negativ riktning. Därefter kommer det etiska ansvaret det handlar om 
att företag tar sitt ansvar och gör de saker som förväntas av dem. Dessa är inte 
lagstiftade utan är normer och förväntningar intressenter har på företaget. Det gäller 
både aktiviteter som samhället förväntar sig från företaget men under det etiska ansvaret 
ingår även att avstå och inte vara delaktig och engagerad i aktiviteter som samhället inte 
anser att företaget bör engagera sig i. Det sista steget i Carrolls pyramid är det 
filantropiska ansvaret detta ansvar är inte obligatoriskt för företagen utan det är upp 
till företagen att välja om de vill jobba med ett filantropiskt ansvar. Det kan innebära att 
de engagerar sig i välgörenhet (Carroll, 1991, s. 39-48). Carroll (1991, s. 39-48) menar 
även att samtliga ansvar bör uppfyllas för att företagets CSR-arbete ska ses som 
komplett. Detta gör modellen intressant för vår studie där vi ämnar undersöka hur 
företagens arbete ser ut angående sociala CSR-initiativ och vilken roll intressenterna har 
i företagens CSR-arbete.  
 
Carroll & Buchholtz (2006, s. 33-38) belyser i boken Business and Society: Ethics and 
Stakeholder Management att det är viktigt att komma ihåg att detta är en modell från 
intressenternas vinkel och visar på hur intressenterna påverkas. Skulle ett företags 
ekonomiska ansvar brista skulle detta påverka intressenter som ägare och anställda. När 
det kommer till brister inom det legala ansvaret drabbas ägare, anställda och 
konsumenter. Skulle det etiska ansvaret brista påverkas främst konsumenter och 
anställda. Vidare diskuterar Carroll & Buchholtz (2006, s. 33-38) att det främst är 
samhället som drabbas av ett bristande ansvarstagande inom filantropi. Men forskning 
visar även på att de anställdas motivation brister i samband med bristande filantropiskt 
ansvar (Carroll & Buchholtz, 2006, 33-38).  
 

 
 
Figur 1. The Pyramid of Corporate Social Responsibility  
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3.2.1 Kritik mot The Pyramid of Corporate Social Responsibility 
 
Modellen The Pyramid of Corporate Social Responsibilities möttes av en del kritik och 
ifrågasattes när den publicerades (Schwarts & Carroll, 2003, s. 503). Det var synpunkter 
om att den lätt kunde uppfattas om hierarkisk och att det handlade om att företag skulle 
uppnå samtliga ansvarsområde (Schwarts & Carroll, 2003, s. 505). Filantropi som var 
överst ansågs då som det högst värderade ansvaret och det samtliga företag borde sträva 
efter (Schwarts & Carroll, 2003, s. 505). Vidare var kritikerna av åsikten att det var en 
missvisande modell och att det lätt kunde uppstå missuppfattningar och missförstånd 
om hur företag skulle prioritera bland ansvaren (Schwarts & Carroll, 2003, s. 505). En 
annan var av uppfattningen att filantropi inte kan ses som ett ansvar (Schwarts & 
Carroll, 2003, s. 505). Det ansågs även vara svårt att skilja på etiskt och filantropiskt 
ansvar, med åsikten att filantropi är en aktivitet av etiskt ansvar och som baseras på ett 
ekonomiskt intresse (Schwarts & Carroll, 2003, s. 506). Att skänka till välgörenhet är 
också att ta sitt ekonomiska ansvar anser vissa och det bidrar även till 
ekonomiskvinning (Schwarts & Carroll, 2003, s. 507).  
 

3.2.2 The Three-Domain Model of CSR 
 
Efter att den tidigare modellen ifrågasattes och fick möta en del kritik valde Schwartz 
och Carroll (2003, s. 508) att förtydliga modellen genom att göra en tydligare modell 
som de kallade för The Three-Domain Model of CSR. Författarna utformade ett 
venndiagram som tydligt visar att inget ansvar är viktigare än något annat utan dessa 
utgör snarare ett samspel som är värdeskapande (Schwarts & Carroll, 2003, s. 508). De 
valde även att plocka bort det filantropiska ansvaret då de anser att det är integrerat i 
både det etiska och det ekonomiska ansvaret (Schwarts & Carroll, 2003, s. 508). 
 
 

 
 
Figur 2. The Three-Domain Model of CSR  
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3.3 Kritik mot CSR 
 
Även om tidigare forskning inom CSR mestadels visat positiva effekter finns det 
forskare som ställer sig kritiska till begreppet. Vi finner det intressant att lyfta fram 
några av dessa negativa åsikter för att kunna använda dem längre fram i vår studie, när 
vi ska analysera vår empiri. En av de forskare som ställer sig kritisk är Frankental 
(2001, s. 20) som menar att CSR bara är ett påhitt för att skapa uppmärksamhet. 
Frankental menar att om CSR hade varit något annat än ett påhitt så hade det funnits en 
riktig definition av begreppet och inte som idag, haft flera olika innebörder beroende på 
vem som tillfrågas, samt att det funnits utarbetade strategier på hur företag bäst 
använder sig av CSR (Franktental, 2001. s. 20). En annan forskare som ställer sig kritisk 
till CSR är Milton Friedman, vars åsikter diskuteras i en artikel av Moir (2001, s. 17) 
där han menar att det enda ansvaret företagen har är att generera lönsamhet och att de 
inte har något socialt ansvar i samhället (Moir, 2001, s. 17).  
 

3.4 Varför gör företag som de gör?  
 
I Bergström et al (2002, s. 28), skriver författarna om Beckmans 4N-typologi som 
svarar på ”varför gör vi som vi gör”. Då vårt syfte delvis ämnar att undersöka vilka 
faktorer som ligger bakom företagens val av CSR-initiativ finner vi det intressant att se 
vad tidigare forskning säger om företagens handlingar. Beckman menar att detta kan 
svaras med 4N: Nöje, Nytta, Norm och Nöd (Bergström et al, 2002, s. 28). Nöje och 
nytta kommer internt från företaget och dess anställda och är drivkrafter som passar in i 
företagets affärsidé. Nytta och nöd är drivkrafter som kommer från externa aktörer och 
intressenter (Bergström et al, 2002, s. 29). Vi anser att detta är relevant att svara på för 
att kunna besvara syftet med vår studie. Nöjesmotivet handlar om sambandet mellan 
jobbsammanhang och privat, exempelvis om du som privatperson källsorterar, handlar 
ekologiskt och kör miljöbil (Bergström et al, 2002, s. 30). Då lär du även vara av 
åsikten att företaget du arbetar på ska ta sitt ansvar och bidra till ett hållbart samhälle 
(Bergström et al, 2002, s. 30). Likaså värderar du att företaget du jobbar på har 
värderingar som stämmer överens med dina och de du vill att ditt barns uppväxt ska 
präglas av (Bergström et al, 2002, s. 30). Nyttomotivet handlar om att företag ska arbeta 
målinriktat, rationellt och instrumentellt detta gör att företag bör fokusera på 
målupplevelse precis som konsekvenser i deras verksamhet för att göra nytta 
(Bergström et al, 2002, s. 31). 
 
Normmotivet handlar enligt Beckman om sådant vi gör av ”vanans makt” som är en 
självklarhet. Inom detta motiv finns det två olika val ett företag kan göra (Bergström et 
al., 2002, s. 33). Det ena är att de gör ett medvetet val, vilket resulterar i att företagets 
insats ses som en hjälteinsats (Bergström et al., 2002, s. 33). Det andra valet är ett 
omedvetet val som enligt författarna ligger i gränslandet mellan praxis och lag 
(Bergström et al., 2002, s. 33). Det sista av de fyra motiven är nödmotivet det handlar 
om att företaget är mer eller mindre tvungen att visa på sitt hållbarhetsarbete (Bergström 
et al., 2002, s. 34). Skulle företag inte göra detta löper de risk för att drabbas av följder 
som exempelvis lagföring och negativ publicitet i media (Bergström et al., 2002, s. 33). 
Vilket kan resultera i att företaget får svårt för att bibehålla och skapa nya 
kundrelationer (Bergström et al., s. 34).  
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Vidare menar Beckman att företag ofta har en kombination av de olika motiven 
(Bergström et al., 2002, s. 34). Företag jobbar utifrån det enskilda fallet och vilket 
motiv som passar just för det fallet och det författaren vill visa på att när nöje- och 
nyttomotivet dominerar så ser företagsledningen ofta miljöfrågan som strategisk 
(Bergström et al., 2002, s. 34). Om däremot norm- och nödmotivet dominerar är CSR-
frågan mer av en expertfråga och ofta även skild från affärerna (Bergström et al., 2002, 
s. 34). 
 
Genom att använda oss av teorier om varför företagen handlar på ett visst sätt kan det 
hjälpa oss att skapa en djupare förståelse för hur företagen tänker angående CSR-
initiativ, vilka motiv dem har med initiativen och vilka konsekvenser deras handlingar 
kan få. 
 

3.5 CSR-initiativ 
 
De tre CSR-initiativ som används mest frekvent av företag är filantropi, sponsring och 
cause-related marketing (CRM) (Lii & Lee, 2011, s. 70). Vidare menar Lii & Lee 
(2011, s. 71) att sponsring och CRM associeras ofta med den ”moraliska-vägen” med 
fokus på företagens marknadsföring och målsättning.  De menar att initiativen ska 
fungera som en resurs för att länka samman ekonomiska och sociala företagsmål. Lii & 
Lee (2011, s. 71) beskriver vidare att filantropi går ut på att företaget skänker pengar till 
välgörande ändamål i hopp om att uppfattas som en god aktör på 
marknaden.  Sponsring fungerar mer som en strategisk investering i en person eller i en 
produkt. CRM handlar om att företaget skänker en viss summa till välgörenhet när du 
köper något av dem (Lii & Lee, 2011, s. 71). I denna studie har vi valt att fokusera på de 
tre ovan nämnda initiativen som behandlar en stor del av företagens sociala ansvar. 
Nedan kommer de tre olika initiativen att behandlas mer djupgående var och ett för sig.  
 

3.5.1 Filantropi  
 
Filantropisk verksamhet är en av de mest förekommande dimensionerna inom CSR, 
men har trots det inte fått något stort utrymme i rampljuset ännu (Kim et al, 2010, s. 
1049). Forskning har visat att endast 30 % av 250 utvalda företagsledare fokuserar på 
att använda sig av filantropisk verksamhet i sitt företag (Kim et al, 2010, s. 1049).  En 
av orsakerna till detta tror vi kan vara att det är svårt att mäta resultatet av filantropiska 
initiativ, effekterna för företaget blir indirekta snarare än direkta. Filantropiska initiativ 
kan leda till att varumärket stärks och att förbättra ett företags rykte på lång sikt (Kim et 
al, 2010, s. 1049). Sermansky menar att det är viktigt att företagens filantropiska 
verksamhet är strukturerad och strategiskt planerad, det ska vara en del av företagets 
marknadsföring (Sermansky, 2007, s. 12-14). Att utföra filantropiska initiativ på ett 
strukturerat och strategiskt sätt är lättare sagt än gjort dock. När företaget bestämt att de 
vill ägna sig åt filantropisk verksamhet återstår många val som måste göras, däribland 
vilken typ av aktivitet som ska stöttas, hur det ska implementeras, med vilka resurser 
och vem som ska ansvara för att initiativet sköts på rätt sätt (Kim et al, 2010, s. 1050). 
Företaget bör involvera de anställda och se till att de anställda får chans att bli en del av 
det filantropiska initiativet, för detta krävs att de anställda får tillräckligt med 
information och resurser (Sermansky, 2007, s. 12-14). Det är även viktigt att informera 
konsumenter om det filantropiska arbete som företaget utför som en del av 
marknadsföringen (Sermansky, 2007, s. 12-14). Genom att informera konsumenterna 
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kan företagets rykte stärkas genom bland annat Word of Mouth, som innebär att nöjda 
konsumenter ofta sprider budskapet vidare och på så sätt kan fler konsumenter bli 
uppmärksamma på företaget (Sweeney, 2012, s. 237-238). Dock finns det forskare som 
argumenterar mot detta, exempelvis Webb & Mohr (1998, s. 231) som menar att 
konsumenter kan bli misstänkta mot företag som marknadsför sitt filantropiska arbete i 
för stor utsträckning och att det kan göra konsumenterna skeptiska till företaget. 
 
Forskning har visat att konsumenter är mer villiga att stödja företag som arbetar med 
olika CSR-initiativ, däribland filantropi som är ett av de etiska beteenden som 
konsumenter föredrar att företagen stödjer (Pirsch et al, 2006, s. 126). Pirsch et al (2006, 
s. 126) menar även att filantropi är ett långsiktigt mål för at öka konsumenternas 
lojalitet och stärka varumärket.  
 
Enligt Kim et al (2010, s. 1050) går det att dela in filantropi i tre olika delar, där varje 
del är viktig att planera. Den första är vem som ska leda det filantropiska initiativet, 
exempelvis om det är hela företaget eller en specifik anställd på företaget. Den andra 
delen som måste bestämmas rör vad som kommer att skänkas, handlar det om pengar, 
voluntärarbetare eller produkter? Slutligen måste företaget bestämma till vilken 
organisation, det vill säga vilket mål det filantropiska initiativet riktar sig till. 
 
Filantropisk verksamhet tycks alltså ge positiva effekter på företagets rykte och stärka 
varumärket, varför vi anser att det är intressant att undersöka om och i vilken 
utsträckning företagen i vår studie arbetar med det. Det finns flera olika sätt att arbeta 
med filantropiska initiativ i en organisation och vi vill undersöka hur företagen valt att 
arbeta med det och vilka faktorer som är avgörande för valet av ändamål, samt vad 
företagen vill ha ut av initiativet.  
 

3.5.2 Sponsring 

	  
Det finns många olika typer av sponsring, men Weeks et al (2008, s. 639) definierar 
sponsring från företag som ”handlingen att använda säker marknadsföring genom att 
utnyttja den kommersiella potentialen som finns mellan en sponsor och ett 
sponsorobjekt”.  När det rör sig om sponsring från ett företag brukar 
sponsringsinitiativet bestå av olika aktiviteter och events som syftar till att stötta ett 
specifikt ändamål (Becker-Olsen et al, 2006, s. 75). Att företag sponsrar event och 
liknande aktiviteter blir allt mer förekommande och används numera ofta i företagens 
marknadsföring (Uhrich et al, 2013, s. 2023). En variant av sponsring kan vara att ett 
företag sponsrar något som har en stark koppling till företaget, eller som företaget 
önskar få en stark koppling till, exempelvis ett event eller en person. Genom att göra 
detta kan företaget öka sin varumärkeskännedom och stärka sitt rykte (Becker-Olsen et 
al, 2006, s. 75). Det blir även allt mer förekommande att företagen försöker 
sammankoppla sponsringsaktiviteter med CSR-initiativ, exempelvis när de världskända 
varumärkena Adidas och Coca-Cola (som var huvudsponsorer till VM i fotboll i 
Sydafrika 2010) även sponsrade skolutbildning i Sydafrika i samband med VM (Uhrich 
et al, 2013, s. 2023). En sådan sponsring kan säkerligen stärka företagets varumärke och 
rykte bland konsumenter då det tyder på att företaget är en god ”medborgare” och tar 
sitt sociala ansvar i samhället. 
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Enligt Weeks et al (2008, s. 639) måste en sponsor göra två val i samband med 
sponsring. Först måste de bestämma om sponsringen ska vara kopplad till ett CSR-
initiativ eller inte, och när detta är bestämt måste de också bestämma vilket fokus 
sponsringen ska ha: fokus på kopplingen till CSR-initiativet eller fokus på det event 
som sponsras, samt hur det ska kommuniceras ut till konsumenter (Weeks et al, 2008, s. 
639). I en studie som gjordes av Servaes & Tamayo (2013, s. 1045) kunde det 
konstateras att sponsring som har fokus på CSR-initiativ bidrar till att konsumenternas 
perception om företagets CSR-arbete ökar och leder till en positiv känsla för varumärket 
(Servaes & Tamayo, 2013, s. 1045). Enligt Becker-Olsen et al (2006, s. 75) bör 
företaget ha en stark koppling till det sponsrade eventet eller objektet, då det blir en 
större synergieffekt för sponsringsinitiativet. Detta stämmer inte enligt Uhrich et al, som 
i en studie om kommit fram till att konsumenternas perception om ett företags CSR-
initiativ ökar om företaget inte har en stark koppling till det sponsrade objektet sedan 
tidigare och att effekten av sponsringen blir starkare om företaget istället har en svag 
koppling till det sponsrade objektet (Uhrich et al, 2008, s. 2027). Det finns alltså olika 
uppfattningar om hur CSR-relaterad sponsring uppnår störst effekt, varför vi finner det 
intressant att undersöka hur företagen i vår studie arbetar med sponsring och vilka 
krav de har på de sponsringsaktiviteter som företaget engagerar sig i.  
 
 

3.5.3 Cause-Related Marketing 
 
Cause-Related Marketing (CRM) definieras av Varadarajan & Menon (1988, s. 80) som 
“the process of formulating and implementing marketing activities that are 
characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated 
cause when customers engage in revenue-providing exchanges that satisfy 
organizational and individual objectives“. 
 
CSR-initiativet CRM går därmed ut på att när du som konsument genomför ett köp eller 
insats skänker företaget en viss summa till välgörande ändamål. CRM har under de 
senaste åren växt och blivit populärt (Robinson et al., 2012, s. 126). Men det var redan 
på 1980-talet som konceptet tog sin fart, då såg man på CRM som en länk mellan 
filantropi och sponsring. Då handlade det om att öka sina säljandelar och att bygga ett 
starkt varumärke som konsumenterna hade goda uppfattningar om som resulterade i 
köpintentioner (Varadarajan & Menon, 1988, s. 60). För att CRM ska generera positiva 
resultat krävs det att initiativet och dess orsak är i linje med företagets strategi, 
varumärke men också stämma överens med företagets målgrupps intresse, detta kallas 
strategic-fit (Jahdi, 2014, s. 678). Jahdi, (2014, s. 678) citerar Shimp (2009) för att 
beskriva Strategic-fit på följande vis “Selecting an appropriate cause is a matter of 
fitting the brand to a cause that is naturally related to the brand’s attributes, benefits, 
or image and also relates closely to the interests of the brand’s target market [. . .]”.  
 
Vi anser att trots forskning visar på vikten av att CRM ska vara i linje med företagets 
strategi finns det åtskilliga fall när detta kan ifrågasättas, fall där vi inte anser att 
företaget har en CRM aktivitet som är i linje med deras verksamhet vi tänker främst på 
när tobaksbolag och alkoholdrycker sponsrar sportevenemang. Exempelvis är Philip 
Morris (Marlboro) partners till Scuderia Ferrari som är Ferraris formel 1 lag (Ferrari, 
2015) eller att Heineken sponsrar UEFA Champions League sen många år tillbaka 
(Heineken). När vi säger att detta inte är i linje med företagets strategi så menar vi att vi 
inte anser att sport hör ihop med alkohol och tobak och att UEFA och Ferrari borde 



	   22	  

fundera om deras sponsorer är i linje med företagets strategi. Däremot så förstår vi att i 
detta fallet Philip Morris och Heineken anser att deras produkt kan kopplas till 
sportevenemanget då alkohol ofta förekommer på läktaren i sportsammanhang.  
 
CRM är en viktig beståndsdel av CSR men det har också en viktig betydelse för att 
upprätthålla etiska aspekter inom näringslivet (Vanhamme et al., 2012, s. 259). Enligt 
undersökningar så uppskattar kunder CRM så till den grad att 78 % menar att de gärna 
köper en produkt som är kopplad till CRM. 62 % menar på att de skulle kunna byta 
varumärke till det som arbetar med CRM och 51 % anser att de är beredda att betala 
mer för en produkt som är anknuten till CRM (Vanhamme et al., 2012, s. 260). 

Idag har CRM kommit till att utvecklas till att konsumenterna själva får välja vilket 
ändamål de önskar att summan ska skänkas till (Robinson et al., 2012, s. 126). Studien 
som gjordes inom detta av Robinson et al (2012, s. 136) menar att det inte endast 
behöver vara positivt att låta kunderna själva bestämma. Mestadels visade det sig att det 
var positivt, konsumenten kände ett högre engagemang i köpet när de själva fick välja 
ändamål (Robinson et al, 2012, s. 136).  

Företag använder sig av CRM av olika anledningar, en vanligt förekommande 
anledning är att differentiera sig från konkurrenterna, då både gällande företaget och 
deras varumärke. Det primära målet företaget har med CSR initiativet är att öka 
omsättningen ofta via ökad försäljning. Medan det mer långsiktiga målet handlar till 
största del om att bygga varumärket, att det ska bli starkare och att konsumenterna ska 
förknippa varumärket med positiva upplevelser och att ha en positiv attityd mot det, 
detta uppnås enligt forskning när företagets strategi är i linje med deras CRM 
(Vanhamme et al., 2012, s. 261). Då ökar konsumenternas köpintentioner-, brand recall- 
och deras trovärdighet för varumärket (Jahdi, 2014, s. 679).  

 

3.6 Intressenternas roll  
 

De senaste åren har företagen fått lära sig att det inte går att ignorera de krav 
intressenterna ställer på dem, det gäller istället att lyssna och försöka anpassa sig efter 
kraven för att kunna bibehålla ett gott rykte på lång sikt (Hendry, 2005, s. 79).  

Freeman definierar intressenter som “En grupp eller en individ som kan påverka eller är 
påverkad av förverkligandet av företagens mål” (Freeman, 1984, s. 25). Freeman (1984, 
s. 25) menar även att det finns tre viktiga frågor som företagen måste försöka identifiera 
när det gäller deras intressenter: 1. Vilka är intressenterna? 2. Vad vill dem? 3. Hur 
kommer de att försöka få vad de vill ha? Freeman (1984, s. 25) menar att det finns flera 
olika grupper av intressenter som kan ha någon form av påverkan på företaget. Några av 
de mest förekommande grupperna är kunder, ägare, leverantörer, medarbetare, 
konkurrenter, media och regeringar (Freeman, 1984, s. 25).  

Branco & Rodrigues (2008, s. 685-686) menar att det finns olika drivkrafter till varför 
företagen involverar intressenterna i sitt arbete. En av drivkrafterna är att företagen vill 
uppnå en god relation med sina intressenter för att kunna öka sina finansiella tillgångar 
och skapa en fördel gentemot sina konkurrenter (Branco & Rodrigues, 2008, s. 685). En 
annan drivkraft är att företagen vill försöka anpassa sin verksamhet utefter de krav och 



	   23	  

förväntningar intressenterna har, för att dessa anses vara viktiga för företaget (Branco & 
Rodrigues, 2008, s. 685). Vidare menar Branco & Rodrigues (2008, s. 686) att det är 
vanligt att företagen försöker efterlikna det andra företag gör, det blir en extern press 
från intressenterna som företagen vill försöka tillgodose.  

En studie av Johansson (2014, s. 352) visade att svenska skogsföretag ändrade sina 
CSR-strategier på grund av konsumenternas krav. Johansson (2014, s. 352) menar att 
skogsföretagen skaffat sig olika certifieringar med anledning av att det är vad 
marknaden och konsumenterna kräver, men också för att de konsumenterna förväntar 
sig att företagen gör det. Johansson (2014, s. 352) menar även att det handlar om att 
vara konkurrenskraftiga och att vägen till det är genom att tillmötesgå konsumenternas 
krav.  

I en annan studie gjord av Carrigan & Attala (2001, s. 565) visade det sig att flertalet 
konsumenter anser att de har dålig information om vilka företag som arbetar med CSR 
och hur det arbetet fungerar. Studien visade att företag som informerar konsumenterna 
om sitt CSR-arbete även får en stark koppling till CSR, men att det inte behöver vara 
avgörande för om konsumenterna genomför ett köp eller ej hos företaget (Carrigan & 
Attala, 2001, s. 565) Wigley (2008, s. 306) menar att konsumenternas köpintentioner 
ökar om företaget informerar om sitt CSR-arbete och att det skapar en positiv 
uppfattning av företaget hos konsumenterna. Detta styrks av Branco & Rodrigues 2008, 
s. 686) som menar att företagen bäst förmedlar sitt CSR-arbete genom att offentliggöra 
det.  

Intressenterna har fått en allt större påverkan på företagen och det är också 
intressenterna som kan stärka eller försvaga företagens rykte vilket också gör deras 
åsikter är viktiga. I vilken utsträckning företagen väljer att ta hänsyn till intressenterna 
och hur de informerar sina intressenter om deras CSR-arbete kan också ha en påverkan 
på hur intressenterna uppfattar företagen. Vi anser därför att det är viktigt att 
undersöka vilken roll intressenterna har ur företagets perspektiv.   

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram   
 

På nästa sida presenteras en teoretisk modell som knyter samman de områden som 
undersöks i vår studie. Modellen är enbart till för att beskriva och sammanfatta de 
teorier vi använt oss av och hur vi tolkat deras eventuella sammanhang. Studien syfte är 
att undersöka hur medelstora till stora företag arbetar med de tre sociala CSR-initiativen 
filantropi, sponsring och CRM. Vi ämnar djupare undersöka vilka faktorer som ligger 
bakom valet av CSR-initiativ och vad syftet med dessa initiativ är, samt vilken roll och 
påverkan intressenterna har i företagets CSR-arbete varvid vi kommer att se om det 
finns eventuella samband mellan dessa. Vi undersöker företag som är verksamma i flera 
olika branscher och kommer att använda vår teoretiska referensram till att analysera 
företagen och se vilka eventuella likheter och skillnader vi kan se i de olika branscherna 
utifrån vår teori och det resultat vi fått fram i våra intervjuer.   
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Figur 3. Sammanfattande modell av vår teoretiska referensram  
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4. Praktisk metod  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga för att samla in vår 
empiriska data. Vi kommer att börja med hur vi gått tillväga vid vårt urval. Diskutera 
hur vårt etiska förhållningssätt varit. Sen kommer vi att presentera hur vår insamling 
gick till, utformning av intervjuguide, intervjun samt hur vi förhåller oss kritiska till vår 
insamling. Avslutningsvis presenterar vi hur hanteringen av den insamlade datan gått 
till.  
______________________________________________________________________ 
 

4.1 Urval  
 

4.1.1 Val av företag 
 
Vår genomförde vår studie på sju olika företag. För att hitta och välja sju olika företag 
har vi utgått ifrån fem kriterier. Det första är att företaget ska vara ett medelstort eller 
stort företag. Det innebär att företaget har 50 anställda eller fler (Russo & Tencati, 2009, 
s. 341). Som vi nämnt tidigare i teorin så menar Russo & Tencati, (2009, s. 344) att det 
finns en skillnad i hur företags CSR-arbete och strategi ser ut beroende på företagets 
storlek. Därmed blir detta kriterium intressant att utgå ifrån. Det andra kriteriet är att det 
ska vara företag från olika branscher, eftersom att vårt syfte är undersöka hur 
medelstora till stora företag arbetar med de tre sociala CSR-initiativen filantropi, 
sponsring och CRM. Det tredje kriteriet är att företaget ska vara verksam på den 
svenska marknaden. Vi har valt att fokusera på CSR-arbetet på den svenska marknaden 
sen kan det vara så att företaget är verksam i andra länder men vår avgränsning är till 
CSR-arbetet på den svenska marknaden. Det fjärde kriteriet är att det ska vara en 
blandning mellan företag som vi känner till har en utarbetad CSR-strategi vars arbete vi 
känner till men även företag vars CSR-strategi och arbete vi inte känner till. 
 
