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Abstract  

Corporate Social Responsibility (CSR) is about companies and their responsibilities 

towards the society in which they operate. The term covers societal- as well as 

environmental responsibilities, which are topics that have been discussed for a long 

time, especially since the 50’s. As a result of the discussion, consumers, customers and 

other stakeholders have increased their expectations on corporate responsibilities. To 

better cope with the increasing expectations, a company can implement CSR into their 

business model. This led to the purpose of the paper, which is to create an 

understanding of how CSR can be implemented into a company's business model. 

 

To fulfill the purpose, a qualitative research has been conducted. The empirical data was 

gathered through phone interviews and the interviewed company was chosen for being 

known for their CSR. The chosen theoretical framework covers aspects that are 

considered to be connected to the components of a business model. The theoretical 

framework covers societal- and environmental responsibilities, communication 

strategies, CSR-initiatives, CSR-communication, competitive advantages and 

motivational factors. 

 

A company needs to dedicate a considerable amount of time into evaluating and 

deciding on how to implement CSR into each component of their business-model. None 

of the components of a company's business model can be left out from the CSR work 

that the company wishes to conduct. If one component is inadequate, the whole 

company can be affected since all the components are well connected. However, the 

company can still decide on which parts of the business-model they want to put 

emphasis on. The company should have a good communication with their stakeholders 

and the rest of the market, take responsibility for the society and the environment, know 

their competitive advantages and continuously work with different CSR-initiatives. 

 

Keywords: Business model, CSR, Corporate Social Responsibility, Stakeholders, CSR-

communication, Social Responsibility, Environmental Responsibility 
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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om hur företag kan ta ansvar för det 

samhälle som de verkar inom och innefattar såväl miljöansvar som socialt ansvar. Det är 

ett högaktuellt ämne som diskuterats länge, men som fick fart under 50-talet. Som ett 

resultat av diskussionen har trycket på att företag ska bedriva ett CSR-arbete ökat från 

såväl kunderna och konsumenterna som från andra intressenter som påverkas av 

företagets arbete. För att hantera de ökande förväntningarna kan företag implementera 

CSR i deras affärsmodell. Syftet med studien är därför att skapa förståelse för hur CSR 

kan implementeras i ett företags affärsmodell. 

 

För att uppfylla syftet har en kvalitativ studie utförts. Den empiriska datan samlades in 

genom telefonintervjuer hos ett företag som ligger i framkant med sitt CSR-arbete. Den 

teoretiska referensramen syftar till att skapa förståelse för de aspekter av CSR som är 

särskilt relevanta för ett företags affärsmodell. Den teoretiska referensramen täcker 

miljö- och samhällsansvar, kommunikationsstrategier, CSR-initiativ, intressenter, CSR-

kommunikation, konkurrensfördelar samt motivationsfaktorer. 

 

För att ett företag ska kunna implementera CSR i sin affärsmodell krävs ett noga 

genomtänkt arbete inom samtliga delar av företagets affärsmodell. I ingen av 

affärsmodellens beståndsdelar får CSR-aspekten ignoreras, eftersom CSR-arbetet bör 

vara integrerat i samtliga delar av affärsmodellen. Detta innebär inte att företaget inte 

kan välja att lägga mer fokus på specifika delar av affärsmodellen. Företaget bör 

däremot känna till att det kan uppstå problem om en del av affärsmodellen är alltför 

bristfällig, eftersom alla delar av affärsmodellen hör ihop. Ett företag bör dessutom ha 

en god kommunikation med deras intressenter och resten av marknaden, ta ansvar för 

samhället och miljön, känna till deras konkurrensfördelar och kontinuerligt arbeta med 

olika CSR-initiativ.  

 

Nyckelord: Affärsmodell, CSR, Corporate Social Responsibility, Intressenter, CSR-

kommunikation, Samhällsansvar, Miljöansvar 
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1.Inledning  

I detta avsnitt presenteras företaget där den empiriska insamlingen ägt rum, samt 

bakgrunden till forskningsämnet Corporate Social Responsibility (CSR), med särskilt 

fokus på CSR:s ökande betydelse för samhället och konsumenterna. Olika perspektiv, 

med såväl kritik som lovord om ämnet presenteras och diskuteras, för att sedan mynna 

ut i studiens syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund  

Denna studie kommer att handla om hur Corporate Social Responsibility (CSR) kan 

implementeras i ett företags affärsmodell. CSR innebär att företag ska ta ansvar för sin 

omvärld och berör såväl företagets miljö- som samhällsansvar (Borglund et al, 2012). 