I studien har vi med båda statliga och privata företag, detta är dock inget vi kommer att 
göra någon analys av, då vi inte syftar till att undersöka den skillnaden. Vidare är det 
viktigt att nämna är att vi har fokuserat på företag som är stora och framstående i sin 
bransch och på sin marknad. 
 
När vi genomförde urvalet av vilka företag som skulle ingå i studien så började vi med 
att hitta företag som vi själva ansåg intressanta och relevanta för vår studie utifrån 
ovanstående exempel. Vår första kontakt togs via mail oftast hittade vi inte rätt 
kontaktuppgifter till rätt person i första skedet och fick använda oss av info@-mail. Där 
vi sedan i de flesta fall blev hänvisade till relevant person. Vi tog även hjälp av CSR 
Sweden, vilket är en bransch organisation som har flertalet medlemmar som är större 
företag som hade en utarbetad CSR-strategi vilket var ett av våra kriterier för att få ingå 
i studien. Vårt val tillvägagångsätt gör att vi har använt oss av ett snöbollsurval. 
Snöbollsurval eller kedjeurval innebär att forskaren kontaktar relevanta personer för 
undersökningar som sedan används för att kontakta vidare relevanta personer (Bryman 
& Bell, 2013, s. 206-207). Detta använde vi när vi kontaktade info@mailen som sedan 
hjälpte oss att komma i kontakt med rätt person.  
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4.1.2 Val av respondenter  
 
Vid vårt val av respondenter har vi utgått ifrån att komma i kontakt med den mest 
relevanta personen på företaget för vår studie och hade därmed kriteriet att personen 
skulle vara ansvarig eller ha en mycket god insikt i företagets CSR-frågor. Detta för att 
få ett så representativt och tillförlitligt svar som möjligt. Johansson Lindfors (1993, s. 
91) diskuterar att en studie kräver en stor mängd informationsenheter. Vidare menar 
Johansson Lindfors (1993, s. 91) att en totalundersökning vore det mest optimala för att 
kunna göra en generalisering. Johansson Lindfors (1993, s. 92) diskuterade vidare att 
det mest ideala inte alltid är möjligt att praktiskt genomföra. Därmed måste någon typ 
av urval göras av ideal populationen ofta då ett statistiskt urval som kan vara ett 
sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval (Johansson Lindfors, 1993, s. 92). När 
forskaren själv bestämmer och väljer ut respondent för intervjun så kallas urvalet ett 
icke-sannolikhetsurval (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Denna studie har ett icke-
sannolikhetsurval och vidare ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval vilket innebär att 
forskaren kan urskilja att det finns möjliga respondenter i den totala populationen som 
kan ge bättre information och därmed se som mer representativa (Johansson Lindfors, 
1993, s. 95). Främsta anledningen till valet av detta urval är att det ger oss största 
möjliga förutsättning till att få svar på samtliga frågor i vår intervjuguide men också att 
respondenten i fråga är insatt i frågan och kan ge ett sanningsenligt svar. På de företag 
där vi inte själv kunde urskilja vilken respondent som vi ansåg som mest relevant för 
studien frågade vi företaget själv som hjälpte oss med att hitta rätt person. Johansson 
Lindfors (1993, s. 95) menar att denna urvalsmetod inte garanterar någon 
representativitet och det är forskarens egna bedömningar som lägger grunden till 
generaliserbarheten. Detta är vi fullt medvetna om och har tagit i beaktning att det kan 
finnas andra personer i företaget som kan ge samma eller liknande svar. Men vi har 
utgått i att prata med den personen på företaget som har den högsta positionen inom 
området och som fungerar som navet i CSR-hjulet. 
 
Några respondenter föll bort på grund av att de inte svarade och några svarade att de 
hade tidsbrist och där med inte kunde ställa upp. Totalt i studien medverkade 7 
respondenter vilket anser vi är full tillräckligt efter att ha studerat deras bidrag till 
studien och vi anser därmed att vi uppnår en mättnad. Eftersom att vi fick in den 
information vi önskade i största grad har vi valt att hålla oss till dessa sju respondenter 
och finner inte något behov av ett fylla ut studien med ytterligare respondenter.  
 

4.2 Forskningsdesign  
 
En forskningsdesign utgör en struktur för den studie forskaren valt att utföra och 
vägleder hur forskaren ska använda en viss metod eller hur den insamlade datan ska 
analyseras (Bryman & Bell, 2013, s. 62). När en forskare ämnar undersöka flera olika 
fall är det enligt Bryman & Bell rimligt att använda sig av en komparativ design 
(Bryman & Bell, 2013, s. 89). I en komparativ design studerar forskaren två eller fler 
unika fall och har även möjlighet att jämföra dessa, vilket ökar möjligheten till att skapa 
en förståelse för en viss social företeelse (Bryman & Bell, 2013, s. 89). Vår studie 
ämnar undersöka vilka faktorer som påverkar valet av de de CSR-initiativ som 
företagen arbetar med och hur dessa implementeras i företagens verksamhet, samt vad 
som är syftet med initiativet. Då vi undersökte flera företag som är verksamma inom 



	   27	  

flera olika branscher fann vi det lämpligt att använda oss av en komparativ design i vår 
studie för att kunna jämföra företagen med varandra och skapa en djupare förståelse för 
hur de agerar och varför.    
 
Vi valde en kvalitativ studie då vi ansåg att det lämpade sig bäst för vår studie, som 
ämnar undersöka vilka faktorer som påverkar valet av de CSR-initiativ som företagen 
arbetar med, vad som är syftet med initiativet samt vilken påverkan intressenterna har. 
Genom en kvalitativ studie ansåg vi oss kunna skapa en djupare förståelse för varför 
företagen gör som de gör och vi anser att studien är av deskriptiv karaktär. En kvalitativ 
intervju är positiv för att det liknar en vardaglig situation och kan jämföras med ett 
samtal, vilket innebär att intervjuarens roll blir mindre styrande och respondenten får 
större utrymme att själv påverka i vilken riktning samtalet ska föras i (Holme & 
Solvang, 1997, s. 99).  
 
Det finns flera olika intervjusituationer som en forskare kan genomföra sin intervju på. 
Den klassiska intervjun innebär att intervjuaren sitter framför respondenten, det vill 
säga att intervjun sker direkt (Bryman & Bell, 2013, s. 219). Gruppintervju eller 
intervju med fokusgrupper är ett annat alternativ, där forskaren intervjuar flera 
respondenter samtidigt och låter dem sköta samtalet (Bryman & Bell, 2013, s. 219). I 
vårt fall valde vi att använda oss av telefonintervjuer, då direkta intervjuer inte var ett 
alternativ på grund av den extra tid och kostnad som det innebär. Vi såg även fördelen i 
telefonintervjuer då det är lättare att få respondenter att medverka i intervjuer via telefon 
då det är mindre tidsödande för dem. Telefonintervjuer anses idag vara minst lika 
representativa som en direkt intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 219). När det finns mer 
än en intervjuare, som i vårt fall, är telefonintervjuer att föredra då det är lättare att 
uppmärksamma om intervjuaren gör något felaktigt (Bryman & Bell, 2013. s. 220). Vi 
valde att låta en av oss intervjua och den andre satt och lyssnade under tiden, för att 
kunna lyssna till eventuella förändringar hos respondenten och för att ha möjligheten att 
korrigera om intervjuaren uttryckte sig fel i någon fråga.  
 
Enligt Holme & Solvang (1997, s. 100-101) ska en forskare inte använda sig av 
standardiserade frågor i en intervju, utan använda sig av en manual eller intervjuguide 
som täcker upp det område som forskaren ämnar undersöka. Detta kallas för en 
semistrukturerad intervju, där forskaren har en intervjuguide att förhålla sig till men det 
är inte tvunget att frågorna kommer i samma ordning som de är ställda i intervjuguiden 
vid intervjutillfället (Bryman & Bell, 2013, s. 475). Vid våra intervjuer hade vi vår 
intervjuguide att utgå ifrån men ibland svarade respondenterna i en annan ordning eller 
kom själva in på nästkommande fråga, vilket vi lät dem styra fritt över. Om 
respondenten av någon anledning gled iväg från ämnet styrde den som intervjuade 
respondenten tillbaka in på rätt väg igen och återgick till frågorna i intervjuguiden. Vid 
en semistrukturerad intervju tillåts både intervjuaren och respondenten att vara mer 
flexibel, vilket vi tyckte passade bra till vår studie då företagen hade olika syn på 
begreppet CSR och hur de arbetade med de olika initiativen.  

4.2 Forskningsetik  
 
En forskare behöver göra etiska överväganden i alla led av sin forskning (Teorell & 
Svensson, 2007, s. 19). Vetenskapsrådet (2011, s. 66-67) har identifierat fyra olika 
etiska principer som det är viktigt att forskare tar hänsyn till när de utför en vetenskaplig 
forskning. Dessa fyra principer är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 
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konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 66-67). Dessa principer har vi tagit hänsyn 
till när vi genomfört vår studie, tillsammans med de etiska regler som Bryman & Bell 
(2013, s. 137) diskuterar.  
 
Alla handlingar är offentliga såvida de inte går under en speciell paragraf om 
sekretesskydd, vilket då innebär att en handling kan bli sekretessbelagd under en viss 
bestämd tid (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). En sekretess kan vara av olika styrka, vilket 
är olika beroende på fall till fall (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). Tystnadsplikt går hand i 
hand med sekretess, då en handling som är sekretessbelagd också kräver tystnadsplikt 
för den handlingen (Vetenskapsrådet, 2011, s. 68). Anonymitet är ibland nödvändigt i en 
forskningsstudie för att den ska godkännas, det kan exempelvis röra sig om att namn 
och andra personuppgifter måste anonymiseras för att studien ska kunna publiceras 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 68). Konfidentialitet är viktigt i en forskning och en forskare 
måste alltid se till att skydda de försökspersoner som ingår i studien och deras integritet 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 69). Denna studie kommer att offentliggöras i samband med 
att den publiceras, men de enskilda respondenter som medverkat i studien och de 
företag dem representerar kommer att ges möjligheten att vara anonyma om de vill det. 
Om en respondent vill vara anonym kommer vi att anonymisera samtliga respondenter 
som intervjuas i samband med vår studie. Vi kommer inte att publicera några 
personuppgifter eller uppgifter om företagen som ingår i studien om vi inte får tillåtelse 
till det.  
 
Vid konstruktionen av vår intervjuguide arbetade vi utifrån de etiska principer som 
Bryman & Bell (2013, s. 137) har belyst som viktiga vid en forskningsstudie. Den första 
principen handlar om att respondenterna i en studie inte får komma till skada, och det är 
forskarens ansvar att se till att detta inte sker (Bryman & Bell, 2013, s. 144). Skada kan 
bland annat innebära fysisk skada, försämrande av självkänsla eller att tvinga 
respondenterna att utföra handlingar de inte själva har kontroll över (Bryman & Bell, 
2013, s. 144). I vår studie har vi inte försökt påverka respondenterna till något, vi har 
inte utsatt dem för någon skada eller stress utan alla har fått svara i den mån de själva 
önskar. Den andra principen, samtyckeskravet, handlar om att de respondenter som 
medverkar i en studie ska ha gett sitt godkännande och vara fullt informerade om vad 
studien ämnar undersöka (Bryman & Bell, 2013, s. 147). Det är inte tillåtet att forskaren 
försöker studera så kallade dolda observationer som den inte meddelat respondenterna 
om (Bryman & Bell, 2013, s. 147). Vi har varit noggranna med att tydligt förklara syftet 
med vår studie för våra respondenter innan de tackat ja till att ingå i vår studie och vi 
har inte haft några intentioner att undersöka något annat än det vi uppgett för 
respondenterna.  
 
Vid samtliga intervjuer informerade vi respondenterna om att intervjuerna skulle spelas 
in och att de kunde få ta del av intervjumaterialet innan vi publicerade det. Den tredje 
principen som Bryman & Bell belyser är intrång i privatlivet, är nära besläktat med 
samtyckeskravet och handlar om respondenternas rätt till sitt privatliv och att forskare 
inte får göra intrång i dessa (Bryman & Bell, 2013, s. 151). Det är viktigt att forskaren 
behandlar varje respondent med respekt och med en viss känslighet, så att ingen känner 
sig berövad på sitt privata liv (Bryman & Bell, 2013, s. 151). När vi kontaktade våra 
respondenter var vi noggranna med att beskriva syftet med vår studie och vilket ämne vi 
ville undersöka i samband med intervjun. I samband med intervjuerna läste vi innan 
intervjuns början upp en kort information om att vi enbart skulle komma att använda de 
uppgifter vi fick fram i intervjun till vår forskning och inte sprida dem vidare under 
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några omständigheter. Vi gav även respondenterna möjligheten att vara anonyma i 
studien. Den fjärde och sista principen som är viktig att ta i beaktning är att inte ge 
respondenterna falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013, s. 152). Det är inte tillåtet 
att undersöka något annat än det som angetts och forskaren måste vara tydlig med syftet 
med studien (Bryman & Bell, 2013, s. 152). Både före och under vår intervjuprocess har 
vi varit tydliga med vad vår studie ämnar undersöka och inte informerat våra 
respondenter om något annat än det som faktiskt är och vi har i största möjliga mån 
strävat efter att ge en fullständig beskrivning om syftet med vår studie.  

4.3 Utformning av intervjuguide   
 
Det är viktigt att intervjuguiden täcker de områden som forskaren ämnar undersöka 
(Holme & Solvang, 1997, s. 101). Vid utformningen av vår intervjuguide utgick vi från 
vår teoretiska referensram och vårt formulerade problem, för att kunna ställa frågor som 
hjälpte oss att besvara vårt syfte. Intervjuguidens utformning har samma följd som vår 
teoretiska referensram och vi har utformat frågor med vår teori som grund. Vi var 
noggranna med att få tillräckligt med information för att täcka in alla de delar som vår 
studie har till syfte att besvara. Det är avgörande för forskaren att intervjuguiden är 
strukturerad på ett sådant sätt att forskaren får möjlighet att skapa en uppfattning om hur 
respondenterna upplever den sociala verklighet som undersöks (Bryman & Bell, 2013, 
s. 482-483). Då vi intervjuade respondenter från flera olika företag och branscher var 
det för oss viktigt att hitta frågor som kunde ställas oavsett vilket företag respondenten 
representerade. Vi var medvetna om att alla respondenter eventuellt inte skulle kunna 
svara på alla frågor och valde därför att skicka frågorna per e-post till varje respondent 
några dagar innan intervjuerna skulle äga rum. På så sätt gav vi respondenterna chans 
att förbereda sig inför intervjun och de frågor vi skulle ställa, vilket även gjorde att de 
kunde få möjligheten att kolla upp om det var eventuella frågor eller områden de inte 
hade lika bra kunskap om.  
 
Vid utformningen av intervjuguiden valde vi att inleda med frågor av mer personlig 
karaktär och för att få en överblick om respondentens bakgrund och roll på företaget. Vi 
frågade om namn, ålder och kön och bad sedan respondenten att berätta om vilken 
befattning den hade på företaget med sina egna ord. På så sätt kunde respondenten själv 
välja om den ville utveckla sitt svar eller hålla sig kort. En fördel med att notera 
bakgrundsfakta är att det underlättar för forskaren när denne ska sätta sig in i 
respondentens svar i ett sammanhang (Bryman & Bell, 2013, s. 484). Vidare 
strukturerade vi upp intervjuguiden i olika områden, där vi först behandlade mer 
övergripande frågor om CSR, för att sedan gå in på de olika sociala initiativ vi valt att 
fokusera på och sist frågade vi om intressenternas roll i företaget. Samtliga frågor var av 
öppen karaktär för att respondenten skulle få chans att utveckla sitt svar.  
 

4.4 Intervjuförfarandet  
 

4.4.1 Intervjuarens roll  
 
En intervjuares roll i en kvalitativ studie är både krävande och svår (Holme & Solvang, 
1997, s. 105). Den som intervjuar måste sträva efter att intervjun känns som ett otvunget 
samtal men samtidigt måste respondentens åsikter kring det ämne som undersöks 
komma fram i intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 105). Holme & Solvang (1997, s. 
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105) menar även att intervjuaren måste ha en stor förmåga att sätta sig in i 
respondentens situation och sträva efter att uppleva respondentens åsikter på ett så 
sanningsenligt sätt som möjligt. Vid våra intervjuer turades vi om att intervjua då vi 
ville låta båda få möjligheten att vara i intervjuarens roll. Vi är medvetna om att detta 
val hade kunnat innebära att intervjuerna skulle te sig olika beroende på vem som 
intervjuade, men genom att noggrant förbereda oss samt låta den andre medlyssna under 
varje intervju anser vi att samtliga intervjuer gick tillväga på liknande sätt och att varje 
respondent fick möjlighet att svara på frågorna utifrån lika villkor. Vid varje 
intervjusituation lät den som intervjuade respondenten få möjlighet att tänka efter innan 
den svarade och om respondenten ville ha något förtydligat gjorde intervjuaren det utan 
att på något sätt lägga in sin egen uppfattning om frågan. Det är viktigt att den som 
intervjuar inte pratar om sina egna uppfattningar om den aktuella frågan då det kan 
påverka hur respondenten kommer att svara (Holme & Solvang, 1997, s. 105). Genom 
att vi haft olika roller under intervjun har det funnits möjlighet att observera eventuella 
reaktioner hos den intervjuade samt att den som intervjuat helt kunnat fokusera på själva 
intervjuförfarandet då den som medlyssnat varit ansvarig för tekniken under intervjun.  
 
Samtliga intervjuer bokades i förväg via telefon eller genom mailkontakt. Vid första 
kontakten gav vi en kort beskrivning om vilka vi var och vårt syfte med studien. När vi 
fick klartecken om intervju skickade vi ut ett mail till varje respondent där vi beskrev 
ytterligare om vårt syfte med studien och information om när intervjun skulle äga rum 
samt beräknad tidsåtgång. Då varje intervju skedde över telefon bokade vi en tid då vi 
skulle ringa upp respondenten. Några dagar innan intervjun skulle äga rum skickade vi 
ut intervjuguiden till samtliga respondenter för att de skulle få en möjlighet att förbereda 
sig. Vi är medvetna om de negativa aspekter som finns med att skicka ut intervjuguiden 
i förväg då det finns en risk att respondenterna kan förbereda sina svar inte på ett 
sanningsenligt, utan på ett sätt ur marknadsföringssyfte och på sätt lämna icke 
sanningsenliga svar för att framställa sitt företag på ett bättre sätt. Här ansåg vi att det 
var vi som intervjuare och medlyssnare som hade ansvaret att försöka tolka huruvida 
respondenten gav svar som var självkritiska eller inte, vilket är en svår uppgift men efter 
att ha analyserat materialet ansåg vi oss ha fått en bra uppfattning om respondenterna 
gjort eventuella försköningar. I de fall vi kände oss osäkra valde vi att kontrollera 
respondenternas svar med sekundärdata från företagens egna hemsidor, för att 
säkerställa att informationen stämde. Detta var något vi gjorde på inrådan av företagen 
själva, som ofta uppmanade oss att gå in och studera deras rapporter om CSR-arbete. Då 
informationen på hemsidorna i samtliga fall stämde överens med det vi fått fram av 
respondenterna i intervjuerna valde vi att inte använda oss av sekundärdata i vår studie 
utan lät det som framkommit i intervjuerna utgöra den totala empirin som ligger till 
grund för vår analys, då vi ansåg att vi hade uppnått en empirisk mättnad enbart genom 
våra intervjuer.  
 

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjun  
 
När en intervju ska genomföras är det viktigt att det sker i en ostörd miljö där kvalitén 
på intervjun inte avgörs av att miljön kan vara störande eller på något sätt minska 
intervjuarens möjligheter att höra vad respondenten säger under intervjun (Bryman & 
Bell, 2013, s. 484). Vi valde att hålla samtliga intervjuer i hemmiljö, dels för att vi 
kände oss mer bekväma i den situationen men också för att minska risken för störande 
ljud eller liknande som kan uppstå på exempelvis universitetet, som vi vanligen utgår 
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ifrån. Då intervjuerna skedde över telefon med funktionen högtalare på var det viktigt 
att inga störande ljud kunde uppstå. Samtliga intervjuer spelades in på två olika enheter, 
en telefon och en dator, för att säkerställa att vi hade intervjumaterialet sparat. Enligt 
Bryman & Bell (2013, s. 484) är det viktigt att ha en bra teknisk utrustning och att testa 
att den fungerar i förväg. Innan varje intervju startade testade vi all utrustning genom en 
kort provinspelning, för att säkerställa att vi inte skulle få några problem vid 
transkriberingen av intervjuerna.  
 
När vi ringde upp respondenterna för genomförandet av intervjun inledde intervjuaren 
alltid med att kort presentera vem vi var och återigen gå igenom vårt syfte med studien. 
Intervjuaren var även noga med att nämna att intervjun skulle komma att spelas in för 
att sedan transkriberas och att det fanns en medlyssnare som skulle medverka under hela 
intervjun. Innan intervjun startade fick även samtliga respondenter information om att 
medverkan var helt frivillig och att de skulle få godkänna det vi skrivit innan vår 
uppsats skulle publiceras, för att då kunna ta ställning till om de ville vara anonyma i 
studien eller inte. Intervjuaren förtydligade även att om det var någon av de 
medverkande i studien som önskade vara anonyma skulle samtliga respondenter komma 
att anonymiseras.  
 
Som vi nämnde tidigare (se avsnitt 4.4.1 Intervjuarens roll) hade vi två olika roller 
under intervjuerna, en intervjuade och en var medlyssnare och vi turades om att ha 
dessa roller. Den som intervjuade använde sig av strukturerade kommentarer och kunde 
därför avgöra när vi fått tillräckligt med information på ett visst område och ville 
avhandla nästa, som att exempelvis säga “då tycker jag att vi fått en bra bild över hur ni 
arbetar med välgörenhet, då tycker jag att vi går över till sponsringen”. Genom att vara 
strukturerad under intervjun underlättar intervjuaren både för sig själv och för 
respondenten (Bryman & Bell, 2013, s. 485).  
 
Datainsamlingen pågick under två veckors tid, varav tre intervjuer ägde rum under 
första veckan och de övriga fyra under veckan därefter. Vi tog hänsyn till 
respondenternas önskemål och lät dem välja fritt när de hade möjlighet att ställa upp 
under den givna tidsramen som var dessa två veckor. En av intervjuerna blev förflyttad 
men skedde fortfarande under den givna tidsramen, vilket gjorde att vår datainsamling 
inte drog ut på tiden mer än nödvändigt. Intervjuerna var mellan 30-55 minuter långa, 
beroende på hur utförliga svar respektive respondent gav oss. Efter dessa sju intervjuer 
kände vi att ytterligare intervjuer inte hade bidragit till någon väsentlig information som 
våra redan utförda intervjuer hade gett oss, då respondenterna hade gett oss ett 
omfattande material att analysera. Vi upplevde att vi hade nått en empirisk mättnad och 
valde därför att inte utföra några fler intervjuer för vår studie.  
 

4.5 Kritik mot primärkällor  
 
Vid kvalitativa intervjuer är det respondentens uppfattning och egna tolkningar som 
framhävs. I och med detta är det viktigt att forskaren kritiskt granskar den information 
som respondenterna uppger. Enligt Jacobsen et al (2002, s. 359) finns det fyra kriterier 
som en forskare bör ta i beaktning när gäller kvalitativa intervjuer. De fyra kriterierna är 
närhet, kunskap, vilja och kontext Jacobsen et al (2002, s. 359). Vi har valt att använda 
dessa kriterier och kommentera våra respondenters svar i efterhand.  
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Det första kriteriet är närhet och innebär att respondenterna ska svara på frågorna utifrån 
kunskap eller händelser de upplevt som kan relateras till frågorna (Jacobsen et al, 2002, 
s. 359). Samtliga respondenter i vår studie har haft en sådan roll i företaget att vi 
bedömer att deras svar på våra frågor går att bedöma som tillförlitliga och vi anser 
därmed att de uppfyllt kravet på närhet. Det andra kriteriet, som är kunskap, handlar om 
att respondenterna ska besitta tillräckligt med kunskap inom området för att kunna 
besvara frågorna som ställs under intervjun (Jacobsen et al, 2002, s. 359). Vi anser att 
respondenterna har svarat utförligt på våra frågor och att de har haft tillräckligt med 
kunskap om företagets CSR-arbete för att ge oss tillräckligt med information. I ett fall 
intervjuade vi två respondenter på ett företag för att få tillräckligt med kunskap då de 
hade olika kunskaper om CSR. Vi upplever således att våra respondenter uppfyllt kravet 
om kunskap.  
 
Det tredje kriteriet, vilja, handlar om att respondenterna ska vara villiga att lämna ut 
information om företaget (Jacobsen et al, 2002, s. 359). Redan innan vi genomförde 
intervjuerna hade vi kontakt med samtliga respondenter där vi var tydliga med att 
medverkan var frivillig och vi lät även respondenterna få chansen att se frågorna i 
förväg vilket innebar att de hade möjlighet att säga nej till att medverka i vår studie om 
de inte ville svara på någon eller några frågor. Ingen av respondenterna tackade nej utan 
samtliga ställde upp och kunde svara på alla frågor utan problem, vilket vi bedömer som 
att kriteriet om vilja har uppfyllts.  
 
Det fjärde och sista kriteriet är kontext och innebär att intervjun ska ske i en sådan miljö 
att respondenten känner sig trygg med att lämna ut information (Jacobsen et al, 2002, s. 
359). Vi har gjort samtliga intervjuer över telefon vilket innebär att respondenterna 
själva har fått välja var de ska sitta när intervjun sker. Vi har även varit noggranna med 
att tydliggöra att intervjuerna har spelats in men att de enbart har bearbetats av oss och 
att vi inte kommer att publicera något utan respondentens godkännande. Vi upplever 
därmed att vi säkerställt kriteriet kontext och att alla respondenter känt sig trygga under 
våra intervjuer.  
 

4.6 Hantering av insamlad data 
 

4.6.1 Transkribering 
 
För att uppnå bästa möjliga resultat av studiens intervjuer har vi valt att transkribera 
dessa. Det finns många fördelar med att spela in och transkribera några som Bryman & 
Bell (2013, s. 489) lyfter är att det förenklar när det sedan ska analyseras att ha det 
inspelat, forskarna kan lyssna om på intervjun i oändlighet, samt att informationen blir 
offentlig. När du som intervjuare ska vara uppmärksam på det respondenten säger kan 
det vara svårt att även fokusera på att skriva anteckningar (Bryman & Bell, 2013, s. 
489-490). Vi anser att det ger en mer avslappnad känsla av att veta att allt spelas in och 
finns dokumenterat och ger oss som intervjuare och medlyssnare möjligheten att ha ett 
totalt fokus på själva intervjun. Bryman & Bell (2013, s. 493) lyfter vikten av att ha 
bandspelaren på under hela samtalet för att inte missa någon del som kan komma till att 
vara viktig eller rent av avgörande för studien. De menar vidare att respondenter har en 
tendens att vilja säga några avslutande ord eller komplettera intervjun med ett 
ytterligare uttalande efter själva intervjun som då kan falla bort om mikrofonen stängs 
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av (Bryman & Bell, 2013, s. 493). Detta har vi tagit till oss av och därmed haft 
bandspelaren på under hela samtalet. 
 
För att sedan transkribera intervjun har vi transkriberat och för att säkerställa att allt 
stämmer överens med vad som faktiskt sades har vi lyssnat igenom intervjun ännu en 
gång och följt med i det som transkriberats för att upptäcka eventuella fel. Bryman & 
Bell (2013, s. 491) menar att det är viktigt att kunna säkerställa att transkriberingen 
håller en hög kvalité. Vid transkriberingen har vi valt att ta bort inledande samtal för att 
fokusera på det vi ämnar få ut av samtalet. Bryman & Bell (2013, s. 492) säger att det är 
tillåtet att utelämna onödiga ord. Därför har vi tagit bort uttryck som ”ehh”. För att inte 
gissa oss till och utmana men kanske framförallt för att inte låta våra tolkningar styra 
vad respondenten sa har vi vid tillfällen där det varit helt omöjligt att avlyssna vad 
respondenten sa för ord lämnat med ett [”?”]. Bryman & Bell (2013, s. 492) menar att 
det är bättre att utelämna det man inte hörde än att gissa sig till det.   
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5. Empiri  
 
I detta kapitel kommer vår empiri att presenteras, det vill säga vår insamlade data. 
Empirin är uppdelad efter varje företag, under varje företag bearbetas våra olika 
teman som även vår intervjuguide följer, De tre CSR-initiativen: filantropi, sponsring, 
CRM, bakomliggande faktirer till valet av CSR-initiativ, syftet med CSR, initiativ samt 
intressenters roll. För att underlätta har vi efter varje företag en sammanfattande 
modell.  
______________________________________________________________________ 
 

5.1 VOLKSWAGEN PERSONBILAR  
	  
”Vi ska känna att det känns naturligt för vårt varumärke att gå in i ett projekt där vi 
kan bidra med vår kompetens eller det vi har att bidra med på ett naturligt sätt”. 
 
Volkswagen Personbilar är ett varumärke som ingår i koncernen Volkswagen Group 
Sverige som har 415 anställda. Volkswagen Personbilar importerar, säljer och 
marknadsför personbilar och kringtjänster till bilar, exempelvis finansiering och service, 
på den svenska marknaden. Företaget är helägt av Volkswagen AG som är ett 
världsomspännande företag och är verksamt i över 150 länder. Hädanefter kommer 
Volkswagen Personbilar att benämnas som Volkswagen. 
 
Marcus Thomasfolk är 46 år och arbetar som informationschef på Volkswagen Group 
Sverige AB. Han har arbetat på företaget sedan 2002, och rollen som informationschef 
har han haft sedan 2006, i snart tio år. Marcus menar att CSR-ansvaret på Volkswagen 
inte är tilldelat till någon speciell person, utan att alla samverkar och gör bedömningar 
tillsammans men att det är Marcus tillsammans med marknadsavdelningen som arbetar 
mest med CSR på företaget. 
 
På Volkswagen är ansvarstagande ett av företagets kärnvärden och det är viktigt att 
CSR-arbetet integreras med den verksamhet som Volkswagen bedriver i övrigt. Mycket 
av företagets CSR-arbete är kopplat till sociala frågor, med främst fokus på barnfamiljer 
och idrott. Marcus menar att Volkswagen hela tiden måste förhålla sig till hur de ska ta 
sitt ansvar i samhället och anser att företaget har ett stort ansvar för sociala frågor då de 
säljer bilar som har en påverkan på miljön och på sociala sammanhang. Enligt Marcus 
är det främst personer på ledningsnivå inom Volkswagen som arbetar med CSR-frågor, 
men Marcus säger även att det ibland kan bli fler involverade, exempelvis personer från 
informations- eller marknadsavdelningarna. Ibland blir även försäljningsavdelningen 
inblandad i företagets CSR-arbete. 
 
De tre CSR-initiativen: Filantropi, sponsring och CRM 
 
Filantropi 
 
Volkswagen arbetar med filantropiska initiativ i en relativt stor utsträckning. De har 
bland annat ett samarbete med välgörenhetsorganisation BRIS sedan sex år tillbaka, 
som innebär att Volkswagen tillhandahåller bilar till BRIS som de kan använda i sin 
verksamhet. Varje år får BRIS hämta ut nya bilar som de använder i sin dagliga 
regionala verksamhet. Ett annat filantropiskt initiativ är att Volkswagen är 
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samarbetspartners till Folkspel och stödjer Svenskt Föreningsliv. Marcus nämner även 
att företaget varje år är partner till Eldsjälsgalan, där vinnaren får en Volkswagenbil 
som företaget har skänkt. ”För oss blir det en naturlig del att använda bilarna i vårt 
välgörenhetsarbete, det är ju det vi jobbar med och det är där vårt fokus är”, säger 
Marcus. Genom bilarna menar Volkswagen att de kan lösa många problem för 
organisationerna, då bilar ofta kan underlätta deras verksamhet. En annan form av 
välgörenhet är att Volkswagen ibland skänker sitt annonsutrymme till en 
välgörenhetsorganisation, så att organisationen istället får nyttja annonsen men att det är 
Volkswagen som står för kostnaden. Marcus menar att i och med att Volkswagen är en 
av Sveriges största annonsköpare så finns det ofta ledigt annonsutrymme och att de 
gärna hjälper en organisation genom att skänka det utrymmet, även om det måste synas 
att annonsen möjliggjorts tack vare Volkswagen. Marcus ser filantropiska initiativ som 
nödvändigt för att ta sitt sociala ansvar i samhället som företag och att det är bra att 
stödja organisationer som gör livet lättare för utsatta människor. 
 
Sponsring 
 
Volkswagen arbetar mycket med sponsringsrelaterad verksamhet. Precis som med 
filantropi försöker företaget alltid att integrera sponsringen i den övriga verksamheten. 
Sedan åtta år tillbaka har Volkswagen ett samarbete med Svensk längdskidåkning och 
det svenska längdskidslandslaget. Detta sponsringssamarbete kopplar de till sin 
fyrhjulsdrift och längdskidåkarna har setts i många reklamer för företaget. För 
Volkswagen är det viktigt att vara en aktiv partner i sina sponsringssamarbeten. De 
arrangerar skidtävlingar på lokal nivå med hjälp av lokala återförsäljare och var många 
år huvudpartner till Vasaloppet. Andra samarbeten som Volkswagen är involverade i är 
svensk ridsport, motorsport (Volkswagen har ett eget rallycrossteam som tävlar på VM-
nivå) och fotboll, där Volkswagen är ny huvudsponsor till både Allsvenskan och 
Superettan. Marcus säger att Volkswagen i största utsträckning sponsrar förbund, 
specifika events eller föreningar, men att de i vissa undantagsfall även arbetar med 
individuell sponsring. ”Man måste verkligen vara noggrann när man gör individuell 
sponsring, det är ju så viktigt att det blir rätt”, förklarar Marcus och berättar att de har 
valt att fokusera på några få individer, bland annat längdskidåkerskan Charlotte Kalla 
och Rolf-Göran Bengtsson, som tävlar i ridsport. Volkswagen försöker att se långsiktigt 
på alla sina sponsringssamarbeten, men väljer oftast att inte skriva avtal som är längre 
än tre år. ”Vi hoppar inte från tuva till tuva utan vi finns med under en ganska lång tid”, 
säger Marcus. Han anser att fördelen med sponsring är att Volkswagen på så sätt kan nå 
ut till entusiaster, exempelvis utövare av längdskidåkning, och på så sätt har företaget en 
bra chans att etablera sitt varumärke hos dessa. I samband med längdskidåkning har 
Volkswagen arrangerat vallakurser hos lokala återförsäljare, där kunder har bjudits in 
och fått tips om hur man bäst vallar sina skidor inför ett lopp. Det menar Marcus är ett 
väldigt bra sätt att nå ut till sina intressenter på, då företaget samtidigt kan låta kunderna 
ta del av deras produkterbjudande. 
 
CRM 
 
När det gäller CRM är det de sociala initiativ som Volkswagen arbetar minst med, även 
om de har ett visst engagemang även där. Exempelvis har Volkswagen skänkt en 
summa pengar till BRIS varje gång de har sålt en bilbarnstol. Ibland gör de även 
engångsinsättningar till företag, om det är aktuella frågor, exempelvis skänkte de pengar 
till Läkare utan gränser i samband med flyktingströmmen under hösten 2015. Marcus 
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säger dock att de vill försöka hålla sig till sina befintliga samarbeten, då de anser att 
dem är bra.  
 
Bakomliggande faktorer till valet av CSR-initiativ 
 
Gemensamt för samtliga av de tre initiativen är att Volkswagens engagemang måste gå 
att koppla till företagets verksamhet i övrigt. När det gäller filantropin är det viktigt att 
organisationen som Volkswagen skänker till inte får vara ifrågasatt som organisation, 
det är regel nummer ett. När det gäller sponsringen avgörs valet av sponsringsobjekt till 
viss del av vad Volkswagens huvudman vill att företaget ska satsa på, men det görs 
även mycket lokala anpassningar som är lämpade för Volkswagens marknad, 
längdskidåkningen är ett sådant exempel. Återigen måste det gå att knyta till det 
företaget gör och vill marknadsföra, där är fyrhjulsdriften ett exempel som går att knyta 
an till både längdskidåkningen och ridsporten - många utövare av de sporterna har ett 
behov av den typen av bil. ”Ridsportsutövare drar ju ofta släp och skidåkare åker ofta 
till fjällen och vill ha fyrhjulsdrift, så där har vi kopplat ihop det bra till vår 
verksamhet”, anser Markus.  
 
När det gäller exempelvis fotboll ser Volkswagen det som ett sätt att nå ut till många, då 
fotbollen är en folksport. Markus säger att han tycker att Volkswagens varumärke 
passar bra mot fotbollen som är en bred sport, vilket också är en avgörande faktor. 
För att ett Volkswagen ska ingå ett samarbete finns det flera olika krav som 
samarbetspartnern måste uppfylla, oavsett om det gäller filantropi eller sponsring. 
Framförallt när det gäller sponsringen. Markus menar att det är en rätt omfattande 
process, där ett flertal olika faktorer måste godkännas både internt och externt innan 
samarbetet går igenom. Det största kravet oavsett vilket CSR-initiativ det gäller är att 
det ska kännas relevant för verksamheten i övrigt och för de produkter Volkswagen 
säljer. Markus menar att det även handlar om ekonomiska faktorer som måste stämma, 
företaget måste ha möjligheten att satsa pengar på ett sponsringssamarbete exempelvis. 
”Det vi måste veta när vi går in i ett sponsringssamarbete är att vi har lika mycket till 
att lägga på aktivering, för det är rätt meningslöst om vi lägger in pengar utan att göra 
någonting av dem”, säger Markus.   
 
Syftet med CSR-initiativ 
 
Marcus menar att syftet med ett socialt engagemang handlar om att visa att Volkswagen 
vill ta sitt ansvar i samhället för olika frågor och menar att det är ett måste för att det är 
ett så stort varumärke som påverkar många människor i sin omgivning. När det gäller 
exempelvis filantropi är ett syfte att väcka människors sympatier och förståelse för att 
Volkswagen vill ta ett ansvar. Marcus anser inte att det finns några nackdelar med det, 
så länge det är en bra organisation. Volkswagen ser även att ett socialt CSR-
engagemang lönar sig på lång sikt, de får igen det av sina kunder och medarbetare. När 
det gäller sponsring är syftet ofta att vitalisera varumärket och visa vilken kompetens 
företagets produkter har, hur produkterna går att använda på olika sätt och hur de kan 
utvecklas. Sponsringen är ju affärsmässig och måste även generera lönsamhet för 
Volkswagen.  
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Intressenters roll 
 
Volkswagens största intressentgrupp är kunderna. Både befintliga kunder, där det 
handlar om att stärka dessa kunders uppfattning om Volkswagen som varumärke, men 
även potentiella kunder. ”Vi jobbar ju för att de ska vilja sätta upp oss på sin 
shoppinglista när de ska köpa bil, så dem är viktiga”, säger Marcus. Andra intressenter 
som Marcus nämner som viktiga är de som bestämmer lagstiftningen och liknande saker 
i Sverige, exempelvis politiker, som han menar är viktiga att hålla koll på. Till sist 
nämner han även medarbetare och återförsäljare av Volkswagen som viktiga, dem 
måste känna en stolthet över det arbete företaget utför. Alla intressentgrupper är viktiga, 
men på olika sätt. Marcus lyfter fram kunderna som mest viktiga, då det är dem som 
köper bilarna som Volkswagen säljer och därmed genererar lönsamhet, men att även 
medarbetarnas stolthet över att arbeta på företaget är viktigt. ”Allt det vi gör är kopplat 
till våra intressenter”, konstaterar Marcus. 
 
Volkswagen märker av stora påtryckningar från sina intressenter gällande deras CSR-
arbete. Marcus menar att det ofta handlar om att intressenter, exempelvis kunder eller 
återförsäljare, tycker att de ska vara med och engagera sig i olika saker, exempelvis 
lokala event eller att sponsra en viss klubb eller stötta en återförsäljare för ett lokalt 
arrangemang. ”De lokala satsningarna hos återförsäljare är väldigt viktiga”, säger 
Marcus och menar att det kan variera från ort till ort vilken satsning som är mest 
lämplig. Han menar också att det kommer förfrågningar utifrån, från kunder 
exempelvis, som vill att Volkswagen ska engagera sig i olika typer av CSR-initiativ och 
satsningar. ”Men vi försöker ändå hålla oss till det vi har, vi har bra samarbeten från 
början och vill dra nytta av dem”, säger Marcus. Han avslutar med att konstatera att de 
största påtryckningarna kommer från återförsäljarna, men att kunderna utgör den 
främsta intressentgruppen som Volkswagen påverkas av och anpassar sitt CSR-arbete 
efter.   
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5.2 OATLY 
 
”Vi tycker att vi tar ett samhällsansvar genom att producera klimatsmarta produkter” 
 
Oatly är ett producerande livsmedelsbolag som grundades på 90-talet. De har sitt 
huvudkontor i Malmö och en produktion- och utvecklingsanläggning i Landskrona med 
totalt 69 anställda. Oatlys produkter säljs i mer än 20 länder i Europa och ibland även 
till Asien, men all havrebas tillverkas i Sverige. Produkterna de säljer tillverkas främst 
från havre, som ett alternativ till mejeriprodukter. 
 
Carina Tollmar är 44 år och är hållbarhetsansvarig på Oatly. Hon har arbetat på 
företaget sedan år 2000 och rollen som hållbarhetsansvarig har hon haft sedan 
september 2015, då Oatly bestämde sig för att ta sitt hållbarhetsarbete till en högre nivå 
och tillsatte någon som skulle fokusera på de frågorna. Carina menar att det var mycket 
diskussioner om företaget skulle ha en hållbarhetsansvarig eller inte, men att de till sist 
enades om att det var det bästa beslutet. 
 
Carina anser att CSR är ett smalare begrepp än hållbarhet och hon menar att CSR inte 
handlar om att följa lagar och regler, utan att Oatly måste ta hållbarhetsarbetet till en 
högre nivå, utanför vad som krävs och förväntas av dem. Oatly arbetar med många 
sociala CSR-aspekter när det gäller deras leverantörer, där det handlar om att säkerställa 
att allt går rätt till. Carinas vision är att 100 % av de anställda på Oatly ska vara 
engagerade i företagets CSR-arbete och att alla ska veta vad just deras ansvar är i det 
arbetet och vilken funktion man fyller. ”Vi har ju inte vandrat jättelångt längs den 
vägen, men mitt mål är att jag ska arbeta med alla medarbetare”, menar Carina. Oatly 
har analyserat vart de gör mest påverkan på samhället, och har utifrån den analysen sett 
vart företaget kan göra mest nytta. När de har tittat på CSR ur ett socialt perspektiv har 
de valt att inte prioritera samhällsprojekt i dagsläget, då en stor del av deras 
företagskultur handlar om att vara väldigt blandade. ”Vi har haft dessa frågor uppe och 
diskuterat hur vi kan jobba med integration, men det anser vi att vi i viss utsträckning 
redan gör per automatik så vi har inte prioriterat det arbetet just nu. Men vi kan såklart 
bli bättre”, säger Carina. 
 
De tre CSR-initiativen: Filantropi, sponsring och CRM 
 
Filantropi 
 
Carina menar att Oatly inte arbetar med några ”klassiska” välgörenhetsinitiativ som att 
skänka pengar eller liknande i dagsläget. ”Vi tycker att vi tar ett samhällsansvar genom 
att producera klimatsmarta produkter”, säger Carina och förklarar att Oatly i dagsläget 
försöker att arbeta så nära sin produkt som möjligt. Hon menar även att de arbetar med 
samhällsansvar i den formen att de försöker sträva efter att det svenska jordbruket ska 
bli mer vegetabiliskt, men menar också att det är en definitionsfråga huruvida det är ett 
samhällsansvar eller inte. Oatly väljer att satsa på forskning, där forskningen kan bidra 
till att hitta nya metoder för framställning av produkter. ”Ska vi ha någon form av 
välgörenhetsprojekt skulle jättegärna vilja ha någon form av projekt där man kan 
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engagera medarbetarna i att göra något lokalt till exempel”, säger Carina men menar 
att Oatly har en bit kvar innan de kan göra det på grund av tid- och personalresurser. 
 
 
Sponsring 
 
Till skillnad från filantropin arbetar Oatly i relativt stor utsträckning med sponsring. 
Oftast handlar det om att de sponsrar ett event, en förening eller ett förbund, inte sällan 
med lokala anknytningar. Ett exempel på en sponsringsaktivitet som fick stor 
uppmärksamhet var när Oatly gick in som huvudsponsor till musikfestivalen Way Out 
West och gjorde hela festivalen mjölkfri. Där menar Carina att det handlade om att 
skapa uppmärksamhet för Oatly som varumärke och göra avtryck i en ganska 
omdiskuterad debatt. 
 
De flesta sponsringsaktiviteter är kopplade till varumärket, men det finns undantag. 
Oatly sponsrar exempelvis simmerskan Sarah Sjöström och även om Carina enbart ser 
fördelar med den typen av individuell sponsring nämner hon även att det finns en risk 
med att sponsra personer. ”Om det händer någonting med personen eller att den visar 
sig vara någon annan än man trodde så skulle det ju vara olyckligt såklart”, konstaterar 
Carina men menar att sponsringssamarbeten bygger på förtroende från båda parter. 
Långsiktighet är viktigt för Oatly när det gäller sponsring och man strävar alltid efter 
långa avtal.   
 
CRM 
 
Oatly arbetar i princip inte med något CRM-initiativ. Carina anser att den typen av 
CSR-initiativ ofta känns ”köpta” och tycker att företag bör vara försiktiga när de arbetar 
med CRM-initiativ. ”Ska man se till att göra något sådant här, då ska man se till att 
göra det där man verkligen kan göra skillnad”, avslutar Carina. 
 
Bakomliggande faktorer till valet av CSR-initiativ 
 
Oatly brinner för att utmana det befintliga och skapa en diskussion kring det de anser är 
viktigt och det är också en viktig faktor när de väljer att göra olika sociala CSR-initiativ, 
det ska skapa uppmärksamhet och väcka en diskussion hos konsumenter. ”Vi vill finnas 
där och erbjuda ett alternativ till det vanliga”, säger Carina. Hon menar att Oatly är ett 
annorlunda företag med en annorlunda produkt, och att den vanliga 
marknadsföringsvägen i tidningar och liknande inte är den rätta vägen att gå för dem. 
”Vi måste komma ut och träffa konsumenter och diskutera med dem, skapa en debatt”. 
En viktig faktor är att sponsringen tillför något till Oatly som varumärke. ”Det måste 
kännas genuint för båda parter och att de vi inleder ett samarbete med matchar vår 
profil - och vi deras”, säger Carina. Att dela lika värderingar med ett sponsorobjekt är 
viktigt, det måste matcha Oatlys egna värderingar. 
 
En annan faktor som är styrande är att vid exempelvis individsponsring så måste den 
sponsrade individen måste vara genuint intresserad för Oatlys produkter och vilja synas 
med dem, som simmerskan Sarah Sjöström exempelvis. ”Annars är det ju varken värt 
för oss eller den vi sponsrar, menar Carina.  
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Syftet med initiativen 
 
Carina menar att Oatlys syfte i sådana här engagemang alltid handlar om att skapa en 
debatt och att väcka diskussioner till liv. ”Vi vill göra avtryck i debatter, visa vad vi 
brinner för och utmana det befintliga”, säger Carina och det är även det som ofta sker 
när Oatly engagerar sig i olika CSR-initiativ. 
 

Intressenters roll 
 
Carina anser att Oatly har en hel uppsjö av intressenter, beroende på vilket perspektiv 
man ser det ur. De intressenter hon nämner som företagets viktigaste är medarbetarna, 
men också kunder, ägare och samhället där Oatly verkar. ”Sen har vi ju våra 
konsumenter som vi också får se som våra intressenter”, säger Carina och lägger till att 
de känner ett starkt engagemang från konsumenter som uppskattar deras produkter, 
vilken hon tror beror på att Oatly har väldigt starka värderingar. Hon förklarar att 
intressenterna är viktiga på olika sätt, då de alla bidrar till att Oatly får insikter i sin 
omvärld. ”Att säga att en intressent är viktigare än den andra är alltid svårt”, menar 
Carina och fortsätter med att konsumenterna givetvis är extremt viktiga på grund av att 
det är dem som genererar Oatlys lönsamhet, men att det å andra sidan vore helt omöjligt 
att driva företaget utan medarbetare och andra intressenter så som kommunen till 
exempel. 
 
Oatlys CSR-arbete är i allra högsta grad kopplat till deras intressenter, och Carina 
menar att Oatly märker av stora påtryckningar från olika intressenter just eftersom de är 
ute och diskuterar så mycket. ”De har oftast synpunkter och åsikter om våra 
hållbarhetsfrågor, så det är ju jätteviktigt att vi kopplar vårt arbete till dem”, säger 
Carina. Vidare förklarar hon att Oatly blir väldigt utmanade av bland annat 
konsumenter, i och med att de själva är ett utmanade företag, vilket ofta leder till 
ifrågasättande av deras verksamhet. Carina tror att det beror mycket på det sättet Oatly 
väljer att marknadsföra sig på och vilken typ av engagemang företaget visar. ”Vi har 
satt oss i en situation som kräver jättemycket av oss, men det är väldigt bra för det 
utvecklar vårt företag otroligt mycket”, konstaterar Carina. 
 
Carina säger att ett problem med intressenterna kan vara att de inte alltid har förståelse 
för vad som är de stora frågorna (problemen) inom de sociala CSR-frågorna, där Oatly 
måste göra skillnad, utan att de istället fokuserar på mindre frågor som kräver mycket 
tid från Oatly men inte ger lika stor skillnad för att förbättra hållbarhetsarbetet.   
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5.3 PFIZER  
	  
“Det jag brukar presentera då är om man då inte vill se detta som ren välgörenhet, se 
det som en långsiktig investering i framtida marknader” 
 
Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag och är verksamt över 150 länder. I 
Sverige har företaget omkring 200 anställda. Företaget är idag så utbrett att det är 
möjligt att få tag på deras läkemedel var du än i världen befinner dig. Pfizers 
verksamhet går ut på att bedriva läkemedelsforskning, läkemedelstillverkning och att 
sälja läkemedel. 
 
Bengt Mattsson är 50 år gammal och är CSR och miljöchef på Pfizer där han började 
arbeta år 1994. Hans roll i Pfizers CSR-arbete är att han leder och driver det arbetet. På 
Pfizer är samtliga i företaget är involverade i CSR-frågor och det går att hitta CSR-
aspekter i allas arbetsuppgifter men det är endast Bengt som har en CSR eller 
hållbarhetstitel. 
 
På Pfizer innebär CSR ett ansvarsfullt företagande. Även fast Bengt tycker att det är ett 
svår definierat begrepp så är det i den termen han landar. Han anser att denna term 
beskriver ett socialt ansvarstagande, beskriver ett miljömässigt ansvarstagande och 
beskriver naturligtvis också ett finansiellt ansvarstagande. Bengt menar vidare på att det 
inom CSR finns aspekter på allt från att leverera produkter och tjänster som förebygger 
ohälsa och kurera ohälsa till olika typer av välgörenhetsinsatser till access till läkemedel 
i den tredje världen och givetvis även miljömässig hållbarhet. 
 
Pfizers anser att deras grundläggande sociala ansvar är deras verksamhet att ta fram nya 
läkemedel, tillverka nya läkemedel och se till att läkemedlet kommer till sin behövande 
patient. Bengt har även ett citat han brukar använda sig av som Pfizers tidigare 
koncernchef sa 2010 ”Läkemedelsindustrin har ju klassiskt jobbat med att behandla 
folk som har blivit sjuka. Är det inte dags att vi lägger än mer kraft på att förebygga 
ohälsa och se till att folk inte blir sjuka.” 
 
De tre CSR-initiativen: Filantropi, Sponsring och CRM 
 
Filantropi 
 
Ett av Pfizers fokusområden inom CSR enligt Bengt är att erbjuda förbättrad tillgång till 
läkemedel i hela världen. Pfizer är av åsikten att de anser att det är rimligt att de länder 
som kan betala för sina läkemedel också ska betala för dem. Även att länder med en god 
betalningsförmåga ska betala lite mer än de med en sämre betalningsförmåga. Och de 
länder som inte har möjlighet att betala måste gemensamt och solidariskt hjälpas åt på 
något vis. Därmed är ett av Pfizers filantropiska engagemang att ge tillgång till 
läkemedelsbehandlingar, framförallt söder om Sahara med undantag för Sydafrika 
enligt Bengt. En stor del av Pfizers filantropiska bidrag sker via deras amerikanske 
stiftelse Pfizer Foundation som skänker läkemedel och insatser för cirka tre miljarder 
dollar varje år. I samband med detta filantropiska engagemang sker ett samarbete med 
bland annat WHO. Detta engagemang menar Bengt att Pfizer anser är ett självklart 
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område att stödja som samtliga i företaget skulle ranka som en vital viktig del av Pfizers 
CSR-plattform. 
 
Bengt lyfter att det inte alltid varit en tydlig strategi bakom Pfizers CSR-arbete utan förr 
så skänkte man pengar till olika organisationer utan att det filantropiska engagemanget 
hade en koppling till Pfizers kärnuppdrag, det har det ändrats på idag och nu finns det 
en linje och en strategi bakom samtliga engagemang. Ett av dem är utbildning. Bengt 
menar på ett en god utbildning är en möjlig framtida resurspool och något som är viktigt 
för samhället och ur Pfizers perspektiv så har det en tydlig koppling till deras 
verksamhet. Men Bengt menar också på att en god utbildning är det säkraste biljetten 
till att man inte hamnar i utanförskap både socioekonomiskt eller något annat 
utanförskap. Det sker helt enkelt en integration med samhället. Vidare berättar Bengt 
om Pfizers samverkan med Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Men 
berättar också om deras samarbeten med de lokala gymnasie- och grundskolorna som 
finns på orterna där Pfizer verkar, Sollentuna och Strängnäs. Ett annat filantropiskt 
engagemang Pfizer arbetar med är att de samarbetar med en organisation som heter 
Korta vägen som är ett uppdrag från arbetsförmedlingen som går ut på att personer med 
en utländsk examen ska integreras på den svenska marknaden.   
 
Sponsring 
 
Enligt Bengt så arbetar Pfizer i stort sätt inte med sponsringsrelaterad 
verksamhet.  Bengt säger själv att han inte tycker om begreppet sponsring av det enkla 
skäl att han ska kunna förklara varför den samverkan eller det samarbetet sker vilket 
kan vara svårt. Han anser snarare att sponsring sänder ut en signal om att företaget 
betalar ut en påse pengar som inte alltid har koppling till verksamheten. Det 
uppkommer ofta frågor som varför sponsrar du fotboll men inte hockey, då menar 
Bengt att Pfizer måste kunna förklara detta och kan de inte det nej då lämpar sig inte 
aktiviteten heller. Bengt menar även att det vid sponsring ofta blir att företaget köper en 
reklamplats och då är det en marknadsföringsaktivitet och inget annat. Skulle Pfizer 
ingå i någon form av sponsringssamarbete är det viktigt att det stödjer de rutiner som 
gäller för sponsring och då handlar det inte bara om att vara en finansiär utan även att 
följa upp aktivt och självklart ska aktiviteten vara kopplad till att förebygga risken för 
ohälsa menar Bengt. 
 
CRM 
 
Bengt lyfter några exempel på Cause-Related Marketing som Pfizer använt sig av och 
då har det varit i den form att det varit i samband med mässor eller stora läkarstämman. 
Den typen av initiativ har då använts för att skapa ett utbyte av information. Pfizer har 
velat informera om stroke, kol eller alzheimer som Bengt menar på är viktiga 
terapiområden för dem och önskar därför en diskussion med läkarna dels vill Pfizer lära 
läkarna vad de kan och dels vill Pfizer lära sig det läkarna kan. Då har Pfizer ställt sig 
frågan hur får vi vår målgrupp att vara intresserad av den här typen av diskussion säger 
Bengt. Pfizer har då kommit fram till att giveaways-tiden är förbi nu krävs det något 
annat. Något annat har utmynnat i att de har satsat på att ha ett CRM-initiativ som 
innebär att om läkarna kommer in i deras monter exempelvis och bidrar och deltar i 
diskussionen så skänker Pfizer si och så mycket till en organisation of your choice av de 
angivna, det vill säga en organisation som läkarna själv får utse av några organisationer 
Pfizer valt ut. Andra gånger berättar Bengt att organisationen varit kopplad till dagen 



	   43	  

eller mässan. Är det en mässa för cancerläkare då ansåg också Pfizer att 
Barncancerfonden var den viktigaste organisationen. Det är på detta vis Pfizer arbetat 
med CRM-initiativ menar Bengt. Han lyfter även svårigheten med branschen Pfizer 
verkar inom att exempelvis bedriva cause-related marketing som kan vara 
försäljningsdrivande. Exempelvis om en läkare förskriver Pfizers läkemedel så skänker 
Pfizer till den och den organisationen. Detta är strängt förbjudet. Likaså är det förbjudet 
att driva försäljning genom att säga om ni köper produkt A framför produkt B så 
skänker vi si och så mycket menar Bengt. 
 
Bakomliggande faktorer till valet av CSR-initiativ 
 
Gemensamt för de tre CSR-initiativen är att samtliga engagemang ska ha en tydlig 
koppling till Pfizers verksamhet. Såhär sammanfattar Bengt det ”Alla gånger vi går in 
med pengar så ska det finnas en koppling till vårt uppdrag att förebygga ohälsa eller 
kurera hälsa och vi bör inte bara gå in och ge pengar utan vi bör också dela med oss av 
våra resurser.” Att kunna erbjuda sina resurser är för Pfizer väldigt viktigt och därför 
har de valt att ha ett begränsat antal samarbeten och det är viktigt att dessa samarbeten 
inte endast är en finansiellt hjälpande hand utan att Pfizer också kan bidra med 
manskraft som Bengt säger. Vidare menar Bengt att samtliga samarbeten och initiativ 
ska ha en tydlig strategi och det ska inte finnas några frågetecken på varför de har de 
samarbeten som de har utan samtliga ska kunna förklaras och vara i linje med deras 
verksamhet. Ett filantropiskt initiativ kan också ha en bakomliggande faktor som 
framtida marknad. Om Pfizer Foundation skänker pengar som hamnar i Afrika så kan 
man se det som ett filantropiskt initiativ men man kan också se det som en investering i 
en framtida marknad. En dag är de marknader Pfizer är verksamma på idag mättade och 
då kanske nästa marknad är Afrika då krävs det hjälp för att den kontinenten ska kunna 
hantera sina sjuk och hälsoproblem och ett filantropiskt initiativ är en början på den 
hjälpen. Då är det en filantropisk gåva med en tydlig koppling till Pfizers verksamhet 
och uppdrag att förebygga och kurera ohälsa. Likaså är Pfizers samarbeten med 
arbetsförmedlingen, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och lokala skolor ett 
samarbete som har en tydlig koppling och som kan generera resurser till 
verksamsamheten i form av framtida medarbetare och kunskap. 
 
Syftet med initiativen 
 
Syftet med Pfizers sociala CRM-initiativ är i linje med deras verksamhet det ska 
förebygga och kurera ohälsa. Oavsett vad det är för engagemang eller initiativ så ska 
detta ha en tydlig strategi och en tydlig koppling till Pfizers uppdrag. 
 
Intressenters roll 
 
Pfizers intressenter är alla. Bengt menar på att ”Det finns inte en endaste medborgare i 
detta land som inte någon gång under sin livstid antingen kommer äta våra läkemedel 
alternativt vara anhörig till någon som äter våra läkemedel.” Vilket då leder till att alla 
är företagets intressenter. Bengt lyfter även att han inte vill benämna en intressentgrupp 
som kunder eftersom att det är svårt att definiera vem som är Pfizers kund. Är det 
läkaren som förskriver läkemedlet? Är det landstinget som betalar för läkemedlet eller 
är det patienten som behandlas av läkemedlet? Så därför vill han hellre använda sig av 
samlingsbegreppet intressenter. Utöver ovan intressenter så är även Pfizers medarbetare 
intressenter, en intressentgrupp som är ytterst viktig för företaget. Myndigheterna är 
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även dem viktiga, det är de som godkänner och prissätter läkemedel. Även 
apoteksnäringen och patientorganisationer är viktiga intressenter för Pfizer. Men på en 
karta över Pfizers intressenter skulle alla Sveriges invånare få vara med säger Bengt. 
Eftersom att Pfizers CSR-arbete har en sådan tydlig koppling till deras verksamhet och 
uppdrag att forska fram, tillverka och distribuera läkemedel för att förebygga och kurera 
ohälsa så blir det tydligt att deras CSR-arbete också blir tydligt kopplat till deras 
intressenter som i sig är kopplade till deras verksamhet. 
 
Pfizer märker av påtryckningar från intressenter och anser att det finns många som har 
ett tyckande kring deras CSR-arbete. Bengt visar på skillnaden mellan filantropiskt 
ansvar i USA och i Sverige och att Pfizer som ett Amerikanskt bolag ofta möter frågor i 
Sverige om varför de gör si och så med de filantropiska-initiativen. Han menar på att i 
Sverige så finns det en helt annan misstänksamhet kring filantropiska uppdrag och 
många menar på att det måste finnas ”en hake eller dold agenda” med uppdraget. I USA 
är det en fullständig självklarhet att du engagerar dig i filantropiska uppdrag. 
 
Några exempel på påtryckningar kan vara från exempelvis aktieägare och investerare. 
Nordea är ett sådant exempel som gick in som en stor investerare i Pfizer. De senaste 
åren har Nordea uppmärksammat utsläpp från läkemedelsindustrin och då blir det 
påtryckningar och då måste Pfizer säkerställa och visa på att deras egna och tredje 
partners tillverkning sker på ett ansvarsfullt sätt. Men Pfizer märker även påtryckningar 
från egna medarbetare och myndigheter. Myndigheterna har en åsikt om i vilken 
riktning utvecklingen ska gå och svarar inte Pfizer på detta så kan man krasst säga att 
det kan leda till tuffare lagstiftningar. Bengt lyfter även konkurrenterna och hur det 
inom läkemedelsbranschen kan bli en följa John-effekt. Gör Astra Zeneca så ja då gör 
Pfizer så vidare lyfter Bengt strävan efter differentiering inom läkemedelsbranschen. 
Pfizer i Sverige har tidigt gjort en tydlighet att de fokuserar på hållbarhet och 
framförallt miljömässig hållbarhet medan Pfizer i USA jobbar starkt med det 
filantropiska ansvaret. Detta för att vara det ledande bolaget inom sektorn och för att 
positionera och differentiera sig. Bengt säger att alla intressenter förväntar sig någonting 
av Pfizer och självklart har det en stor påverkan kring hur deras CSR-arbete ser ut och 
utvecklas.   
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5.4 BALTICGRUPPEN 
	  
“Det en skyldighet att man är med och bidrar” 
 
Balticgruppen verksamhet går ut på att äga, utveckla, producera och förvalta fastigheter 
i Umeå. Företaget har ca 80 anställda idag. Balticgruppen är endast verksam i Umeå i 
dagsläget. 
 
Andreas Hermansson är 42 år gammal och arbetar som varumärkesansvarig på 
Balticgruppen, där han har varit anställd i 3-4 år. 
 
På Balticgruppen är definitionen av CSR att ta ett socialt ansvarstagande. De vill att 
Umeå ska vara en välmående stad. Andreas berättar att de jobbar utefter slogan “Det 
som är bra för Umeå är bra för Balticgruppen” i allt de gör. Balticgruppen anser att 
deras sociala ansvar är att se till att Umeå är välmående och en fungerande stad men 
samtidigt vill de att Balticgruppen som företag ska fortsätta att växa och utvecklas och 
då ser de det som en skyldighet att vara med och bidra till att Umeå fortsätter att må bra. 
Andreas menar på att det är viktigt för dem på Balticgruppen att Umeå mår och det är 
egentligen det som är deras sociala ansvar i samhället. Balticgruppen har en väldigt 
tydlig linje att deras CSR-arbete ska vara anknutet och gärna lokalt i Umeå med få 
undantag. Deras CSR-arbete delar dem upp i en bidragsdel och en mot idrott och kultur.  
 
De tre CSR-initiativen: Filantropi, Sponsring och CRM 
 
Filantropi 
 
När det kommer till det filantropiska initiativet fokuserar Balticgruppen på att arbeta 
med Umeå baserade organisationer eller organisationer som finns i Umeå. Ett exempel 
på detta är Öppen Gemenskap. Öppen Gemenskap är en ideell förening I Umeå som 
jobbar med människor i utsatta livssituationer. Deras verksamhet kan bland annat bestå 
av kvinnojour, öppet kök, olika läger och öppenvårdsbehandling. Om Balticgruppen 
skulle gå in och skänka eller ge bidrag till Barncancerfonden så menar Andreas på att de 
gärna ser att bidraget går till det lokala kontoret i Umeå för att kunna veta att deras 
bidrag når Umeås verksamhet.  
 
Balticgruppen arbetar även med ett eget initiativ som heter Change the game. Syftet och 
tanken bakom Change the game är att låta barn ha det roligt, må bättre, leva ett längre 
och friskare liv samt att detta kan öka chanserna för att barnen kan bli riktigt bra på 
sport på sikt. Change the Game arbetar för allas rätt till rörelse. Det handlar om att låta 
barnen träna utifrån sina egna villkor och att tillåta barn och unga att ha kul 
tillsammans. Change the game lyfter även vikten av att känna till att talang kan komma 
sent, därför är det viktigt att få ungdomar att fortsätta med idrotten. Olika 
idrottsföreningar i Umeå har anslutit sig för att bidra till detta och tillsammans jobbar de 
för ett ”ännu bättre idrottande och livslång hälsa för barn- och ungdomar”. 
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Sponsring 
 
Balticgruppen arbetar i en stor grad med sponsringsrelaterad verksamhet. Men deras 
sponsringsverksamhet ämnar inte till att stärka varumärke eller att ha ett strategiskt 
syfte. Den främsta sponsringen de gör är knuten till den lokala idrottsverksamheten i 
Umeå och detta sponsringsinitiativ tar de för att de tycker att det är viktigt att Umeå rör 
på sig och vikten av en god hälsa är central i detta initiativ. Även att idrott är viktigt för 
ett fungerande samhälle. Andreas lyfter även vikten av att idrott skapar förebilder för de 
yngre utövarna och vikten av att se upp till någon i de yngre åren. Det gäller samma sak 
här som för det filantropiska arbetet att sponsringen är knuten till staden Umeå, för en 
välmående befolkning. 
 
CRM 
 
Initiativet CRM, cause-related marketing är inget som Balticgruppen använder sig av i 
sitt CSR-arbete. 
 
Bakomliggande faktorer till valet av CSR-initiativ 
 
Andreas säger att det är viktigt att Balticgruppen känner att det de gör och bidrar med är 
viktigt för Umeå men sen är det även så att en del naturligtvis har ett egoistiskt syfte 
från dem som företag som då innebär att de vill ha en finansiell vinning och tjäna 
pengar för att utvecklas. Men där påpekar Andreas att oavsett vad de gör så gör de det 
för att hjälpa till och hjälper de till så kommer de automatiskt också att tjäna på 
initiativet. 
 
Syftet med initiativen 
 
Syftet med Balticgruppens CSR-arbete är att stärka attraktionen för att bo och arbeta i 
Umeå, genom det har Balticgruppen möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med 
staden. 
 
Intressenters roll 
 
Det är tydligt vilka som är Balticgruppens intressenter, det är givetvis Umeåborna. 
Vilka Balticgruppen försöker ha en tydlig koppling till i sitt CSR-arbete genom att ha 
kravet att föreningen eller organisationen de samarbetar med i sitt CSR-arbete är lokalt 
baserade i Umeå. Andreas berättar om att han upplever att det är mycket påtryckningar, 
tyckande och önskningar från intressenterna och berättar vidare att dessa önskemål kan 
vara allt mellan himmel och jord. Önskemål om sponsring, önskemål om bidrag till 
diverse ändamål. Detta är med största sannolikhet för att de är en stor och känd aktör i 
Umeå.   
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5.5 VATTENFALL  
	  
”Vi slår ju oss inte på bröstet och säger oj vad vi är bra för att vi har skänkt pengar 
till välgörenhet” 
 
Vattenfall AB grundades 1909 och är helägt av den svenska staten. Vattenfall 
producerar el och värme, levererar fjärrvärme och är elnätägare. Vattenfall har cirka 28 
000 anställda och finns representerade runt om i Europa. 
 
Rolf Bernro är 60 år och arbetar som Senior Development Manager på Vattenfall. Han 
ansvarar bland annat för ledningssystem och styrsystem som har med hållbarhet att 
göra. Han har arbetat på företaget i 27 år men har haft flera olika tjänster under de åren. 
Rolf har svarat på våra frågor gällande övergripande CSR och intressenters roll. För de 
tre CSR-initiativen filantropi, sponsring och CRM har vi intervjuat Lotta Lundvall, som 
är Head of Sponsoring på Vattenfall. 
 
Historiskt sett har det varit mycket fokus på miljöfrågor när det gäller Vattenfalls CSR-
arbete, men Rolf menar att de har börjat bredda sig mer och mer. Det har blivit fokus 
leverantörssidan och på sociala aspekter av CSR i och med att Vattenfall har börjat ta 
sig in på allt fler nya marknader runt om i Europa. Rolf menar att deras ansvar i 
samhället är att försöka balansera pengar, miljö och sociala frågor i allt som rör 
verksamheten. ”Vi finns ju för att vi är eftertraktade, precis som många andra företag”, 
säger Rolf. Vidare trycker han på vikten av deras sociala ansvar, men säger att 
Vattenfall som företag genererar många nya jobbtillfällen. ”Det finns exempel på 
regioner där vi för varje jobb vi betalar generar det två nya jobb och om den 
verksamheten då läggs ner eller flyttas så drabbar det ju flera människor”, säger Rolf. 
Han anser även att Vattenfall har ett stort ansvar för vad som händer lokalt. De har sju 
olika fokusområden inom CSR, där det som Rolf nämner är Impact on local 
communitys and nature, där Vattenfall försöker involvera samhället som berörs och för 
att ta de negativa konsekvenserna som Vattenfall bidrar till. ”Sen är det ju klart att man 
kan alltid göra mer, men vi har ju ett uppdrag att tjäna pengar också”, säger Rolf och 
menar att Vattenfall måste kunna tjäna pengar för att ha möjligheten att förändra 
verksamheten. 
 
De tre CSR-initiativen: Filantropi, sponsring och CRM 
 
Filantropi 
 
Lotta anser inte att Vattenfall arbetar med välgörenhetsrelaterad verksamhet i speciellt 
stor utsträckning. De skänker ibland pengar när det har varit någon typ av katastrof, 
exempelvis gick de in och stöttade när Nepal hade sin katastrof och har även skänkt 
pengar i samband med den aktuella flyktingkrisen. ”Vi har sålt av delar av vårt 
eventlager som vi använder vid events och har med hjälp av de pengarna vi tjänat där 
skänkt en summa till Childhood Foundation eller andra välgörenhetsorganisationer”, 
säger Lotta. En fördel med välgörenhet är att det kan göra de anställda på Vattenfall 
glada och stolta över företaget, säger Lotta, men anser samtidigt att det finns flera 
nackdelar med ett filantropiskt initiativ. ”Det kan finnas folk utifrån som anser att vi 
SKA göra det här bara för att vi är ett stort företag och i och med att det finns många 
att hjälpa så kan det vara svårt att bestämma till vem och så vidare”, säger Lotta och 
nämner även nackdelen i att det inte är så ofta filantropiska initiativ kommuniceras ut 
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till allmänheten. ”Vi slår ju oss inte på bröstet och säger oj vad vi är bra för att vi har 
skänkt pengar till välgörenhet”, säger Lotta och menar att det snarare är en 
hygienfaktor. 
 
Sponsring 
 
När det kommer till sponsringen är det något som Vattenfall arbetar mycket med. De 
sponsrar evenemang inom sport, miljö, kultur och utbildning bland annat. Lotta menar 
att det finns två olika typer av sponsring som de arbetar med. Dels en långsiktig 
sponsring, där Vattenfall har en samarbetspartners som de arbetar med under en lång 
tid, eller en kortsiktig sponsring där Vattenfall är med och sponsrar ett event under en 
dag eller så. Lotta säger att Vattenfall ofta satsar på den långsiktiga sponsringen. Hon 
menar även att det tar tid att samarbeta med olika sponsringspartners, båda parter måste 
lära känna varandra. ”Man vet aldrig hur det blir innan det är igång”, säger Lotta och 
tillägger att även om avtalen som skrivs ofta är långa så skriver man alltid ett kort avtal i 
början, innan Vattenfall kan vara säkra på om det är ett bra sponsringsinitiativ eller inte. 
Vattenfall har en strategi som innebär att de aldrig sponsrar individuella personer, det 
handlar alltid om ett förbund eller ett lag i så fall. ”Sponsrar vi en individ kanske den 
gör något dåligt, typ dopar sig och det tar vi ju avstånd ifrån”, säger Lotta och menar att 
även om samma risker finns i ett fotbollslag exempelvis så finns det flera personer i det 
laget som inte gör något dåligt och då kan Vattenfall istället fokusera på dem. Vattenfall 
går aldrig in i sponsringssamarbeten som rör politiska eller religiösa organisationer 
 
CRM 
 
Vattenfall brukar kombinera deras CRM-initiativ med de sponsringssamarbeten de har. 
Lotta berättar att det exempelvis kan röra sig om en aktivitet i stil med ”teckna ett nytt 
elavtal så får du en skidmössa” eller att gå ut digitalt med att Vattenfall skänker 50 kr 
till en välgörenhetsorganisation för varje kund som skänker 50 kr till samma 
organisation. Dessa kampanjer pågår inte alltid, utan det sker ibland. Det kan även ske 
interna CRM-initiativ, till exempel om Vattenfalls anställda skänker pengar till en 
organisation, då går Vattenfall in och skänker lika mycket pengar. Vilken organisation 
det blir beror ofta på vilka frågor Vattenfall anser är viktiga och aktuella just då, det kan 
handla om initiativ från sportklubbar eller ett förbund till exempel. Lotta ser CRM-
initiativ som ett win-win koncept, där man både får och ger något åt båda håll. 
 
Bakomliggande faktorer till CSR-initiativ 
 
När det gäller filantropiska initiativ menar Lotta att en avgörande faktor är att det ska 
vara en aktuell situation, krisdrabbade människor som behöver hjälp. Där ser hon det 
som att Vattenfall går in som en samhällsfaktor och hjälper till. Ofta är det även de 
anställda som är en bakomliggande faktor till att ett filantropiskt initiativ blir av, 
exempelvis att de har hittat en specifik organisation eller katastrof att skänka pengar till. 
Lotta säger att det är viktigt att Vattenfall hittar organisationer som har lika värderingar 
som företaget har, att det gäller att hitta matchningen mellan företag och organisation, 
oavsett om det handlar om sponsring eller välgörenhet eller CRM. ”Det här ligger ju 
även i organisationernas intressen, man hittar varandra för att man vill ha den där 
breda portföljen”. Trovärdighet är också viktigt, att det finns ett delat intresse med den 
organisation eller det event som Vattenfall sponsrar. ”Det är ju en nackdel om folk inte 
ser kopplingen mellan oss och det vi sponsrar, man måste vara trovärdig”, säger Lotta. 
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Lotta menar att det även handlar om vilka mål som Vattenfall har. Det kan exempelvis 
röra sig om säljmål, att nå fler kunder, nya eller befintliga. Eller att försöka nå ut till nya 
marknader, eller förändra eller förflytta varumärket. Lotta anser att sponsring är väldigt 
bra om ett företag vill försöka förflytta sitt företag. ”Som oss på Vattenfall till exempel, 
vi kan ju ses som ett företag som det är mycket kunskap runt, och om vi istället skulle 
vilja bli typ Spotify, det vill säga mer modernt och ungdomligt, då skulle vi kunna 
använda sponsring till att förflytta vårt varumärke”. Lotta tillägger även att sponsring 
inte är en garanti för att förflytta sitt varumärke, men det går att försöka. 
Sammanfattningsvis går det att säga att Vattenfalls bakomliggande faktorer till valet av 
CSR-initiativ beror på vilka mål dem har, vad de vill med varumärket eller att ta sitt 
ansvar som samhällsmedborgare genom att sponsra lokala aktörer. 
 
Syftet med initiativen 
 
Det finns flera syften till att Vattenfall arbetar med CSR-initiativ. Lotta menar att det 
handlar mycket om att skapa intern stolthet, att jobba med engagemang genom att se 
vilka intressen deras kunder har och försöka dela deras intressen genom ett sponsorskap, 
alltså att ha som syfte att skapa en dialog med deras intressenter. Syftet kan också vara, 
som tidigare nämnt, att förflytta varumärket. Lotta är tydlig med att syftet med 
sponsring också handlar om att få någon form av return of investment, alltså att 
Vattenfall tjänar på det. ”Sponsring är ju inte välgörenhet”, säger Lotta. Hon menar att 
sponsringen är mycket mer affärsmässig än vad exempelvis filantropiska initiativ är. 
Hon anser att ett negativt syfte med CRM kan vara om företaget som initierar initiativet 
inte själva skänker pengar, utan bara uppmanar kunderna till att göra det. ”Man måste 
också ta från företaget, det är viktigt att båda ger och inte bara kunderna”, säger Lotta 
och fortsätter ”naturligtvis handlar det om att hjälpa, eller att hjälpa våra anställda att 
hjälpa. Vi vill ju visa att vi bryr oss i ett samhälle och för vad som händer”. 
 
Intressenters roll 
 
Rolf menar att alla är intressenter till Vattenfall. Han tillägger sedan att det finns väldigt 
många olika grupper som har synpunkter på Vattenfalls verksamhet men nämner 
anställda som en intern intressentgrupp. De externa intressenterna är enligt Rolf kunder, 
ägare via staten, NGO, etc. och Vattenfall själva. Även invånare, exempelvis närboende 
i de områden Vattenfall verkar, som blir påverkade av något de gör. ”Det finns ju 
många som har synpunkter på vad vi gör och vad vi inte gör, både sådant som påverkar 
och som vi påverkas av”, säger Rolf. 
 
Intressentgrupperna är olika viktiga för företaget, Rolf menar att alla inte är lika viktiga 
alltid. Rolf säger att utmaningen för Vattenfall handlar om att tala om för en 
intressentgrupp, det vill säga att transparent berätta varför de inte alltid kan göra så som 
intressentgruppen anser att de bör göra. Han tillägger att även om det fortfarande är en 
utmaning så har det blivit bättre de senaste åren, intressenterna har fått en större 
förståelse (dock inte alltid en acceptans) för Vattenfalls verksamhet. ”Det är klart att vi 
vill lyssna på vad folk säger, sen är det ju inte alltid att det blir som dem vill”, menar  
Rolf och säger att Vattenfall jobbar hårt för att nå maximal transparens, så hårt det går 
utan att lägga snubbeltråd för sig själva. 
 
Rolf säger att de märker av påtryckningar från intressenterna, men att företaget ibland är 
överens med dem. Problemet är att Vattenfall och intressenterna ofta har olika 
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tidsperspektiv på när saker och ting ska hända, menar Rolf. ”Många är inne på att det 
ska ske NU och då säger vi att det inte kommer att fungera eftersom vi har ett annat 
uppdrag också”, säger Rolf och förklarar att det alltid är en balansgång mellan vad 
ägaren vill att Vattenfall ska göra och vad en del av intressenterna vill. ”Vi har ett 
huvuduppdrag i att tjäna pengar och bidra till omställningen av energimarknaden och 
vi är lite av ett benchmark för det svenska företagen”, säger Rolf och menar att det 
kostar att ligga i framkant, Vattenfall lägger pengar på forskning där det inte finns några 
garantier att det ger något. ”Det är pengar som vi hade kunnat använda någon 
annanstans”, konstaterar Rolf. Han menar att det inte är speciellt ofta som en 
intressentgrupp vill något positivt och att Vattenfall inte får speciellt mycket 
uppmärksamhet för de positiva saker de gör för samhället. ”Vi har investerat cirka 15 
miljarder i vindkraft de senaste åren och vi gör rätt mycket sådana typer av saker som 
inte får så mycket uppmärksamhet, det är mest att vi är elaka som kommer fram”, 
avslutar Rolf.   
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5.6 KOMATSU FOREST 
	  
“Då är det ju det att då måste man ju ge tillbaka också” 
 
Komatsu Forest har funnits sedan år 1961 och är en montering- och utvecklingsindustri 
som utvecklar, tillverkar och marknadsför skogsmaskiner och tillbehör. Företaget är 
verksamt i hela världen med undantag för stora delar av Afrika som inte har 
skogsindustri. Komatsu Forest har ca 580 anställda.  
 
Petter Sundqvist är 44 år gammal och hans roll på Komatsu Forest är att han är HR-
specialist och Safety Manager. HR-avdelningen är tilldelad företagets CSR-arbete. Men 
Petter belyser att det är främst hans chef som är Manager för hela Komatsu Forest som 
sitter på de ekonomiska möjligheterna för att genomföra CSR-arbete. Totalt på Komatsu 
är det tre personer som är involverade i CSR-arbetet men Petter menar på att 
huvudsakligen kommer idéer från deras medarbetare som uppmärksammar eller önskar 
att de borde vara med på detta eller göra detta. 
 
På Komatsu använder man sig av två olika definitioner av CSR varav den ena är 
Company Social Responsibility och den andra är Comapny Society Relations. Sen 
skiljer Komatsu Forest på CSR as business det vill säga att det finns en fördel för deras 
verksamhet att delta och CSR as social contribution det vill säga att de inte får någon 
fördel utan de anser att de som en stor aktör på marknaden bör vara med för att ge 
tillbaka till samhället. Petter menar på att Komatsu Forest inte har något speciellt 
fokusområde inom CSR utan de har flera stycken. Där ett av dem är att de ska fokusera 
på sitt närsamhälle och aktiviteterna ska gärna vara kopplade till detta. Det vill säga 
vara ett lokalt engagemang. 
 
De tre CSR-initiativen: Filantropi, Sponsring och CRM 
 
Filantropi 
 
Komtasu Forest arbetar enligt Petter med välgörenhet i en mindre utsträckning som då 
har teet sig i att de ger medarbetarna möjligheten att välja att deras årliga julklapp 
istället kan vara ett filantropiskt bidrag till välgörenhet. På frågan om det är majoriteten 
av de anställda som nyttjar denna möjlighet att skänka till välgörenhet svarar Petter 
”Nej det är det verkligen inte”. Det har visat sig vara betydligt färre än vad HR-
avdelningen trodde. 
 
Ett annat välgörenhetsengagemang som Komatsu Forest haft är att de skänkte 35 
miljoner kronor till Dragonskolan som är en gymnasieskola i Umeå. Med kravet att de 
skulle rusta upp teknik-delen och att skolan ska kunna garantera eleverna att de får den 
bästa möjliga utbildningen på gymnasiet inom teknik. Men de har inte lagt sig i eller 
ställt några krav på vilket sätt Dragonskolan ska rusta upp teknikutbildningen. Detta är 
ett initiativ som är i linje med Komatsu Forest krav på närliggande engagemang. Några 
andra engagemang har inte kommit till Petters kännedom men han poängterar att han 
endast svarar för Komatsu Forest Sverige och deras moderbolag Komatsu kan ha 
betydligt fler engagemang. 
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Sponsring 
 
Den sponsringsrelaterade verksamhet som Komatsu Forest bedriver är främst att de 
sponsrar sina medarbetares aktiviteter. Exempelvis om en medarbetare håller på att 
spela handboll eller så har det varit i samband med att medarbetare sprungit 
Blodomloppet. Vid något tillfälle har det varit så att Komatsu Forest haft en Rally-bil, 
då är det mer utifrån ett kundperspektiv och med ett syfte att synas. Petter menar att de 
flesta av företagets sponsringsaktiviteter är små och ofta riktade till sina medarbetare. 
Med ett fokus på aktiviteter som ofta är kopplade till deras område skog där många av 
deras medarbetare också har sina intressen i form av jakt, natur och motorsport. 
 
För att bli sponsrad av Komatsu Forest så finns det några punkter som måste uppfyllas 
dessa är att sponsringen ska vända sig till någon av företagets intressenter, kunder eller 
potentiella medarbetare. Med potentiella medarbetare menar Komatsu Forest studenter 
eller redan yrkesverksamma som kan ha ett intresse i Komatsu Forest. Dessa 
sponsringsaktiviteter ska vara samarbeten med organisationer som också värderar och 
genomsyras med hög kvalitet och professionalism. Givetvis ska dessa samarbeten även 
medföra en tydlig motprestation och grunda sig på avtal mellan parterna. Både Komatsu 
Forest och deras moderbolag Komatsu är restriktiva och försiktiga när det kommer till 
sponsring och sysslar inte med individsponsring av elitidrottare eller liknande. Det har 
inte kommit till Petters kännedom att dessa aktiviteter har medfört några nackdelar mer 
än att det kostar företaget att sponsra. 
 
CRM 
 
Detta är ett initiativ som inte används i Komatsu Forest CSR-verksamhet. 
 
Bakomliggande faktorer till valet av CSR-initiativ 
 
De faktorer som ligger bakom Komatsu Forest CSR-initiativ är att det antingen ska vara 
utifrån ett affärstänk det vill säga att det ska gynna deras verksamhet och det finns en 
tydlig fördel med att medverka. Den andra bakomliggande faktorn är att initiativet ska 
ses som att ge tillbaka till samhället. Då har Komatsu Forest valt att fokusera på deras 
närområde där de är verksamma. 
 
Syftet med initiativen 
 
Syftet med initiativen är att det ska hjälpa samhället runt omkring där Komatsu är 
verksamma, samt att deras CSR-initiativ ska gynna deras intressenter i form av kunder 
eller potentiella medarbetare. 
 
Intressenters roll 
 
Komatsu Forest intressenter är hela samhället runt omkring dem och givetvis deras 
kunder och medarbetare. Petter nämner skolor och kommunen som viktiga intressenter 
och det är också därför deras CSR-arbete ofta riktar sig till just dessa intressentgrupper.   
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5.7 SVENSKA SPEL  
	  
”Det handlar inte bara om att vi ska ge pengar, vi ställer motkrav” 
 
Svenska Spel är ett statligt bolag som är verksamma på den reglerade spelmarknaden i 
Sverige. Bolagets affärsidé är att sälja spel till svenska folket och ge dem en 
spelupplevelse. Bolaget tillhandahåller spel på sport, nummerspel och poker på nätet, 
mobilen eller i butik. Företaget grundades 1897 och verkar enbart på den svenska 
marknaden och har 1 664 anställda.  
 
Zenita Strandänger är 54 år och har arbetat på Svenska Spel sedan 1997. Hon är 
hållbarhetschef och har en stor roll i företagets CSR-arbete då det är hon tillsammans 
med sin grupp som föreslår de hållbarhetsmål som Svenska Spel ska ha och ser till att 
dessa mål uppfylls, samt utvecklar nya mål. 
 
På Svenska Spel delar man upp definitionen av CSR på två olika sätt. Först definieras 
vart företaget har en negativ påverkan på samhället för att kunna minimera den, men sen 
identifierar de även vart Svenska Spel har en positiv påverkan. Zenita anser att alla 
anställda är involverade i företagets CSR-arbete och att hela Svenska Spels 
existensberättigande handlar om att förebygga spelproblem och det därmed är på allas 
agenda. ”Sedan om man tittar på mänskliga rättigheter exempelvis, så är ju inte det på 
allas agenda”, menar Zenita och förklarar att det beror på vilken roll man har i 
företaget. Hållbarhetsavdelningen på Svenska Spel består av fem personer, så det är 
dem som har det yttersta ansvaret för företagets CSR-arbete. Det är Svenska Spels 
styrelse som fattar alla beslut om vilka mål företaget ska ha. Zenita menar att Svenska 
Spels yttersta ansvar i samhället är att förebygga spelproblem. ”Varje person som får ett 
spelproblem är ett misslyckande för oss”, säger hon och förklarar att det är viktigt att 
varje person som spelar hos dem ska känna en trygghet och att Svenska Spel ska 
tillhandahålla verktygen för att den tryggheten ska kunna uppnås. 
 
De tre CSR-initiativen: Filantropi, sponsring och CRM 
 
Filantropi 
 
Enligt Zenita arbetar Svenska Spel inte direkt med några filantropiska initiativ. Det dem 
fokuserar på istället är forskning, där de varje år lägger 7.5 miljoner på forskning som 
ska förebygga spelproblem. Det är inte Svenska Spel själva som bestämmer vilket 
område som forskningen ska beröra, för det finns ett forskningsråd som är helt 
oberoende som får avgöra vart pengarna ska gå. Zenita menar att de inte har någon 
påverkan på hur forskningen ska bedrivas, men att den ska gå att relatera till 
spelproblem eller effekter av spelande. Hon menar att det är en svår gräns mellan risken 
att forskningsrådet inte är oberoende av Svenska Spel, men är tydlig med att säga att det 
är så det är. ”Det kan ju finnas en diskussion om att det skulle vara så, men en forskare 
vill inte vara beroende, han vill äga sitt resultat”. Fördelen med denna typ av 
välgörenhet menar Zenita är att Svenska Spel kan bidra till ett område där det inte finns 
pengar och på så sätt få bevis på nya möjligheter som kan göras. 
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Sponsring 
 
Svenska Spel är en av Sveriges största idrottssponsorer. ”Svenska Spel och idrott hör 
ihop”, menar Zenita. Sponsringen är helt affärsmässig, och Svenska Spel sponsrar 
aldrig enskilda personer (då rör det sig om stipendier istället) utan det rör sig istället om 
de stora idrottsförbunden i Sverige. Ibland sponsrar Svenska Spel även event, 
exempelvis Idrottsgalan. Zenita säger att sponsoravtalen i de flesta fall löper över en 
väldigt lång tid, ”vårt avtal med Svenska Fotbollsförbundet löper till år 2021 till 
exempel, det skrevs under förra året”, säger hon. Svenska Spel arbetar mycket 
tillsammans med förbunden när det kommer till sponsringen, det kan till exempel 
handla om att ett fotbollslag kan anordna ett socialt projekt och för det finns en fond 
som Svenska Spel upprättat som fotbollslagen kan söka pengar från. För detta sätter 
Svenska Spel krav på att de exempelvis ska ha tillgång till idrottsprofilerna inom laget 
eller förbundet och att Svenska Spel ska få tillgång till biljetter till deras events och 
dylikt. 
 
Zenita menar att det alltid är en utmaning att bestämma vilket sponsringsinitiativ det är 
bäst att lägga på, det är så många som vill ha och behöver pengar. Det kan även vara ett 
problem i hur exempelvis fotbollsförbunden agerar rent etiskt, med huliganer och 
liknande, men Zenita menar att detta är något som Svenska Spel tillsammans med 
förbunden arbetar för att stävja.  
 
CRM 
 
Svenska Spel har ett CRM-initiativ som de kallar för Gräsroten. Initiativet innebär att 
om någon spelar på ett specifikt fotbollslag så går en viss summa av de spelade 
pengarna till det laget. ”Om jag spelar och fördelar min pott på IFK Göteborg, då går 
en viss del av min insättning direkt till IFK Göteborg”, förklarar Zenita. Totalt rör det 
sig om cirka 50 miljoner per år som fördelas procentuellt beroende på hur folk spelar. 
Zenita tillägger att det finns ett tak, så att inte personer kan lockas att spela för att hjälpa 
sitt favoritlag till exempel. ”Därför har vi inte heller några andra typer av sådana här 
initiativ, det kan trigga någon till att spela för mycket”, menar Zenita. Hon berättar 
även att Svenska Spel aldrig ger julklappar till sina anställda, de pengarna skänks 
istället till någon välgörenhetsorganisation. 
 
Bakomliggande faktorer till CSR-initiativen 
 
Zenita nämner kopplingen till Svenska Spel som en viktig faktor till vilka typ av 
sponsringsinitiativ som de väljer. ”Det måste fylla en viktig funktion, vi har spel på 
idrott och vill fortsätta att ha den kopplingen”, menar Zenita. Detta gäller även 
filantropiska initiativet, vilket i Svenska Spels fall handlar om forskning, där måste 
pengarna som skänks vara kopplade till företagets verksamhet och bidra till att 
förebygga spelproblem. En annan avgörande faktor är också att inget CSR-initiativ får 
leda till att folk triggas att spela mer och spendera mer pengar, menar Zenita. 
När det gäller sponsringen är det styrelsen om bestämt att det ska ha en stark koppling 
till idrotten och de stora förbunden där. Den ska även vara helt affärsmässig. ”Det 
handlar inte bara om att vi ska ge pengar, vi ställer motkrav”, säger Zenita. Kraven kan 
exempelvis handla om att förbunden måste engagera sig socialt, rapportera mångfald 
och hjälpa Svenska Spel att få biljetter till deras events. 
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Syftet med initiativen 
 
Zenita tar upp flera olika syften som Svenska Spel har med sina CSR-initiativ. När det 
handlar om filantropiska initiativ (i detta fall forskningen) är syftet att skapa en 
vetenskaplig grund i forskningen kring spelproblem och att kunna bidra med det till 
samhället. I sponsringsrelaterade initiativ handlar det om att fylla en viktig funktion i 
företagets koppling till den svenska idrotten. Syftet är att ha kvar den kopplingen, men 
att också bidra till att alla kan fortsätta utöva idrott i Sverige.  Vid CRM-initiativ så som 
Gräsroten menar Zenita att syftet är att folk ska få lov att känna sig delaktiga till sin 
klubb. ”Att folk ska kunna känna den här breddidrotten”, avslutar hon. 
 
Intressenters roll 
 
Svenska Spel har många intressenter, men Senita säger att de viktigaste är kunder, 
medarbetare och ägare. Hon tillägger att de även jobbar med flera andra 
intressentgrupper, så som politiker, forskare, intresseorganisationer så som 
spelberoendeföreningar eller med myndigheter som folkhälsomyndigheten. Svenska 
Spel har en specifik strategi utifrån varje intressentgrupp som är utarbetad efter 
företagets hållbarhetsmål, så deras CSR-arbete är i högsta grad kopplat till 
intressenterna. 
 
Zenita förklarar att de märker av påtryckningar från sina intressenter på flera olika sätt. 
Exempelvis var det spelberoendeföreningarna som drev på och krävde att Svenska Spel 
införde en 18-årsgräns på lottospel, vilket företaget tog till sig. En annan organisation 
granskade Svenska Spel och anklagade dem för att vara dåliga på ställa krav på sina 
sponsringspartners, ”då fick vi gå hem och städa upp”, säger Zenita. Hon nämner att 
påtryckningarna från kunderna mer rör själva spelandet, de ställer krav utifrån 
spelansvaret och vad de vill att Svenska Spel ska förändra. Ett exempel är att kunderna 
efterfrågade att det skulle visas hur mycket pengar man hade förlorat, då införde 
Svenska Spel det på samtliga spel.   
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5.8 Sammanfattning av empiri 
 

 Filantropi Sponsring CRM Bakom- 
liggande 
faktorer 

Syfte Intressenter 

Volks-
wagen 

Samarbetar 
med BRIS. 
Stödjer Eld-
själsgalan 

Sponsrar 
skidor, 
ridsport, 
fotboll. 

Skänkt en 
summa per 
såld barn-
stol. 

Tydlig 
koppling. 
Affärs-
mässigt. 

Visa att de 
tar ansvar. 
Vitalisera 
varumärke 

Främst 
konsum-
enter 

Oatly Skänker pengar 
till 
forskning. 

Events, 
individer 
(Sarah 
Sjöström) 

- Måste tillföra 
något till 
varumärket. 

Skapa 
debatt, 
uppmärk-
samhet. 

Främst 
konsumenter 

Pfizer Skänker pengar 
till forskning 
och utbildning 

- Samarbete 
med läkare 

Tydlig 
koppling. 
I linje med 
verksam-
heten 

Förebygga 
och kurera 
ohälsa. 

Främst 
läkare 

Baltic-
gruppen 

Skänker till 
lokala 
organisationer. 

Lokal 
idrotts- 
verksamhet. 

- Stark 
koppling till 
det lokala. 
Önskemål 
från andra. 

Vara en 
hjälpande 
hand. Bidra 
lokalt. 

Lokal-
invånarna 

Vatten-
fall 

Skänker vid 
aktuella kriser 

Sport, miljö, 
kultur 

Interna 
kampanjer. 
I samband 
med 
sponsring 

Lika 
värderingar 
och stark 
koppling till 
företaget 

Skapa 
intern 
stolthet. Ta 
sitt ansvar 

Konsum-
enter och 
medarbetare 

Komatsu Skänkt pengar 
till utbildning. 
Lokalt. 

Sponsrar 
medarbet-
ares 
aktiviteter 

- Lokal 
koppling. 
Affärs-
mässigt. 

Gynna 
verksam-
heten 

Medarb-
etare 

Svenska 
Spel 

Stödjer enbart 
forskning 

Stor idrotts-
sponsor i 
Sverige 

Gräsroten. 
Kunder kan 
skänka 
pengar till 
sin klubb. 

Tydlig 
idrotts-
koppling. 
Affärsmässig 

Vetenskap-
ligt bidrag. 
Fylla viktig 
funktion 

Konsum-
enter och 
idrotts-
förbund 

 

Tabell 1. Sammanfattning av vår empiri  
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6. Analys   
  
I detta kapitel kommer vi att analysera och jämföra vår teori med vår insamlade empiri. 
Analysen har samma uppbyggnad som den teoretiska referensramen och ämnena i 
empirin. Inledningsvis analyseras de tre CSR-initiativen, för att vidare analysera 
bakomliggande faktorer och syfte, därefter analyseras intressenternas roll. Kapitlet 
avslutas med en jämförelse mellan de olika företagen.  
______________________________________________________________________ 
 
Problemformuleringen som präglat denna studie är ”Hur ser företagens arbete ut 
angående sociala CSR-initiativ och vilken roll har intressenterna i företagens CSR-
arbete?” Studiens syfte är att undersöka hur medelstora till stora företag arbetar med de 
tre sociala CSR-initiativen filantropi, sponsring och CRM. Vi ämnar djupare undersöka 
vilka faktorer som ligger bakom valet av CSR-initiativ och vad syftet med dessa 
initiativ är, samt vilken roll och påverkan intressenterna har i företagets CSR-arbete. 
 
Precis som tidigare forskning har visat är CSR ett begrepp som definieras olika på alla 
företag. Vi har kunnat urskilja en gemensam nämnare bland företagen i vår studie då 
samtliga anser att det sociala ansvarstagandet är en viktig del av CSR. Många av 
företagen CSR-arbete går ut på att hitta vart de har en negativ påverkan i samhället och 
att försöka minimera den. Då företagen i studien är verksamma inom olika branscher ser 
detta arbete ut på olika sätt, där det handlar om allt från fokus på barnfamiljer och idrott 
till att bidra till forskning och stödja utvecklingsländer. Företagen har olika åsikter om 
hur många som är involverade i deras CSR-arbete. Några menar att det enbart är den 
avdelning som arbetar med CSR-frågor, medan andra anser att det är samtliga på 
företaget som arbetar med CSR. Detta anser vi tyder på att företagen ser på CSR på 
olika sätt vilket vi också tror kan påverka hur deras arbete med CSR-initiativen ser ut, 
vilket vi också har kunnat se i våra resultat.  
 

6.1 De tre CSR-initiativen: Filantropi, sponsring och CRM 
 

6.1.1 Filantropi 
 
Filantropi är ett av de mest förekommande initiativen inom CSR (Kim et al, 2010, s. 
1049). Men samtidigt så är det i en undersökning endast ca en tredjedel av 250 
företagsledare som fokuserar på att arbeta med filantrop i sin verksamhet (Kim et al, 
2010, s. 1049). Men efter vår empiriska studie kan vi konstatera att det ligger en del i 
det Kim et al (2010, s. 1049) säger i att endast en tredjedel av de företagsledare som 
deras undersökning gällde fokuserade på filantropi. Vi anser att de företag som vi 
undersökt har ett större fokus på sponsring än filantropi. En anledning till denna 
skillnad anser vi kan ha att göra med att arbetet med CSR-initiativ skiljer sig åt på olika 
marknader och i olika länder. Forskningen är framtagen vid universitet i Korea, det 
framgår inte på vilken marknad forskningen är genomförd på men vi utgår ifrån att det 
mest troligt inte är den lokala svenska marknaden. Vilket gör att teorin av naturliga skäl 
skiljer sig från vår empiri då vi enbart undersökt hur företagen arbetar med CSR-
initiativ på den svenska marknaden.  
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Sermansky (2007, s. 12-14) lyfter vikten av att företagen ska engagera sina anställda i 
sina filantropiska initiativ och vikten av att medarbetare känner att de är en del av 
företagets filantropiska initiativ. Vattenfall lyfter att ett av syftena med det filantropiska 
initiativet är att just skapa en intern stolthet. Vilket vi som författare tror är viktigt, vi 
anser även att det är viktigt att företagen och framförallt de som arbetar med CSR-
frågorna på företagen informerar och kommunicerar ut deras filantropiska initiativ till 
sina medarbetare. Precis som Vattenfall säger så anser vi att detta bör skapa en intern 
stolthet på företagen vilket endast kan medföra positiva effekter. Vi anser att det kan 
leda till Word of Mouth, dels till konsumenter men också till andra företag och därmed 
fungera som en inspiration till att fler företag förstår värdet av CSR och engagerar sig, 
vilket kan leda till att företagen skapar egna filantropiska initiativ. 
 
Även om de flesta företag är tydliga med att påpeka att det filantropiska initiativet inte 
är någon marknadsaktivitet som ska driva försäljning, så anser vi att ett filantropiskt 
initiativ med en välarbetad strategi kommer att fungera som en marknadsföringskanal. 
Detta säger även Sermansky (2007, s. 12-14) och menar att det är viktigt att informera 
konsumenterna om sitt filantropiska initiativ som en del av marknadsföringen. Vår 
uppfattning är att företag inte vill klassa CSR som marknadsföring, men vi är överens 
om att om det kommuniceras rätt så kommer initiativet ändå att fungera som 
marknadsföring för företaget. Volkswagen filantropiska initiativ är att de skänker bilar 
till BRIS som de kan använda i sin dagliga verksamhet, likaså skänker de bilar till 
Eldsjälsgalan. Detta är ett engagemang som konsumenter får ta del av och ser som 
välvilja och automatiskt får konsumenter en bra bild av företaget. Ett annat exempel är 
att de skänker annonsutrymme till välgörenhetsorganisationer men då står det 
någonstans i annonsen att det utrymme är skänkt av Volkswagen vilket också nås av 
konsumenter som får en uppfattning om Volkswagens filantropiska arbete. Några av de 
andra företagen har lyft svårigheten i att kommunicera ut det filantropiska arbetet. Här 
kan vi urskilja två olika strategier när det kommer till att marknadsföra sina 
filantropiska initiativ, å ena sidan vågar företagen kommunicera sitt filantropiska 
initiativ och visa på att de tar sitt ansvar, medan andra företag är försiktiga och inte 
vågar ta steget att kommunicera initiativ som handlar om välgörenhet. Vi tror att det 
finns en fin gräns mellan vad som är bra och dålig marknadsföring i samband med 
välgörenhet. Enligt Webb & Mohr (1998, s. 231) gäller det för företag att vara försiktiga 
när de marknadsför sitt ansvarstagande och filantropiska arbete i stor utsträckning, 
annars riskerar de att få skeptiska konsumenter. Detta tror vi är de flesta företags skräck, 
många av våra respondenter har lyft den fina gränsen mellan CSR och marknadsföring 
och hur svårt det är att hålla sig på ”rätt” sida. Denna svårighet anser vi kan komma att 
bidra till att företag är passiva och inte riktigt vågar visa på sitt filantropiska arbete. En 
annan nackdel och bidragande konsekvens är att vi tror att det finns en risk att företag 
backar helt och inte vågar riskera att väcka misstro hos konsumenterna och därmed inte 
arbetar med filantropi i den utsträckning de kanske önskar eller som intressenter anser 
att de bör.  
 
Vårt resultat har visat på att företagen tror att intressenterna har en tydlig åsikt om att de 
anser att stora företag på marknaden bör skänka pengar. Det finns flertalet olika 
organisationer som behöver hjälp och företagen upplever att det blir svårt att välja, för 
även där finns det olika åsikter hos intressenterna om var pengarna bör gå. Som vi 
nämnde ovan finns nackdelen att om företagen inte marknadsför sitt filantropiska arbete 
så finns det en risk att företagen inte ser vinningen i att ha ett filantropiskt engagemang, 
mer än att de internt kan känna en stolthet. Det kan också innebära att konsumenterna 
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går ovetandes om företagens samhällsengagemang. Att konsumenterna inte känner till 
företagens filantropiska initiativ kan vara riskfyllt då forskning visat att konsumenter är 
mer villiga att stödja företag som arbetar med CSR och framförallt företag som arbetar 
med filantropi (Pirsch et al, 2006, s. 126). Om konsumenterna inte stödjer företagen 
kommer det i det långa loppet troligen också leda till att företagens lönsamhet minskar, 
då konsumenternas köpintentioner sjunker om de inte har något förtroende för företaget.  
Kim et al (2010, s. 1050) delar in filantropi i olika delar, första delen handlar om vikten 
att planera och komma fram till vem det är som ska leda det filantropiska arbetet. Andra 
delen är vad det filantropiska arbetet ska innebära: ska det innebära att skänka pengar, 
volontärarbete eller skänka produkter (Kim et al 2010, s. 1050). Det sista och tredje 
steget är till vilken organisation (Kim et al (2010, s. 1050).  
 
Vårt resultat har visat att några av företagen i studien anser att de måste kunna 
argumentera och förklara varför de stödjer en viss organisation framför en annan och 
går inte det att argumentera för så bör detta initiativ inte heller existera. Vi tror att om 
företagen håller sig till initiativ som är i linje med deras egen verksamhet och kan 
argumentera på ett trovärdigt sätt för varför det är i enlighet med den övriga 
verksamheten så kommer de inte heller att möta ett ifrågasättande från sina intressenter. 
Några av företagen i studien har tydliga strategier kring sina filantropiska initiativ och 
arbetar enbart med initiativ som på något sätt kan kopplas till företagets övriga 
verksamhet. Dessa företag har inte heller uttryckt någon rädsla för att kommunicera sina 
filantropiska initiativ, vilket vi tror kan bero på att de har väldigt noga utvalda initiativ 
som är i linje med verksamheten och därmed minskar risken för att bli ifrågasatta. 
Kopplingen i sig behöver egentligen inte vara speciellt tydlig, så länge företagen är 
skickliga på att argumentera för att kopplingen mellan dem och initiativet finns där. Vår 
bedömning är att större företag tenderar att vara mer skickliga än mindre företag på att 
hitta denna koppling, vilket kan bero på ett flertal olika faktorer. Främst tror vi att det 
handlar om att större företag har fler resurser att tillgå och därmed kan utveckla sina 
strategier kring filantropiska initiativ bättre än företag med färre resurser.   
 
Det filantropiska initiativet bör vara ett långsiktigt mål i företaget som då bidrar till 
ökad lojalitet från konsumenterna och även stärker varumärke (Pirsch et al, 2006, s. 
126). Företagen i vår studie är överens om att det är fördelaktigt med längre samarbeten 
och att vara lojal mot sina samarbetspartners. Detta tror vi kan gynna företagen då 
konsumenterna får en känsla av att det är ett stabilt företag som länge jobbat med detta 
filantropiska initiativ. Att som konsument vara medveten om att ett företag samarbetat 
med en känd välgörenhetsorganisation under en längre period ger en större 
tillförlitlighet än om de skulle hoppa mellan olika organisationer. Men vi ser även en 
nackdel i detta och det är att det gäller att vara uppdaterad i vad som händer i världen. 
Det är viktigt att inte fastna i gamla bekväma mönster och skänka till samma 
organisation som de alltid gjort. Företagen måste hålla sig uppdaterade och se till att 
intressenterna anser att denna organisation är både relevant och aktuell, annars finns det 
en risk att de initiativ som företagen arbetar med blir ifrågasatta och misstrodda. 
 
Det vi kan hitta som en gemensam nämnare för Svenska Spel, Pfizer, Komatsu och 
Oatly är att samtliga av dessa företag har valt att deras filantropiska initiativ ska rikta 
sig till utbildning eller forskning som är i linje med deras verksamhet. Antingen är det 
som för Svenska Spel, Oatly och Pfizer att de skänker till forskning som ska bidra till 
deras verksamhet med kunskap. Eller som Komatsu och även Pfizer att det ska gynna 
deras område och verksamhet i form av potentiella nya medarbetare. Vi tror att 
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företagen gör detta för sin egen vinning, dels i form av att knyta an till potentiella 
medarbetare genom att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vi tror även att forskning 
bidrar till att deras verksamhet kan utvecklas. Nackdelarna med att företag stödjer 
forskningsinitiativ tror vi kan vara att det finns en risk för att forskningen inte anses 
vara oberoende, utan att det är företagen som styr vilket fokus forskningen ska ha, vilket 
skulle kunna skada företagens varumärke och rykte.  
 
I vår studie har vi även funnit att några av företagen fokuserar på lokala filantropiska 
initiativ. De stödjer enbart initiativ som är arrangerade av lokala aktörer i företagens 
närområde. Även om lokala initiativ av naturliga skäl inte får lika stor spridning som 
om företag arbetar med nationella filantropiska initiativ, ser vi en fördel i att det blir 
lättare för företagen att mäta vad de får ut av initiativet när det sker lokalt. En svårighet 
med filantropiska initiativ är att det är svårt att mäta vilken effekt det har för företaget, 
men vi menar att detta blir lättare med ett lokalt initiativ då företagen troligen kan se 
effekten av det mer tydligt, då de själva agerar på samma närområde. Det går inte att 
säga något om detta tenderar att vara vanligare i mindre företag då det är både några av 
större och medelstora företagen i studien som arbetar lokalt. En nackdel vi kan se med 
att arbeta lokalt är att initiativet inte får lika stor spridning och att företagens varumärke 
inte får samma möjlighet att vitaliseras som om det hade varit ett större, nationellt 
initiativ. Å andra sidan har vi kunnat urskilja att företagen anser att det är viktigt att 
arbeta nära sina intressenter, vilket ett lokalt initiativ kan underlätta.  
 
En trend vi har kunnat urskilja i vårt resultat är att några av företagen går in och stöttar 
vid aktuella kriser så som flyktingkatastrofen eller jordbävningen i Nepal 2015. Vid en 
katastrofsituation tror vi att alla krav på koppling och att initiativet ska vara i linje med 
verksamheten suddas ut och det primära syftet för företagen är att hjälpa till och ta sitt 
sociala ansvar i samhället. Vi tror att det kan skapa positiv publicitet för företagen om 
de visar att de bryr sig och vill ta ett ansvar. Ett av företagen nämnde att de har tagit 
initiativet att låta sin anställda låta sin julklapp istället gå till välgörenhet, men vi 
misstänker att de kan vara fler av företagen i studien som tagit detta initiativ, även upp 
de inte nämnt det vid våra intervjuer. Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på 
Frivilligaorganisationernas Insamlingsråd, FRII säger att många företag känner 
påtryckningar från deras anställda att deras julklapp ska gå till välgörenhet och att 
anställda känner en stolthet av att arbeta på ett företag som gör något gott för världen 
(Strauss, 2013).  
 
Vårt resultat visar att det ofta är medarbetarna som initierar filantropiska initiativ på 
företagen och vill att företagen ska engagera sig och ta sitt ansvar. Å andra sidan har det 
också visat sig att medarbetarna inte alls är villiga att ta sitt eget ansvar i frågan om 
julklappar, då många väljer att få en julklapp framför att skänka pengarna när de får 
valmöjligheten. Detta anser vi indikerar på att medarbetarna vill att företaget de arbetar 
på ska engagera sig filantropiskt, men medarbetarna är inte så motiverade att de vill att 
det ska vara på deras egen bekostnad.  
 

6.1.2 Sponsring 
 
De företag vi har undersökt har visat på olika sorters initiativ inom sponsring, det kan 
vara event, idrott eller individer. Samtliga företag i vår studie arbetar med sponsring 
med undantag för Pfizer. Det vi kan se som gemensamt för de flesta företagen är att de 
ofta ställer sig kritiska till individsponsring och fokuserar hellre på att sponsra 
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idrottslag, vilket vi tror beror på att de sprider ut risken om något skulle gå fel. Begår en 
individ ett misstag och du endast sponsrar den, då faller hela samarbetet. Skulle det 
däremot drabba en individ i ett lag är inte skadan densamma, då finns det fler att 
fokusera på. Företagen väljer ofta att sponsra idrotter som fotboll eller skidåkning vilket 
är idrotter med stark kultur och som når ut till många personer. Vilket är en stor fördel 
och oftast en förutsättning vid sponsringsinitiativ. Det mest genomgående kravet för 
sponsringen är att det ska vara ett tillförlitligt objekt och att de i de flesta fall ska kunna 
gå att koppla till företagets verksamhet. 
 
Becker-Olsen et al (2006, s. 75) menar att initiativet till sponsring ofta grundar sig i att 
företaget vill sponsra ett specifikt ändamål. Becker-Olsen et al (2006, s. 75) menar att 
företag ofta väljer sina sponsringsinitiativ för att initiativet har en stark koppling till sitt 
varumärke alternativt att företaget önskar få en stark koppling till varumärket, detta görs 
då framförallt för att öka varumärkeskännedomen eller för att stärka sitt goda rykte. 
Vidare argumenterar Becker-Olsen et al (2006, s. 75) för fördelarna att 
sponsringsinitiativet har en stark koppling till företaget och menar på att det blir en 
större synergieffekt. Detta har visat sig stämma även för de företag vi har undersökt. 
Volkswagen har som tydligt ändamål att koppla exempelvis skidsporten till deras 
produkter genom att belysa fördelen med att ha fyrhjulsdrift, Balticgruppen vill ha en 
välmående stad och sponsrar lokal idrottsverksamhet, Oatly vill att vi ska dricka mindre 
mjölk och sponsrar Way Out West till att bli mjölkfritt, Komatsu värderar sina 
medarbetare högt och sponsrar därmed deras idrottsaktiviteter. Detta är bara exempel på 
några av de företag vi undersökt men gemensamt för samtliga är att det finns en 
koppling till deras verksamhet. Det kan dock skilja sig i hur företagen anser att det ska 
ha en koppling, Volkswagen kopplar sin produkt till sponsringen det vill säga deras 
bilar med fyrhjulsdrift medan Komatsu kopplar sina medarbetare till sponsringen de 
utför.  
 
Vi kan alltså urskilja att företagen tänker olika när det gäller vilka initiativ de sponsrar. 
Vi tror att detta kan bero på att företagen har olika strategier om vad sponsringen ska 
leda till. Volkswagen fokuserar på sin produkt, vilket vi anser handlar om att de vill 
stärka sitt varumärke genom sponsringen, genom att visa upp sina produkter i så stor 
utsträckning som möjligt. Komatsu å andra sidan sponsrar istället internt, då de 
fokuserar på sina medarbetare och deras fritidsintressen, vilket vi tror handlar om att 
sponsringsinitativet ska få Komatsus position som arbetsgivare som stärkas och att 
tillfredsställa medarbetarnas behov. Oatly sponsrar initiativ där de kan väcka 
uppmärksamhet och skapa en debatt, vilket vi tror handlar om att nå ut till konsumenter 
då de är ett företag med starka värderingar och åsikter. Vi gör bedömningen att det finns 
olika sätt att nå ut med sina sponsringsinitiativ, men att företag måste gå till sig själva 
och utvärdera vad de vill ha ut av sin sponsring för att nå ut på bästa sätt.   
 
Det finns forskare som talar emot att företaget ska ha en tydlig koppling till 
sponsringen, Uhrich et al (2008, s. 2027) menar på att effekten av sponsringen blir 
starkare om företaget har en svag koppling till det sponsrade objektet eftersom att 
konsumenternas perception om företagets CSR-initiativ ökar om företaget inte har en 
stark koppling till det sponsrade objektet sedan tidigare. Så verkar inga av våra 
tillfrågade företag resonera utan dessutom lyfter en del av företagen vikten av 
långvariga relationer och om vi som konsumenter inte kände till kopplingen sedan innan 
så lär vi göra det så småningom under det långvariga sponsringssamarbetet. Det vi 
däremot kan lyfta som vi tror här är lite ”nyhetens behag” vi anser att vi som 
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konsumenter tenderar till att lägga märke till nya samarbeten och uppmärksamma dessa 
mer än redan befintliga. Men det anser inte vi är samma syn på hur och vida det finns en 
koppling mellan företaget och objektet som Uhrich et al (2008, s. 2027) har utan med 
deras syn på det så tolkar vi det mer som att företaget och deras verksamhet ska ha en 
svag koppling till det dem sponsrar. 
 
Becker-Olsen & Hill (2006, s. 75) lyfter att sponsring bör leda till ökad 
varumärkeskännedom. Det vi kan lyfta från våra företag är som vi nämner ovan att 
deras sponsringsinitiativ ser olika ut och har olika strategier. Det känns mer självklart 
att varumärkeskännedomen om Volkswagen, Svenska Spel eller Oatly ökar vid deras 
sponsringsinitiativ än vad de gör vid Komatsus som består av att sponsra anställda på 
företaget i samband med deras idrottsaktiviteter. 
 
Det som blir intressant här är det Weeks et al (2008, s. 639) menar på att i samband med 
en sponsring måste företaget ta ett beslut om hur och vida deras sponsring ska vara 
kopplad till ett CSR-initiativ eller inte. Att Volkswagens fyrhjulsdrift behövs i skid- och 
ridsammanhang kan vi som författare anse stämmer, men däremot har vi svårare att se 
kopplingen mellan Oatlys initiativ att sponsra en hel musikfestival eller att 
Balticgruppen sponsrar lokal idrott samt Komatsus sponsring av medarbetares 
idrottsaktiviteter. När det inte finns en tydlig koppling till deras verksamhet får vi som 
författare en känsla av att det snarare är en marknadsföringsaktivitet. Vilket Pfizer lyfter 
i intervjun, de använder sig inte av sponsring just på grund av att de anser att det är svårt 
att säga var gränsen går från att vara ett CSR-initiativ och var det blir en 
marknadsföringsaktivitet.  
 
Det finns alltså delade meningar om hur CSR-relaterad sponsring uppnår störst effekt 
och den uppfattning vi fått från företagen i studien är att den bör vara tydligt kopplad till 
verksamheten. De företag som har en utvecklad strategi bakom sina sponsringsinitiativ 
argumenterar för vikten av att detta uppfylls, det vill säga att kopplingen till företaget, 
deras verksamhet eller uppdrag är given. 
 

6.1.3 CRM 
 
Vår studie har visat att CRM är det av de tre sociala initiativ som företagen lägger minst 
fokus på. Robinson et al (2012, s. 126) menar på att CRM har blivit populärt under de 
senaste åren. Denna teori stödjer inte vår studie då de företag vi undersökt tydligt har 
uttryckt att de inte arbetar med CRM i någon större utsträckning. Under vår empiriska 
insamling gjorde vi upptäckten att vi vid flertalet tillfällen var tvungna att berätta och 
exemplifiera vad CRM, Cause-Related Marketing var. De flesta visste inte vad det stod 
för och inte vad det innebar, vi har i vår intervjuguide beskrivit detta kort men eftersom 
att vi insåg att det var en del förvirring kring ämnet beskrev vi detta även vid intervjun. 
När respondenterna fick en förklaring visade det sig att några av företagen arbetade med 
denna typ av initiativ.  Från början handlade CRM om att hjälpa till att ge 
konsumenterna en bra bild av företaget som i sin tur skulle hjälpa till att öka 
köpintentionerna hos dem (Varadarajan & Menon, 1988, s. 60). Värt att nämna här för 
att ge våra företag rättvisa är att majoriteten av företagen inte verkar inom 
detaljhandelsbranschen som CRM-initiativ ofta kopplas till. Detta anser vi kan vara en 
av anledningarna till att våra tillfrågade företag inte arbetar med CRM i särskilt stor 
utsträckning. 
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Jahdi (2014, s. 678) diskuterar vikten av att företagets CRM initiativ bör vara i linje 
med företagets verksamhet, det vill säga det bör finnas en tydlig koppling till företaget. 
Vi kan se att de företagen som arbetar med CRM enbart använder sig av initiativet om 
det har någon form av koppling till företaget. Vi har också kunnat se att CRM-
initiativen som företagen arbetar med ofta kommer ur ett av de andra initiativen, 
exempelvis att Volkswagen har skänkt pengar till BRIS varje gång de sålt en 
bilbarnstol. Detta är alltså ett sätt att bygga vidare på deras filantropiska initiativ men att 
de utvecklar det till att bli ett av ett filantropiskt CRM-initiativ genom att använda sig 
av samma samarbetspartner. Detta tror vi kan gynna Volkswagen då det skapar en stark 
koppling mellan företaget och organisation och troligtvis gör det också att kunderna 
upplever att Volkswagen har en bra relation till BRIS.   
 
Ett annat företag som arbetar på ett liknande sätt är Svenska Spel, som har en tydlig 
koppling till den svenska idrotten. Deras CRM-initiativ handlar också om att stödja 
förbund eller lag som Svenska Spel redan samarbetar med genom sina 
sponsringsinitiativ. På så sätt kan konsumenter stödja sina favoritklubbar samtidigt som 
Svenska Spels varumärke stärks genom att de blir förknippade med initiativet. Vi anser 
att det finns en skillnad i dessa två CRM-initiativ, då det ena företaget väljer att stödja 
en välgörenhetsorganisation som hjälper människor i nöd, medan det andra företaget 
skänker pengar till klubbar och förbund som i vår mening kanske inte är i samma behov 
av pengarna. Vi lägger ingen värdering i huruvida det ena initiativet är bättre än det 
andra, men vi kan ändå konstatera att det är två skilda sätt att arbeta med CRM-initiativ.  
 
Svenska Spel och Pfizer ger sina intressenter möjligheten att själva välja vart pengarna 
ska gå. Robinson et al (2012, s. 126) menar på att idag har CRM nått den utvecklingen 
att intressenter i många fall själva får välja vilket ändamål de vill skänka pengar till. 
Vidare diskuterar Robinson et al (2012, s. 136) att det i de flesta fall är positivt och att 
intressenterna känner ett större engagemang när de själva tillåts bestämma till vilket 
ändamål pengarna ska gå. Detta anser vi bör stämma in på Svenska Spels och Pfizers 
initiativ, spelar du som konsument på ett lag och vet att dina pengar också till viss del 
går till laget så lär du känna en tydlig stolthet och koppling till laget. Samma sak gäller 
om du är läkare inom ett område och anser att det behövs mycket hjälp där, då kommer 
du mest sannolikt att känna att det är dit du vill att Pfizer ska skänka pengar. Vi tror att 
företagen väljer detta sätt att arbeta då det ger intressenterna en större valmöjlighet och 
att det kan skapa ett intresse, både för företaget men också dit pengarna går.  
 
Det vi finner intressant när vi har studerat tidigare forskning och sedan jämfört den med 
vår empiri är att vi har funnit att forskningen till största del vänder sig till konsumenter. 
Exempelvis hur konsumenter uppfattar och känner inför CRM-initiativ. Det har dock 
visat sig att Pfizer exempelvis inte vänder sig till slutkonsument när det gäller deras 
CRM-initiativ utan istället till läkare, då företaget anser att även läkare är konsumenter 
av deras produkter. Det behöver med andra ord inte vara så att CRM endast ska vara 
kopplat till konsumenter utan detta kan kopplas till samtliga intressentgrupper för att nå 
framgång. Vi bedömer att både intressenter i form av medarbetare, ägare eller 
leverantörer kan dra nytta av CRM-initiativ och att företagen genom att arbeta med ett 
bredare perspektiv med sina CRM-initiativ kan nå ut till fler och därmed få en större 
effekt.  
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Främsta anledningen till att företag använder sig av CRM är för att differentiera 
företaget och varumärket från övriga konkurrenter på marknaden (Vanhamme et al, 
2012, s. 261). Vi anser att det ligger mycket i detta och genom att ha en välarbetad 
strategi bakom sitt CRM-initiativ så tror vi att företag kan ta fördelar på marknaden och 
just differentiera sig. Oatlys respondent säger i samband med CRM-initiativ att de inte 
arbetar med detta och att detta är ett initiativ som lätt kan uppfattas som köpt och att 
företag bör vara försiktiga med denna typ av CSR-arbete. Vi som författare håller med 
om att risken för att känna sig köpt är störst inom just CRM och då är det viktigt att 
intressenten kan se kopplingen till företaget och verksamheten. Initiativ som går ut på 
att konsumenterna ska registrera sin mailadress så skänker företaget si och så många öre 
till en vald organisation anser vi har en tendens att ge en känsla av låg trovärdighet 
gentemot företaget. Men om däremot företagen arbetar fram ett initiativ som de kan stå 
för och som intressenterna förstår meningen med och ser den tydliga kopplingen så 
anser vi att möjligheten till att uppnå differentiering är stor. Med detta menar vi att 
företagen kan skapa fördelar gentemot sina konkurrenter i hur konsumenter uppfattar 
företagen.   
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6.2 Bakomliggande faktorer till valet av CSR-initiativ 
 
Enligt Brønn & Vrioni (2001, s. 209) kan företag som är framgångsrika i sitt CSR-
arbete också skapa ett gott rykte för företagets varumärke, vilket kan vara positivt för 
såväl konsumenters köpintentioner som för företagets lönsamhet på sikt, då det kan 
skapa en konkurrensfördel. Flera av företagen i vår studie har nämnt sitt varumärke som 
en viktig faktor i varför de arbetar med CSR. På Vattenfall handlar det mycket om vad 
de vill uppnå med sitt varumärke och hur de vill placera sitt varumärke, det vill säga 
vilken uppfattning de vill att konsumenterna ska ha om företagets varumärke. Detta 
anser vi går att koppla till nyttomotivet, som enligt Bergström et al (2002, s. 30) handlar 
om att företagen ska arbeta målinriktat och strategiskt för att kunna fokusera på en 
målupplevelse för exempelvis ett varumärke. Samtliga av företagen i studien arbetar 
med sponsring ur ett affärsmässigt perspektiv, där de bakomliggande faktorerna ofta 
handlar om att stärka eller förändra varumärket och på sikt också bli mer lönsamma 
samtidigt som det ska gynna sociala aktiviteter. Detta menar vi beror på att företagen 
ofta investerar stora summor i sina sponsringssamarbeten vilket såklart gör att de också 
vill dra finansiell nytta av initiativet. Lii & Lee (2011, s. 71) menar att sponsring ska 
fungera som en resurs för att koppla samman ekonomiska och sociala företagsmål. 
Detta anser vi är i linje med hur företagen i studien har valt att arbeta med sponsring. 
Svenska Spels respondent nämner att det inte handlar om att företaget ska ge bort 
pengar till olika typer av event, företaget ställer motkrav och måste få något tillbaka. 
Vattenfalls respondent tar upp vikten av att företagets huvudsakliga mål faktiskt är att 
tjäna pengar och att det är en grundsten för att kunna arbeta med sponsring och andra 
initiativ. Detta är helt i enlighet med vad Carroll (2006, s. 33-38) menar är företagens 
huvudsakliga ansvar i samhället, det ekonomiska ansvaret är grundstenen till allt i 
företagens CSR-arbete. Vår bedömning är att företagens ekonomiska ansvar i relation 
till deras sponsringsinitiativ skapar en paradox, då företag kanske inte alltid vill 
marknadsföra att det är de finansiella fördelarna som får dem att sponsra då det skulle 
kunna minska företagens trovärdighet. Å andra sidan måste företagen tjäna pengar för 
att kunna investera i olika sponsringsinitiativ, vilket leder tillbaka till att det 
ekonomiska ansvaret är grundstenen.  
 
När vi undersökt bakomliggande faktorer till filantropiska initiativ och CRM har 
företagen en annorlunda syn. Här har de flesta respondenter belyst vikten av att visa att 
företaget vill ta sitt ansvar i samhället och hjälpa till. Enligt Svenskt Näringsliv (2016, s. 
2) förväntar sig intressenter att företaget tar sitt ansvar i samhället och stödjer 
välgörenhetsorganisationer. Balticgruppen menar att de anser att om de hjälper till så 
kommer företaget automatiskt att tjäna på initiativet också, och Komatsu ser 
filantropiska initiativ som ett sätt att ge tillbaka till samhället. Vi tror att det är viktigt 
att företagen visar att de vill ta sitt ansvar och ser till att bidra där de kan för att bland 
annat konsumenter ska känna att företaget tar sitt samhällsansvar. Löhman & Steinholtz 
(2003, s. 15) diskuterar att synen på företagens ansvar har förändrats i och med att 
världen blivit allt mer globaliserad och därmed har även företagens ansvar i samhället 
ökat. Vi anser även att det går att koppla till nödmotivet som Bergström diskuterat 
(2002, s. 34) som handlar om att företagen måste visa på ett tydligt socialt 
ansvarstagande. En intressant aspekt anser vi är vilka typer av organisationer företagen 
arbetar med och vilka faktorer som avgör valet av organisationer. Här nämner både 
Vattenfall och Volkswagen trovärdighet, för dem är det en avgörande faktor att 
organisationerna som de skänker pengar till ska vara trovärdiga. Samtliga av företagen 
har även vid filantropiska initiativ nämnt den egna kopplingen till företagets verksamhet 
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som en viktig bakomliggande faktor, vilket vi finner intressant då vi har kunnat se ett 
mönster bland företagen i studien. Även om företagen inte har någon tydlig koppling till 
den organisation eller det förbund de väljer att stödja så har de lyckats hitta kopplingen 
mellan företaget och de resurser som de skänker till organisationen eller förbundet. Ett 
exempel är Volkswagen, som skänker bilar till välgörenhetsorganisationen BRIS, eller 
Pfizer, som menar att alla deras CSR-initiativ måste vara kopplade till deras uppdrag 
som handlar om att förebygga eller kurera ohälsa. Det är alltså viktigt för företagen att 
det initiativ de väljer att arbeta med har en tydlig koppling till företagets egen 
verksamhet, vilket vi även kunnat konstatera tidigare i detta avsnitt.  
 
Normmotivet handlar om de ansvarstaganden som företag tar av ”vanans makt”, det vill 
säga som är en självklarhet (Bergström et al, 2002, s. 33). Vattenfalls respondent Lotta 
menar att filantropiska initiativ är en hygienfaktor och att det ligger i deras ansvar att 
hjälpa, exempelvis människor i nöd. Några av de andra företagen lyfter istället att det 
ska förebygga olika risker som företaget arbetar mot, exempelvis Svenska Spel som 
nämner att deras filantropiska ansvar handlar om att hjälpa till att förebygga 
spelproblem. Pfizer ser filantropiska initiativ som ett sätt att investera i en framtida 
marknad, där respondenten Bengt menar att om de går in och stöttar en organisation 
eller ett projekt i Afrika så kanske det kan gynna dem om Pfizer i framtiden skulle satsa 
på en marknad i Afrika. Här skiljer sig alltså företagens bakomliggande faktorer åt, även 
om det går att se en röd tråd i att det handlar om att ta sitt ansvar, precis som 
normmotivet beskriver. Att det skiljer sig åt tror vi kan bero på att företagen är 
verksamma inom olika branscher, vilket också innebär att de har en påverkan på olika 
sätt i samhället. Detta leder till att de får olika motiv för hur de bäst kan ta sitt ansvar i 
samhället och bidra. Vår bedömning är att företag måste gå till själva för att bäst kunna 
avgöra var de kan göra störst nytta.  
 
Sermansky (2007, s. 12-14) diskuterar vikten av att företagen måste kommunicera sitt 
CSR-arbete till konsumenter och andra intressenter för att det ska ge effekt. Detta 
nämner även Wan-Jan (2006, s. 180) som menar att det finns en risk för att 
konsumenterna inte tror att företagen arbetar med CSR om företagen inte kommunicerar 
det. Vi anser att en bakomliggande faktor till att företagen väljer att arbeta med CSR-
initativ borde vara att det ska kommuniceras ut till intressenter, men det är få av 
företagen i studien som har nämnt detta som en specifik faktor. Vattenfalls respondent 
Lotta konstaterar att Vattenfall är dåliga på att kommunicera ut sitt CSR-arbete, vilket 
också innebär att konsumenter och andra intressenter inte heller får reda på det. För 
Oatly är det å andra sidan viktigt att engagera sig i initiativ som väcker uppmärksamhet 
och skapar en diskussion, för det är så Oatly anser att de på bästa sätt når ut till sina 
konsumenter. Om företagen inte lyckas kommunicera ut sitt budskap så kommer de med 
största sannolikhet inte heller att nå det finansiella mål initiativet har och på så sätt går 
de miste om potentiell vinst. Därmed anser vi att det är viktigt att företagen hittar en 
strategi för sina CSR-initiativ.  
 
Svenska Spel, Vattenfall och Volkswagen är samtliga stora idrottssponsorer i Sverige 
och har långsiktiga samarbeten med avtal som löper under flera år. Enligt Becker-Olsen 
et al (2008, s. 75) är det viktigt att företaget har en stark koppling med sina 
sponsringspartners. Svenska Spels verksamhet handlar om spel på idrott, vilket 
respondenten Zenita menar är en tydlig koppling till idrotten och att Svenska Spel vill 
fortsätta ha den kopplingen i framtiden. Både Volkswagen och Vattenfall sponsrar 
Svenska Längdskidslandslaget, där Volkswagen menar att det går att koppla till deras 
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fyrhjulsdrift som många skidåkare efterfrågar när de åker till fjällen och Vattenfall 
istället argumenterar för att deras företag står för kraft och energi och att det går att 
koppla samman med längdskidåkning. Enligt oss författare är inte dessa kopplingar helt 
givna, utan vi tror snarare att företagen arbetat hårt för att hitta dessa kopplingar till 
olika sponsringsobjekt som de tror att de kan dra nytta av att samarbeta med. Detta 
indikerar på att företagen har en tydlig och välarbetad strategi när det kommer till vilka 
sponsringsinitiativ de väljer att arbeta med. Detta anser vi är i enlighet med vad Russo 
& Tencati (2009, s. 344) kommit fram till i sin studie som visar att stora företag 
tenderar att ha en mer utarbetad strategi när det kommer till sponsringssamarbeten. 
Samtliga av de tre företagen vi diskuterat ovan är väldigt stora företag i Sverige med 
många kunder, och de har troligen större resurser än de medelstora företagen i vår 
studie, exempelvis Oatly och Balticgruppen.  
 
Under vår studie har vi kunnat urskilja att de mindre företagen inte har lika tydliga 
strategier med sina sponsringsinitiativ, vilket vi bedömer beror på en brist på resurser. 
Oatly är det företag som trots sin storlek ger en bild av att de försöker ha en tydlig 
strategi kring sina sponsringsinitiativ. Vi anser dock att det inte är en tydlig strategi i 
förhållande till de större företagen i studien enligt vår mening mer genomarbetad och 
tydlig strategi. Återigen tror vi att detta till stor del kan bero på resurser och att de större 
företagen har fler resurser att tillgå. Å andra sidan tror vi det är viktigt att även mindre 
företag försöker utveckla tydliga strategier kring sina CSR-initiativ då det kan leda till 
en bättre lönsamhet och på sikt också en tillväxt i företaget, vilket kanske innebär att det 
krävs omprioriteringar i företagen snarare än att skaffa fler resurser. Vi bedömer att 
företag kanske inte alltid förstår fördelarna med en tydlig CSR-strategi och därför inte 
heller välja att implementera det i verksamheten.  
 
Uhrich et al (2008, s. 2027) menar att det är bättre att företagen har en svag eller ingen 
koppling till sitt sponsringsobjekt och att det får större effekt på konsumenterna. Vi har 
inte sett några indikationer på att företagen i vår studie resonerar enligt den teorin. 
Pfizer tar upp att de inte vill arbeta med sponsring med anledning av att företaget har 
svårt att hitta kopplingar till sponsringsinitiativ och respondenten Bengt menar att den 
bakomliggande faktorn bakom sponsring ofta är rent marknadsföringsmässig och därför 
vill inte Pfizer arbeta med det. Vi bedömer detta som att Pfizer ändå anser att just 
kopplingen är viktig bakomliggande faktor men att de har svårt att hitta den i 
sponsringsrelaterade initiativ. Det kan också bero på att Pfizer inte tror på sponsring i 
lika stor utsträckning som filantropi och därmed inte har lagt ner lika stora resurser på 
att försöka hitta en tydlig koppling till sponsringsinitiativ. Vår bedömning är att det kan 
vara effektivt för företagen att sponsra ett initiativ som inte har en uppenbar koppling 
till företaget, då vi tror att det kan leda till en överraskning för konsumenterna när de 
inser kopplingen och därmed få en positiv effekt. Vi tror att det måste finnas någon 
bakomliggande koppling, men att den inte behöver vara tydlig. Å andra sidan ser vi 
detta som ett ganska kortsiktig fördel, då det enbart är när konsumenten upplever och 
inser kopplingen som effekten uppnås och att företagen sedan måste hitta nya initiativ 
att överraska med.  
 
Enligt Moura-Leite et al (2012, s. 1206) har intressenter, däribland de anställda på 
företaget, möjligheten att påverka hur företagen arbetar med olika CSR-initiativ. Vi gör 
bedömningen att en avgörande faktor till att företagen väljer att arbeta med exempelvis 
ett filantropiskt initiativ kan bero på medarbetarnas inställning, då flera av 
respondenterna har nämnt medarbetarnas påtryckningar om exempelvis CRM eller 
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filantropiska initiativ. Både Komatsu, Vattenfall och Volkswagen nämner att de ofta gör 
något CRM-relaterat initiativ eller filantropiskt initiativ på medarbetarnas 
inrådan.  Oatlys respondent nämner att hon önskar att medarbetarna kunde vara mer 
engagerade i företagets CSR-initiativ och att de strävar efter att det ska bli så, vilket vi 
anser är ett tecken på att medarbetares motivation till CSR-initiativ kan vara en viktig 
bakomliggande faktor för företagen. 
 

 Filantropi & CRM Sponsring 

Volkswagen Trovärdighet. Tydlig koppling till 
varumärket. Affärsmässig. 

Oatly Tillföra något till varumärket. 
Koppling. 

Skapa debatt och väcka 
uppmärksamhet. 

Pfizer Koppling till verksamheten. 
Framtida marknader. 

Tydlig koppling till 
verksamheten. 

Vattenfall Aktuell situation. På 
medarbetares initiativ. 

Lika värderingar. Stark 
koppling till företaget. 

Balticgruppen Stark koppling till det lokala. Önskemål från intressenter. 

Komatsu Koppling till närområde. 
Önskemål från medarbetare. 

Affärsmässig. Måste gynna 
verksamheten. 

Svenska Spel Måste fylla en viktig funktion, 
ha koppling till spelberoende. 

Helt affärsmässig. Tydlig 
koppling 

Tabell 2: De mest förekommande bakomliggande faktorer vi identifierat hos företagen. 
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6.3 Syftet med initiativen 
 
Under våra intervjuer har det framkommit flera olika syften till varför företagen arbetar 
med CSR-initiativ. Vi har kunnat se en röd tråd i att de initiativ som berör filantropiska 
och CRM-baserade aktiviteter har ett annat syfte än sponsringsinitiativen hos samtliga 
företag. Enligt Bergström et al. (2002, s. 33) är företag mer eller mindre tvungna att visa 
att de bedriver någon form av hållbarhetsrelaterad verksamhet utöver sin vanliga 
verksamhet. Flera av respondenterna har tagit upp att syftet med ett filantropiskt 
initiativ (eller CRM-initiativ) är att visa att de vill ta sitt ansvar i samhället och skapa en 
intern stolthet bland medarbetarna för att de tar sitt ansvar, vilket vi anser går att koppla 
till det nödmotiv som Bergström diskuterar. Ingen av respondenterna har tagit upp att 
syftet med filantropiska eller CRM-relaterade initiativ är att skapa en bra 
marknadsföring kring sitt varumärke, men vi gör ändå bedömningen att det kan vara ett 
underliggande syfte i vissa fall. Ett exempel är Volkswagen som skänker 
annonsutrymme till en välgörenhetsorganisation och själva står för kostnaden, men ändå 
ställer som krav att det ska synas i annonsen att den möjliggjorts tack vare Volkswagen.  
 
Även om deras huvudsakliga syfte med ett sådant initiativ är att bidra till samhället så 
gör vi bedömningen att det också kan handla om att skapa ett gott rykte och 
marknadsföra företaget, vilket inte behöver vara något negativt, men är ändå inte det 
som företaget väljer att kommunicera som syfte. Carroll & Buscholtz (2006, s. 33-38) 
menar att ett av företagens grundläggande ansvar är det etiska ansvaret, som innebär att 
ta sitt ansvar och göra de saker som förväntas av dem. Vi har sett en tydlig koppling 
mellan företagen och vad de anser att deras etiska ansvar är, då samtliga respondenter 
tagit upp sitt ansvar i samhället. Vi bedömer alltså att företagens syfte med filantropiska 
och CRM-relaterade initiativ är att företagen vill visa att de tar sitt etiska ansvar i 
samhället, vilket vi också tror är viktigt att företagen gör.  
 
Det huvudsakliga syftet med sponsringen är för de flesta företagen helt affärsmässig och 
handlar om att generera lönsamhet, det har alla respondenter varit tydliga med. 
Volkswagen, Svenska Spel och Vattenfall investerar stora summor pengar på sponsring 
och är engagerade i flera olika sponsringsinitiativ samtidigt men har noga betonat att det 
huvudsakliga syftet är att sponsringen ska generera någon form av vinst till företaget. 
Komatsu och Balticgruppens syfte med sponsringen är också att generera lönsamhet, 
men de har också ett syfte som handlar om att bidra till det lokala och arbetar därmed 
enbart med sponsring på lokal nivå. Oatlys syfte med sponsringsinitiativ skiljer sig 
något från de andra, då företaget har som syfte att väcka uppmärksamhet och skapa 
debatter kring olika samhällsproblem. Detta anser vi går att koppla till nöjesmotivet 
som Bergström et al. (2002, s. 30) diskuterar. Nöjesmotivet handlar om att de anställda 
på företaget ska ha liknande värderingar som de värderingar företaget står för och det 
ska även företagets verksamhet präglas av. För Oatly är syftet att skapa debatt viktigt 
för att deras företag handlar mycket om att vara annorlunda och sticka ut från mängden. 
Ett syfte med att arbeta med CSR-initiativ kan vara att det är ett sätt för företagen att bli 
mer konkurrenskraftiga (Porter, 2003, s. 41 ; Löhman & Steinholtz, 2003, s.15 ; Brønn 
& Vrioni, 2001, s.  209). Vi finner det intressant att bara en av respondenterna (Pfizer) 
har tagit upp att företagets syfte med CSR-initiativ är att bli mer konkurrenskraftiga på 
sin marknad, då vi anser att detta borde ligga i företagens intresse i enlighet med vad 
tidigare forskning konstaterat. Företagen i vår studie agerar alla inom olika branscher 
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och konkurrerar således på olika marknader (för vissa på marknader där det råder hård 
konkurrens) men ingen har nämnt att syftet är att bli mer konkurrenskraftiga, förutom 
Pfizer som menar att ett syfte är att differentiera företaget gentemot konkurrenter. 
Däremot har ett syfte hos några av företagen, Vattenfall och Volkswagen, varit att 
vitalisera och stärka sitt varumärke, vilket vi anser kan vara i enlighet med att försöka 
bli mer konkurrenskraftiga. Vattenfall och Volkswagen arbetar båda med att försöka 
dela sina kunders gemensamma intressen och finnas där kunderna finns, vilket vi anser 
är ett sätt att försöka stärka sitt varumärke och konsumenternas uppfattning om 
företagets varumärke. 
 
 Filantropi & CRM Sponsring 

Volkswagen Ta ansvar och visa att de 
vill ta ansvar. 

Generera lönsamhet. Vitalisera 
varumärket. 

Oatly - Skapa debatt. Väcka 
uppmärksamhet. 

Pfizer Förebygga och kurera 
ohälsa. 

Förebygga och kurera ohälsa. 

Vattenfall Skapa intern stolthet. Ta 
ansvar i samhället. 

Dela kunders intresse. Return of 
Investment. Stärka varumärket. 

Balticgruppen Ge tillbaka till samhället. 
Vara en hjälpande hand. 

Gynna företaget. 

Komatsu Bidra till samhället. Gynna företaget. 

Svenska Spel Skapa vetenskaplig grund. 
Bidra till samhället. 

Fylla viktig funktion till 
kopplingen till idrotten. 

Tabell 3. De mest förekommande syften vi identifierat för CSR-initiativen  
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6.4 Intressenters roll  
 
Freeman (1984, s. 25) definierar intressenter som en grupp eller individ som kan 
påverka eller är påverkad av förverkligandet av företagens mål. Våra respondenter har 
haft olika åsikter om vilka intressenter deras respektive företag har. Pfizer menar att alla 
är deras intressenter, så länge de någon gång kommer att använda ett läkemedel, även 
Vattenfall anser att deras intressenter är alla människor. Balticgruppens respondent 
menar att deras främsta respondenter är lokalinvånarna i staden där de verkar och att det 
är för dem Balticgruppen arbetar med CSR-initiativ. Johansson (2014, s. 352) menar att 
företag som tar hänsyn till intressenternas krav kan bli mer konkurrenskraftiga. Vi tror 
att det kan finnas en risk i att anpassa kraven för lokalt, om Balticgruppen skulle vilja 
expandera och ta sig in på nya marknader utanför sin nuvarande region kan det finnas 
andra krav och intressenter som har åsikter som skiljer sig från dem som Balticgruppen 
tagit hänsyn till idag som då företaget måste anpassa sig till. Moura-Leite et al. (2012, s. 
1206) styrker detta och menar att intressenter kan ha olika krav beroende på vilken 
marknad företaget befinner sig på. I övrigt bedömer vi det som positivt att försöka 
anpassa initiativen lokalt om det är möjligt. Vår studie har visat att företag med en 
mindre geografisk spridning väljer att arbeta lokalt i större utsträckning, exempelvis 
arbetar Komatsu mycket med skolor och kommuner i den regionen där företaget är 
verksamt. Volkswagen, som är ett av de största företagen i studien, får ofta 
påtryckningar från lokala återförsäljare som säljer deras produkter och som vill att 
Volkswagen ska engagera sig i deras lokala CSR-initiativ, men företaget anser att det 
inte är möjligt att ställa upp på alla förfrågningar från återförsäljare. Vi tror att det är 
svårt för företagen att tillgodose alla intressenters önskemål men att det kan vara 
positivt att försöka vara så breda som möjligt. Vi tror även att det mest optimala för 
företagen vore att ha olika strategier för respektive intressentgrupp för att på bästa sätt 
kunna tillgodose sina intressenter. Vidare är vi medvetna om att det krävs mycket 
resurser från företaget för att göra detta, men att det troligen lönar sig på lång sikt. Å 
andra sidan tror vi inte att det måste krävas stora resurser för att lyckas nå ut till många 
intressenter, utan i många fall kanske det räcker med att vinkla kommunikation till 
respektive intressentgrupp och på så sätt arbeta med samma initiativ till olika 
intressentgrupper men kommunicera ut det på olika sätt. 
 
Volkswagens främsta intressentgrupp är deras kunder. Detta konstaterar även Svenska 
Spel, Vattenfall och Oatly. Ägarna och medarbetarna är två andra viktiga 
intressentgrupper för dessa företag. Vi finner det intressant att flera av företagen har 
benämnt medarbetarna till en av deras viktigaste intressenter då vi inte hittat så mycket 
tidigare forskning där det har undersökts vilken påverkan medarbetarna har på 
företagets CSR-initiativ. Enligt Vattenfalls respondent är de ofta medarbetarna som är 
anledningen till att företaget väljer att arbeta med olika filantropiska eller CRM-
relaterade initiativ och på Oatly har det på senare år blivit ett ökat intresse från de 
anställda att företaget ska engagera sig mer i CSR-initiativ. Vi bedömer alltså att 
medarbetarna på företagen i studien har en relativt stor påverkan på hur företagen 
bedriver sitt CSR-arbete och vilka initiativ företagen väljer att arbeta med. Enligt 
Moura-Leite et al (2012, s. 1208) påverkar även företagskulturen hur företagen bedriver 
sitt CSR-arbete. Vi bedömer det som att medarbetarna är en stor del av företagskulturen 
och att de kan ha en stor påverkan på vilka initiativ företagen väljer att arbeta med, eller 
i hur stor utsträckning företagen tar sitt ansvar i samhället.  
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Något vi har kunnat urskilja i vår studie är att många av företagen ändå väljer att rikta 
sina initiativ mot konsumenter. Även om vi förstår att det beror på att konsumenterna är 
den största nyckeln till lönsamhet för företagen tror vi att det finns andra sätt som 
företagen kan nå ut till konsumenterna på än att rikta initiativen direkt till dem. En väg 
att gå tror vi är genom medarbetarna. Medarbetarna är en sådan intressentgrupp som 
skulle kunna bidra på ett effektivt sätt till företagens CSR-initiativ och därmed även 
lönsamheten då medarbetarna är representanter för företaget och en trovärdig källa, som 
kan vara ett annat sätt att nå ut till konsumenterna på.  
 
Det kan finnas flera olika anledningar till varför företag bör ta hänsyn till sina 
intressenters åsikter i frågan om CSR-initiativ. Enligt Branco & Rodrigues (2008, s. 
685-686) finns det olika drivkrafter hos företagen i frågan om att låta intressenterna 
påverka vilka initiativ företagen ska välja. En av drivkrafterna är att företagen vill 
uppnå en god relation gentemot sina intressenter (Branco & Rodrigues, 2008, s. 685). 
Volkswagen vill arbeta nära sina kunder och det är också det som är avgörande för vilka 
CSR-initiativ företaget satsar på, de vill kunna vara med och sponsra eller involvera sig 
där deras kunder eller potentiella kunder finns. Detta ser vi som ett sätt att skapa eller 
upprätthålla en god relation med sina intressenter och vi tror även att det skapar en 
möjlighet för Volkswagen att få lyssna på deras kunders åsikter om företagets 
produkter. 
 
En annan drivkraft som Branco & Rodrigues (2008, s. 685) identifierat är att företagen 
vill försöka anpassa sin verksamhet utefter intressenternas krav och förväntningar. Detta 
har vi fått flera exempel på från våra respondenter, som indikerar att företagen försöker 
anpassa sig efter sina intressenters krav och önskemål. Svenska Spel har ändrat både 
spelregler och sin hemsida utefter de krav och den kritik de mött från sina intressenter, 
däribland spelföreningar och konsumenter. På Oatly arbetar de mycket med att 
kommunicera med olika intressentgrupper, framförallt konsumenter, där de låter 
konsumenterna framföra kritik och diskutera Oatlys hållbarhetsstrategier. Oatlys 
respondent Carina menar att det är viktigt för företaget och att de anpassat 
verksamheten mycket utefter konsumenternas krav, vilket vi anser indikerar på att 
intressenterna har en relativt stor påverkan på hur företagen arbetar med CSR-initiativ. 
Vidare tror vi dock att företagen försöker vara så mottagliga som möjligt för alla de 
påtryckningar som kommer från olika intressentgrupper, men att det kan vara svårt att ta 
hänsyn till deras åsikter. Vattenfalls respondent Rolf säger att Vattenfall får massiv 
kritik från olika intressentgrupper och att de ofta får förslag och kritik om vad företaget 
borde arbeta med och inte. I många fall kan inte Vattenfall ta hänsyn till dessa krav, 
vilket då kan skapa stor uppmärksamhet i exempelvis media och liknande. Carrigan & 
Attala (2001, s. 565) menar att företagen inte kommunicerar sitt CSR-arbete till sina 
intressenter och att intressenterna därmed inte vet att företaget arbetar med olika CSR-
initiativ. Vi bedömer att detta går att koppla till det problem Vattenfall upplever, då 
företaget även menar att det inte alltid går att kommunicera ut sitt CSR-arbete för att det 
ses som en självklarhet att bidra till samhället. Om en intressentgrupp är missnöjd med 
hur ett företag väljer att arbeta med CSR-initiativ tror vi att det finns en risk att det 
missnöjet kan öka ytterligare om företaget inte kommunicerar ut de initiativ de faktiskt 
väljer att arbeta med. Genom att kommunicera ut sitt CSR-arbete tror vi att företagen 
kan visa sina intressenter att de försöker ta sitt ansvar, även om det inte kan 
tillfredsställa alla grupper samtidigt. Branco & Rodrigues (2008, s. 686) styrker detta 
och menar att företagens CSR-arbete får störst genomslagskraft om de väljer att 
offentliggöra det till intressenter. 
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När vi analyserat vår empiri har vi kunnat urskilja att flera av företagen anser att det är 
svårt att leva upp till intressenternas krav, främst de krav som konsumenter och ägare 
ställer. Vi ser detta som ett tecken på att konsumenterna har fått allt högre krav på 
företagen och förväntar sig att dem arbetar med olika CSR-initiativ. Enligt Löhman & 
Steinholtz (2003, s. 33) har företagens ökade makt de senaste åren lett till att 
konsumenternas krav på företagen ökat. Vi anser att vi ser tydliga indikationer på att 
företagen upplever den här ökade pressen och kraven från konsumenterna och att den 
inte alla gånger är lätt för företagen att hantera. Oatlys respondent berättar att de har satt 
sitt företag i en jobbig situation just för att de ofta blir väldigt utmanade av sina 
konsumenter och att det kan leda till ökade krav på företaget. Pfizer upplever det som 
att alla deras olika intressentgrupper vill ha ut något av dem och att det är svårt att 
avgöra vad som är rätt att göra och inte. Wan-Jan (2006, s. 180) menar att det inte är 
gynnsamt för företagen om paradoxen mellan vad konsumenterna vill att företagen ska 
göra och vad företagen faktiskt gör blir för stor. Några av företagen i vår studie verkar 
uppleva denna paradox, däribland Vattenfall som vi diskuterat ovan, där konsumenterna 
och företaget inte har samma åsikter om vad och när initiativen bör ske och därför 
skapar det problem och dålig publicitet för Vattenfall. Vi tror att detta kan bero på att 
Vattenfall befinner sig på en marknad som är både omdebatterad och känslig för många 
och att det kan leda till att deras agerande får större konsekvenser och mer utrymme i 
media, vilket naturligtvis kan skada företagets varumärke på sikt.  
 
Även om det är svårt att möta alla påtryckningar så tror vi att det är viktigt att hålla en 
öppen dialog med sina intressenter och att inte stänga några dörrar, det vill säga även 
om företaget inte kan tillgodose en viss intressentgrupps önskemål så måste företaget 
kunna bemöta och tydligt förklara varför det inte är möjligt. På så sätt tror vi att 
företagen kan skapa och upprätthålla en bättre relation med sina intressentgrupper och 
undvika smutskastning och missförstånd i exempelvis media.  
 
Sammantaget bedömer vi att majoriteten av företagen i studien anser att konsumenter är 
den viktigaste intressentgruppen. Enligt Carroll (1991, s. 39-40) är det ekonomiska 
ansvaret grundstenen för alla företag som innebär att företagen ska gå med vinst och 
vara lönsamma. Konsumenterna är den intressentgrupp som har störst potential att bidra 
till att företagen går med vinst och vår uppfattning är att det är därför företagen i vår 
studie ser det som den viktigaste intressentgruppen. Som vi tidigare nämnt är 
medarbetarna den intressentgrupp som varit näst mest framträdande i studien och 
därmed kan vi konstatera att medarbetarna har en stor möjlighet att påverka företagens 
arbete med CSR-initiativ. Företagen har flera andra intressentgrupper och några av 
företagen ser det som att alla är deras intressenter, vilket vi tror skapar en svårighet för 
företagen när de ska bestämma vilka initiativ de ska arbeta med då det finns ett 
oräkneligt antal åsikter de måste ta hänsyn till. Detta tror vi kan leda till att företagen 
känner sig otillräckliga och får ta emot mycket kritik som på sikt kan leda till ett sämre 
rykte och minskad lönsamhet. Den tidigare forskning vi analyserat visar att det är 
viktigt att företagen kommunicerar sitt CSR-arbete ut till sina intressenter för att 
undvika misstro och att intressenterna inte är medvetna om att företagen försöker ta sitt 
ansvar. Vår bedömning är att företagen i vår studie i många fall är dåliga på att 
kommunicera ut sitt CSR-arbete för att det anses vara en självklarhet att bidra, och 
därmed går miste om chansen att stärka varumärket och hitta nya, potentiella kunder. 



	   74	  

7. Slutsats	   
 
Detta kapitel börjar inledningsvis med att vi presenterar vår problemformulering och 
vårt syfte för att tydligt kunna visa på vilka slutsatser vi kan dra utifrån detta. Vidare 
drar vi slutsatser utifrån våra teman för att täcka samtliga områden i vår studie. Vidare 
kommer vi att presentera det teoretiska samt praktiska bidrag vår studie kommer att 
bidra med.  
______________________________________________________________________ 
 
Den problemformulering som präglat denna studie är: “Hur ser företagens arbete ut 
angående sociala CSR-initiativ och vilken roll har intressenterna i företagens CSR-
arbete?”. Utifrån nedanstående slutsatser kan vi konstatera att vår problemformulering 
har besvarats. Vårt syfte med studien var att undersöka hur medelstora till stora företag 
arbetar med de tre sociala CSR-initiativen filantropi, sponsring och CRM. Vi ämnade 
djupare undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av CSR-initiativ och vad syftet 
med dessa initiativ är, samt vilken roll intressenterna har i företagets CSR-arbete. Denna 
studie bidrar till forskningen i hur företag arbetar med sociala CSR-initiativ sett ur 
företagens eget perspektiv, vilket vi identifierat som ett forskningsgap. Vår studie ger 
dels en insikt i vilka olika initiativ företagen arbetar med men den skapar också en 
djupare förståelse för vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för valet av 
initiativ och vad syftet med dessa är. Studien bidrar således till en insikt i hur företag 
kan arbeta med CSR-initiativ och hur företagets intressenter påverkar detta arbete. För 
att kunna besvara studiens problemformulering och syfte studerades olika teorier inom 
CSR, de sociala initiativen som studien har fokuserat på (filantropi, sponsring och 
CRM) samt teorier om varför företag gör som de gör och om intressenternas roll i 
företagens CSR-arbete.  
 
En slutsats vi kan dra av vår studie är att företag i relativt stor utsträckning arbetar med 
CSR-initiativ. Vår studie har visat att CSR-initiativ stärker varumärket, skapar en 
relation till intressenter och ökar företagens lönsamhet, vilket tyder på att det är positivt 
för företag att implementera CSR-initiativ i sin verksamhet. Vi har undersökt företag 
från sju olika branscher och kan således konstatera att CSR-initiativ inte bara är kopplat 
till en viss bransch utan att det är något som företag i många branscher är engagerade i. 
Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att initiativen ser liknande ut i företagen men att 
ändamålen skiljer sig åt beroende på bransch. Detta tyder på att det finns olika intressen 
i branscherna vilket gör att företag bör anpassa sina initiativ till den bransch de är 
verksamma i.   
 
Det har visat sig att det finns skillnader mellan företagen i hur strategiskt de arbetar med 
CSR-initiativ. Vi kan dra slutsatsen att de större företagen tenderar att ha en tydligare 
implementerad strategi än de medelstora företagen, vilket tyder på att stora företag 
lägger ner mer resurser på CSR-initiativ än medelstora företag. Mest troligt beror detta 
på att stora företag har fler resurser att tillgå än medelstora företag.  
 
Vidare kan vi dra slutsatsen att de flesta företag känner att de har ett socialt ansvar i 
samhället utanför deras egen verksamhet och att många tar detta ansvar och ser det som 
en självklarhet att ge tillbaka till samhället. Detta sociala ansvar hänger samman med att 
företagen upplever att deras intressenter ställer krav på socialt ansvarstagande. 
Framförallt kan vi se att företag som agerar i branscher som är omdebatterade och hårt 
mediabevakade upplever en högre press från intressenter, vilket tyder på att företag 
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inom sådana branscher måste ta sitt ansvar och vara duktiga på att kommunicera ut sitt 
CSR-arbete till intressenter.  
 
Vi konstatera att företagen anser att det är deras ansvar att hjälpa till, men att företag är 
dåliga på att kommunicera ut sina filantropiska initiativ till sina intressenter, vilket leder 
till att intressenterna förbli ovetandes om det ansvar företagen försöker ta. En annan 
slutsats vi kan dra är att företagen upplever en svårighet i att leva upp till intressenternas 
krav då det finns synpunkter från flera olika intressentgrupper att ta hänsyn till. Vi 
upplever att detta är ett tecken på brist på kommunikation där företagen behöver bli 
bättre på att kommunicera vad de de faktiskt gör för att undvika missförstånd. Vi kan 
inte dra någon slutsats om vad intressenterna anser om detta då vi enbart undersökt det 
ur företagens perspektiv.  
 

En annan slutsats vi kan dra är att sponsring är det initiativ som företagen arbetar mest 
med och vi upplever att det är det initiativ som företagen anser att de får ut mest av, 
både i lönsamhet men också för att stärka varumärket. Idrott har visat sig vara både ett 
ofta förekommande och fördelaktigt sätt att arbeta med sponsringsrelaterade initiativ. 
Genom att sponsra breddidrotter så som skidor och fotboll där det finns mycket 
engagemang kan företagen nå ut till många intressenter och öka 
varumärkeskännedomen, vilket vi anser är en marknadsföringsstrategi som kan vara 
lönsam för företag. Oavsett om det rör sig om lokala idrottsevenemang eller sponsring 
av landslag är det ett initiativ som når ut till många utan att företagen själva behöver 
kommunicera det. Idrott är något som företag inom alla branscher kan arbeta med som 
CSR-initiativ och som kan skapa en positiv effekt för företagens varumärke och stärka 
relationen till intressenterna.  
 
Medarbetarna har visat sig vara en viktig intressentgrupp som kan spela en avgörande 
roll i om företagen arbetar med filantropiska initiativ eller inte och kan således ses som 
en viktig bakomliggande faktor till företagens CSR-arbete. Det går även att dra 
slutsatsen att företagen tar hänsyn till andra intressentgrupper när de fattar sina beslut, 
som exempelvis konsumenter, myndigheter eller förbund och att företagen försöker 
anpassa sig efter sina intressenters önskemål. Vi kan alltså dra slutsatsen att företag bör 
ta hänsyn till medarbetarnas åsikter och försöka involvera dem i företagets CSR-arbete.  
 
CRM som ett CSR-initiativ har visat sig vara mindre populärt än vad forskningen visar. 
Det är inte något som företagen applicerar i sin verksamhet och många ställer sig 
kritiska till initiativet. Vi kan inte säga något om hur förekommande CRM-initativ är i 
de branscher vi inte undersökt i denna studie.  
 
Slutligen kan vi dra slutsatsen att den genomgående gemensamma nämnaren för 
bakomliggande faktorer till varför företagen arbetar med CSR-initativ är att det ska 
finnas en koppling till företagets verksamhet. Detta uppfattar vi även som en tydlig 
strategi från företagen då kopplingen inte nödvändigtvis måste vara uppenbar, men 
företagen lyckas ändå förmedla denna koppling på ett bra sätt till sina intressentgrupper. 
Vidare kan vi konstatera att företagen har varierande syften med CSR-intiativ och att 
det mest förekommande syftet är att det ska gynna företaget och ge något tillbaka till 
företaget. Andra syften som vi har kunnat konstatera är att det ska vitalisera varumärket 
och skapa intern stolthet på företaget. Vi kan alltså konstatera att företag genom att hitta 
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en koppling till det initiativ de arbetar med och kommunicera ut den koppling till 
intressenter har möjlighet att nå de syften och mål de satt upp med CSR-initiativet.  
 

7.1 Praktiska rekommendationer  
 
Studiens resultat har visat att CSR-initiativ används för att stärka företagets varumärke 
och skapa en tydlig koppling till företaget, vilket exempelvis kan leda till att företaget 
får ett positivt rykte. Vi har även kunnat dra slutsatsen att det finns andra 
bakomliggande faktorer till varför ett företag bör arbeta med CSR-initiativ, exempelvis 
att det gynnar företagets lönsamhet eller att det visar att företaget tar sitt ansvar i 
samhället. Detta indikerar på att företag bör fortsätta arbeta med CSR-initiativ och vi 
tror att vår studie kan fungera som ett verktyg för företag att utveckla sitt CSR-arbete 
eller användas när företag vill implementera ett eller flera CSR-initiativ i sin 
verksamhet. 
 
I studien har det framkommit flera olika alternativ på hur företag kan arbeta med CSR 
för att ta sitt sociala ansvar i samhället. Vi tror att fallföretagen i studien kan använda 
sig av dessa alternativ för att kunna se över eventuella förbättringsmöjligheter i sitt 
arbete med CSR-initiativen och hur de kan anpassa och förändra sin verksamhet för att 
bli ännu mer anpassade till CSR. Studiens resultat har visat att ett socialt CSR-initiativ 
som exempelvis sponsring kan skapa möjligheter för företagen att nå ut till sina 
intressenter, framförallt konsumenter genom att finnas där konsumenterna finns på ett 
event eller liknande. Idrottssponsring har visat sig vara ett effektivt sätt för företagen att 
nå ut till många och vi kan därför konstatera att företag bör fortsätta arbeta med 
idrottsrelaterade CSR-initiativ. 
 
Det har också visat sig att företagen är dåliga på att kommunicera sitt arbete med 
framförallt filantropiska och CRM-relaterade initiativ, vilket leder till att konsumenter 
och andra intressenter inte är medvetna om det sociala ansvar företagen försöker ta i 
samhället. En praktisk rekommendation är därför att företag bör kommunicera sina 
filantropiska och CRM-relaterade initiativ i den mån att konsumenterna blir medvetna 
om deras ansträngningar. Vår studie kan även fungera som en information för 
konsumenter eller intressenter som vill veta mer om hur företag arbetar med CSR-
initiativ och vilka bakomliggande faktorer som finns. Interna faktorer har visat sig vara 
viktiga för hur ett företag arbetar med sociala CSR-initiativ.  
 
Vår studie har visat att medarbetarna är en viktig resurs för företagens CSR-arbete och 
att de har en stor påverkan i vilka initiativ företagen arbetar med. Detta indikerar på att 
företag bör involvera sina anställda i valet av CSR-initiativ och låta dem bli engagerade, 
då det kan skapa ett gott rykte för företaget och leda till en intern stolthet bland 
medarbetarna. 
 
 

7.2 Förslag till framtida forskning 
 
Tidigare forskning har visat sig ofta ha ett kundperspektiv, med ett stort fokus på vad 
kunder har för perception av CSR-arbetet. Vi har i vår studie kommit fram till att 
kunder och konsumenter är en viktig bakomliggande faktor för företagens CSR-arbete, 
men företagen nämner även andra intressenter som har en stor påverkan på företagen. 
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Ett förslag till framtida forskning är därför att inte enbart fokusera på kunder och 
konsumenter som intressentgrupp utan att även se till andra grupper. En grupp vi funnit 
spela en stor roll är företagets medarbetare, många företag anser att deras tyckande och 
påverkan är viktigt och därför bör forskning bedrivas med fokus på vilka interna motiv 
som kan ligga till grund för företags CSR-arbete. 
 
Forskning visar på att företags CSR-arbete ser olika ut beroende på storleken på 
företaget. Vi har i vår studie kommit fram till att medelstora företag tenderar till att inte 
ha en lika tydliga strategi bakom sina CSR-initiativ som stora företag har. Ett förslag till 
framtida forskning är därmed hur små till medelstora företag fördelaktigt kan använda 
sig av CSR-initiativ och vilka initiativ de ska implementera i verksamheten för bästa 
lönsamhet. Eftersom att forskning även visar att en välarbetad CSR-strategi kan komma 
att vara den bästa marknadsföringen anser vi det viktigt att mindre företag inte går miste 
om detta. 
 
En annan aspekt vi kommit i kontakt med är svårigheten att mäta lönsamheten av ditt 
CSR-initiativ. Det saknas forskning som svarar på detta och som därmed kan fungera 
som ett verktyg för att hjälpa företag att mäta sitt CSR-arbete. Vi tror att en av 
anledningarna till att inte alla företag arbetar med CSR är dels för att de inte känner av 
några påtryckningar men det är även av den anledningen att de inte ser vinningen i form 
av lönsamheten av initiativet. 
 
Vi fann forskning som sa att filantropi är det vanligaste förekommande initiativet och 
att CRM har växt och blivit mer populärt under de senaste åren. Detta strider något mot 
vårt resultat som visar på att sponsring är det mest förekommande initiativet och CRM 
används inte särskilt mycket. Anledningen till denna skillnad anser vi kan vara 
skillnaden mellan olika marknader. En av våra respondenter lyfter skillnaden på deras 
CSR-arbete i Sverige kontra USA. Forskningen som gjort inom CSR är inte knuten till 
den svenska marknaden och vi har märkt tydliga skillnader. Ett förslag till framtida 
forskning är därför att forska på vilka initiativ och strategier som bör användas för 
respektive marknad.   
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8. Etisk diskussion 
 
Denna studie har berört olika områden CSR och dessa kan diskuteras utifrån ett etiskt 
och samhälleligt perspektiv. Nedan har vi tagit upp några av de etiska och samhälleliga 
aspekterna med vår studie.  
______________________________________________________________________ 
 
CSR är ett brett begrepp med många olika definitioner och inriktningar. Det går att 
diskutera huruvida CSR enbart är ett sätt för företagen att marknadsföra sig och 
egentligen inte alls handlar om ett socialt ansvar i samhället. CSR anses vara något 
frivilligt som företagen kan välja att implementera i sin verksamhet eller inte, men 
frågan är hur frivilligt det egentligen är idag? Kraven från intressenter ökar och 
företagen har både extern och intern press på att vara socialt engagerade.  
 
Vidare går det också att diskutera huruvida företagen i vår studie har valt att framställa 
sitt CSR-arbete och att det kan finnas anledningar till att verka bättre än hur 
verkligheten egentligen ser ut. Därför vore det kanske bra om CSR reglerades så att det 
ställs högre krav på att företagen faktiskt redovisar de åtaganden som de gör relaterade 
till CSR? Samtidigt skulle det leda till ännu större krav på företagen vilket skulle kunna 
innebära att färre företag väljer att arbeta med sociala CSR-initiativ, vilket då skulle 
kunna leda till en negativ utveckling i samhället. Företagens initiativ bidrar till 
samhället, både i fråga om filantropiska initiativ där välgörenhetsorganisationer eller 
forskning stödjs, eller i sponsringsrelaterade initiativ där företagen stödjer 
idrottsförbund och underlättar deras verksamheter. Självklart handlar det även om 
företagens egna vinning och det kan också vara så att vissa initiativ kan leda till att 
konsumenter kan bli skeptiska, vilket innebär att företagen måste noggranna med vilka 
initiativ de väljer att satsa på och hur dessa implementeras i företagets verksamhet.   
 
Vår studie har visat att sponsring är det CSR-initiativ som företagen arbetar mest med, 
vilket vi tror kan ha både en positiv och en negativ påverkan på samhället. De positiva 
effekterna kan vara att sponsringsinitiativet underlättar verksamheten för 
sponsringsobjektet, men det kan även bidra till att fler människor får upp ögonen för 
idrotten och fler väljer att utöva idrotten. Detta anser vi kan ha positiv påverkan på 
människors hälsa i samhället. Men å andra sidan kan sponsring även skapa klyftor 
mellan olika föreningar eller klubbar, då företag ofta tenderar till att sponsra större 
föreningar eller klubbar. Vilket kan innebära att utövarnas möjligheter och 
förutsättningar kan variera beroende på vilken förening eller klubb de tillhör.  
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9. Sanningskriterier  
 
I denna avslutande del av vår studie går vi igenom de viktigaste kriterierna vid 
bedömning av kvalitativ forskning. Dessa kriterier är trovärdighet och äkthet och består 
av olika delkriterier som måste uppfyllas i en kvalitativ studie. Vi kommer att gå igenom 
kriterierna var och ett för sig i detta kapitel.  
______________________________________________________________________ 
 
I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, vilket också innebär 
att vår studie bör granskas utifrån saninngskriterier som är lämpade för kvalitativa 
studier. Vi har därför använt oss av Guba & Lincolns kriterier (refererad i Bryman & 
Bell, 2013, s. 403-406) som är trovärdighet och äkthet. Dessa kriterier består av olika 
delkriterier som vi kommer att granska vår studie utifrån nedan.  
 

9.1 Trovärdighet 
 
Trovärdighetskriteriet består av fyra olika delkriterier som måste uppfyllas och dessa är: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s. 
403-406). Tillförlitlighet handlar om vikten av att en forskare lyckas framställa den 
sociala verklighet som undersökts i studien på ett korrekt sätt och att forskaren lyckas 
skapa en tillförlitlighet gentemot andra genom att följa de regler som finns i 
vetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Vi anser att vi säkerställt att vår 
studie genomförts på ett korrekt sätt då vi låtit samtliga respondenter granska det 
resultat vi kommit fram till innan vi publicerat något och gett dem chansen att korrigera 
eventuella felbedömningar vi gjort i transkriberingen av våra intervjuer. Vi har även 
varit tydliga med att informera våra respondenter om att vi spelat in och transkriberat 
intervjuerna och det enbart varit vi som har fått ta del av det materialet. Vi har även följt 
den praxis och regler som rekommenderas i vetenskaplig forskning i och med att vi 
redogjort för hur vår praktiska datainsamling har gått till. 
 
Överförbarhet, det andra delkriteriet, handlar om att resultatet av studien ska vara 
genomförbart vid en annan tidpunkt och i en annan miljö eller situation (Bryman & 
Bell, 2013, s. 403-404). Vi är medvetna om att detta kriterium är svårt att uppfylla vid 
kvalitativ forskning och har därför strävat efter att förklara de olika processerna av vår 
studie så tydligt som möjligt, för att skapa de bästa förutsättningarna för överförbarhet. 
Då vi undersökt företag från flera olika branscher kan vi inte generalisera vårt resultat 
utifrån en specifik bransch men studien har gett en insikt i flera olika branscher. Vi har 
kommit fram till att företagens arbete med CSR-initiativ kan variera beroende ett flertal 
olika faktorer och att det finns flera olika sätt för företag att bedriva CSR-initiativ på, 
vilket innebär att varje företag måste se till sin egen situation och utifrån sina 
intressenter. Vi anser att resultatet av vår studie kan appliceras på företag som arbetar 
eller vill börja arbeta med sociala CSR-initativ och anser därför att vi uppfyllt kriteriet 
om överförbarhet. 
 
Det tredje delkriteriet är pålitlighet och handlar om att forskare måste anta ett kritiskt 
granskande synsätt i sin studie och redovisa alla olika delar av studien, från 
problemformulering till synsätt och hur forskaren har gått tillväga i samtliga faser 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi har eftersträvat att vara så tydliga som möjligt vid 
samtliga faser av vår studie och har redogjort för våra olika tillvägagångssätt och vilka 
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vetenskapliga utgångspunkter vi haft. Vi har läst och använt oss av vår teoretiska 
referensram för att fördjupa oss i vårt valda ämne och har även kritiskt granskat vår 
valda teori för att kunna vara säkra på att vi använt oss av tillförlitliga källor. Därmed 
anser vi att vår studie uppfyller kriteriet pålitlighet. 
 
Det fjärde och sista delkriteriet inom trovärdighet är konfirmering. Konfirmering 
innebär att forskaren ska kunna visa att han eller hon agerat i god tro, det vill säga att 
forskningen inte har blivit påverkad av forskarens personliga uppfattningar eller tidigare 
förförståelse för ämnet (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi anser att vi har varit objektiva 
genom hela vår forskningsprocess och vi har inte försökt påverka våra respondenter 
under intervjuer med våra egna uppfattningar om de frågor vi ställt. Det är svårt att helt 
och hållet undvika subjektiva värderingar men vi anser att vi under samtliga delar 
undanhållit våra egna personliga värderingar och enbart analyserat vårt material utifrån 
den teori vi använt oss av och den empiri vi fått från våra intervjuer. Vi anser således att 
vi uppfyllt kriteriet konfirmering. 
 

9.2 Äkthet 
 
Äkthetskriteriet består av fem olika delkriterier som rör generella frågor om vilka 
konsekvenser forskning kan ha. Det första kriteriet är att forskaren måste ge en rättvis 
bild om det som framkommit i forskningen (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi har varit 
försiktiga med att framställa våra respondenters svar på något annat sätt än det som 
angivits under intervjuerna och vi har låtit respondenterna granska det vi kommit fram 
till. Då vissa respondenter gett oss mer utvecklade svar än andra kan vissa företag 
förekomma som exempel fler gånger än andra men vi anser ändå att vi upprätthållit en 
rättvis bild genom hela forskningsprocessen. Vi har också använt oss av citat från 
respondenterna i vår empiriska framställning vilket vi anser gör att bilden blir mer 
rättvis och att det är respondentens egna åsikter som framkommer och inte något annat. 
Vi anser därför att vi uppfyllt kriteriet om att skapa en rättvis bild. 
 
Ontologisk autencitet är det andra delkriteriet och handlar om att de respondenter som 
medverkat i studien ska få en ökad förståelse för den sociala verklighet de agerar i 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi anser att vi har lyckats uppfylla detta kriterium i vår 
studie då syftet med studien var att förstå hur företag arbetar med CSR-initiativ. Vi tror 
också att vår studie kan användas av företag som tillämpar CSR för att skapa en 
förståelse om hur initiativen kan användas och vilken påverkan intressenterna har. Då vi 
undersökt flera olika branscher ökar generalisbarheten och vi tror att det kan användas 
av företag inom många branscher och således skapa en djupare förståelse överlag för 
CSR-initiativ ur ett företagsperspektiv och hur ett företag som är medelstor till stort kan 
arbeta med olika sociala CSR-initativ. Det tredje delkriteriet är pedagogisk autencitet 
och innebär att studien ska bidra till att respondenterna kan få en bättre bild av hur 
andra personer i samma miljö uppfattar omgivningen (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi 
anser att vår studie uppfyller såväl detta kriterium då företagen i studien får möjlighet 
att få en djupare förståelse för hur andra företag arbetar med sociala CSR-initiativ att 
företagen kan använda denna förståelse i sitt eget företag. Vi tror att det kan vara bra för 
ett företag att få se hur andra företag inom andra branscher kan arbeta med CSR då det 
kan inspirera företagen till att bli mer engagerade i CSR-initativ och således kan det 
skapa en positiv påverkan på företagens CSR-arbete. 
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Katalysisk autencitet ställer frågan om respondenterna i studien ges möjlighet att 
förändra sin siatuation (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Genom de slutsatser vi har 
kunnat dra av resultatet i vår studie samt de praktiska förslag vi gett anser vi att vi 
uppfyller detta kriterium, då företagen kan använda slutsatserna som en vägvisare för 
vad de kan förbättra och vårt praktiska bidrag kan fungera som en hjälp för företag som 
vill utveckla sitt CSR-arbete. Det sista äkthetskriteriet är taktisk autencitet och handlar 
om att studien ska ge respondenterna en möjlighet att kunna förbättra de faktorer som är 
nödvändiga (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi anser att våra respondenter genom vår 
studie har fått en möjlighet att förändra sitt arbete med sociala CSR-inititativ till det 
bättre, men vi anser inte att det är upp till oss att bestämma huruvida respondenterna 
kommer att använda sig av vårt material eller ej. Vi menar att vi gett respondenterna de 
verktyg som krävs för förbättring men att det är respondenternas ansvar om de vill 
använda dem eller inte.  
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Appendix 1 

 
Intervjuguide 
 
Hej! 
 
I detta dokument finner ni de frågor som vi kommer att ställa under vår kommande 
intervju. Vi vill även lämna vår garanti på att det som sägs under intervjun enbart 
kommer att behandlas av oss intervjuare och att all information kommer att behandlas 
konfidentiellt. Intervjuerna kommer att ske via telefon och kommer att spelas in för att 
sedan kunna transkriberas. Innan vi publicerar vår uppsats kommer samtliga 
respondenter som ingått i vår studie att få chans att godkänna det som skrivits. 
 
Vi är två civilekonomstuderande studenter, Elin Ericsson och Fanny Alm, som läser vår 
sista termin vid Umeå Universitet. Vi läser med inriktning mot handel och logistik och 
har valt att fördjupa oss inom ämnet marknadsföring. Vår uppsats handlar om hur 
företag arbetar med sociala CSR-initiativ och syftet med vår studie är att 
undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av CSR-initiativ, vad syftet är 
med de olika initiativen samt vilken påverkan intressenterna har på företagets 
CSR-arbete. 
 
På nästa sida finner ni de frågor som kommer att ställas under intervjun. Vi vill göra er 
förberedda på att det kan komma att ställas eventuella följdfrågor på vissa av frågorna, 
om det är något vi vill ha förtydligat eller liknande. 
Vi är så tacksamma och glada för att ni väljer att ställa upp på intervju! 
 
Med vänliga hälsningar 
Elin Ericsson och Fanny Alm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 
Personliga: 

1. Namn, ålder, kön? 
2. Vilken roll har du i företaget? 
3. Hur länge har du arbetat på företaget? 
4. Vilken roll har du i företagets CSR-arbete? 

 
Om företaget: 

1. När startades företaget? 
2. Vilken typ av verksamhet bedriver ert företag? 
3. Är företaget verksamt i Sverige eller i flera olika länder? 

 
Övergripande frågor om CSR: 

1. Hur ser definitionen av CSR ut på ert företag? 
2. Hur många på företaget är involverade i CSR-frågor? 
3. Vad anser ni att ert sociala ansvar i samhället är som företag? 
4. Har företaget något fokusområde inom CSR? Varför? 

 
Välgörenhet 

1. I vilken grad arbetar företaget med välgörenhetsrelaterad verksamhet? 
2. Om ja, vilka typer av organisationer arbetar ni med? Hur ser engagemanget ut 

från ert företags sida? 
3. Vilka faktorer är det som avgör vilken typ av organisation ni väljer att arbeta 

med? 
4. Vad är syftet med det välgörenhetsrelaterade engagemanget? 
5. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med välgörenhetsrelaterat engagemang? 

 
Sponsring 

1. I vilken grad arbetar företaget med sponsringsrelaterad verksamhet? 
2. Om ja, vilken typ av sponsring? Event, personer, produkter? 
3. Vilka faktorer är det som avgör vilka sponsringsobjekt ni väljer? 
4. Vad är syftet med sponsringen? 
5. Ser ni långsiktigt på era sponsringssamarbeten? Hur länge pågår dem? 
6. Har ni några krav som måste uppfyllas vid sponsring? 
7. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med sponsring? 

 
CRM 

1. I vilken grad arbetar företaget med välgörenhetsrelaterad marknadsföring 
(Cause-Related Marketing), det vill säga att företaget exempelvis skänker en 
viss summa per såld produkt. 

2. Om ja, vilka typer av organisationer arbetar ni med? Hur ser engagemanget ut 
från ert företags sida? 

3. Vilka faktorer är det som avgör vilken typ av organisation ni väljer att arbete 
med? 

4. Vad är syftet med ert CRM-engagemang? 
5. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med CRM? 

 



	  

Intressenters roll 
1. Vilka skulle du säga är företagets intressenter? 
2. Är dessa intressentgrupper olika viktiga för ert företag? 
3. Är företagets CSR-arbetet kopplat till era intressenter? Om ja, i vilken 

utsträckning? 
4. Märker ni av påtryckningar från era intressenter gällande CSR? Om ja, vilka 

intressenter är det som utmärker sig?  
 
 
  



	  

 
Appendix 2  

 
Lista över tillfrågade företag i studien 
 
Balticgruppen  
Oatly 
Komatsu 
Vattenfall  
Volkswagen 
Svenska Spel 
Pfizer 
Telia 
BMW Sverige 
Volvo Cars 
SCA 
BRA Flyg 
Bostaden Umeå 
KIA Motors 
Renault 
Löfberg Lila 
Johnson & Johnson 
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