Begreppet introducerades för författarna under en tidigare uppgift, där författarna 

analyserade Smiling Group, det företag som är studieobjektet i denna forskning. I den 

uppgiften analyserades företagets samhälls -och miljöansvar kort och det föranledde ett 

intresse för att studera hur CSR kan implementeras i ett företags affärsmodell. Smiling 

Group valdes eftersom de ligger i framkant med sitt CSR-arbete och eftersom de har 

lyckats implementera CSR i sin affärsmodell. 

 

Smiling Group grundades 2011 som ett resultat av två av grundarnas examensarbete i 

Gambia. I detta examensarbete fann de två grundarna att vägen ut ur fattigdom enligt 

gambierna som intervjuades är fler arbetstillfällen snarare än bistånd. Med denna idén i 

åtanke växte Smiling Group fram som en lösning på ett socialt problem. Idag arbetar 

Smiling group med att framställa livsmedel, bland annat cashewnötter, under schyssta 

förhållanden där mottot är att produkten ska vara bra för konsumenten likväl som 

bonden. För att säkerställa att produkten är bra för bonden arbetar Smiling Group med 

att låta så stor del av varuförädlingen som möjligt stanna kvar i ursprungslandet. Detta 

görs för att skapa så många arbetstillfällen som möjligt, för att på så sätt bekämpa 

fattigdomen. Att företaget grundades med ambitionerna att lösa ett samhällsproblem och 

har en affärsmodell som bygger på CSR, ger studien en unik ingång i hur CSR fungerar 

i praktiken och hur ett företag kan integrera CSR i sin affärsmodell.  

 

Företags sociala ansvarstagande är ett ämne som i princip har diskuterats så länge som 

det har funnits företag, men det är främst efter 1950-talet som ämnet har fått ett 
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uppsving när det kommer till uppmärksamhet (Borglund et al, 2012). Ur det här har det 

under de senaste åren förts en debatt om företags ökade skyldigheter gentemot 

omvärlden, angående sociala och miljömässa aspekter (Borglund et al, 2012). Det är 

inte en fråga om, utan snarare hur, företag ska ta sitt ansvar (Borglund et al, 2009). Ur 

denna diskussion har ett begrepp fått särskilt stor uppmärksamhet, nämligen Corporate 

Social Responsibility (CSR). Själva kärnan i begreppet CSR handlar om varför ett 

företag finns och vad företaget gör för samhället (Crane, 2008). För att ett företag ska 

kunna dra till sig resurser och överleva på sikt, måste företaget kunna leva upp till de 

förväntningar och krav som ställs utifrån. CSR kan fungera som ett redskap i detta fall, 

genom att det hjälper till att bygga upp omvärldens förtroende för företaget. CSR 

fungerar på det vis att företaget måste göra rätt saker, på rätt sätt (Jutterström & 

Norberg, 2011). 

 

Det ökade miljöhotet har lett till att vissa företag uppfattar sig ha skyldigheter som 

sträcker sig bortom juridiska termer. Detta har tagit sig uttryck i olika former, bland 

annat genom att en stor andel av globala företag rekryterar CSR-chefer, utfärdar 

särskilda CSR-rapporter (Crane, 2008), guidelines, uppförandekod med mera 

(Jutterström & Norberg, 2011). Vid en första anblick kan det verka som att CSR enbart 

handlar om att värna om miljön, men så är inte fallet (Borglund et al, 2012). Borglund et 

al (2012) fortsätter med att CSR kan delas in i tre olika ansvarstagande områden; 

ekonomiska, miljömässiga och sociala. Vad dessa tre områden har gemensamt är att de 

alla kopplas till företagets ansvar i samhället som stort.  

 

Att arbeta med CSR innebär olika saker för olika företag, framförallt beroende på 

företagets storlek och bransch. För ett företag som verkar i utvecklingsländer kan det 

innebära att ta ett större ansvar än vad landets lagstiftning kräver, då lagstiftningen ofta 

är bristfällig i utvecklingsländer. För ett multinationellt företag kan det innebära att 

företaget tar ansvar för hela sin värdekedja och följer globala riktlinjer för företagets 

miljö- som samhällsansvar. För  ett litet företag som främst verkar i ett land, kan det 

innebära att företaget agerar resursmedvetet, genom att återvinna och återanvända 

resterna i sin produktion (Borglund et al, 2017). 
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CSR:s stora frammarsch grundar sig i att vi människor till stor del lagt över ansvaret om 

att bry sig om varandra på företagen. Detta bäddar för en ny typ av företag, som tar 

detta ansvar på allvar och som använder det till sin fördel. CSR innebär inte bara ett 

större ansvar, utan även större möjligheter (May, Cheney & Roper, 2007). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det största argumentet mot CSR bygger på att företag först och främst ska fokusera på 

att göra vinst, för att på så sätt kunna skapa en långsiktighet i sitt hållbarhetsarbete. 

Andra sträcker sig så långt som att påstå att CSR stjälper företagandet i sig (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008). Det finns dem som menar att det sociala ansvaret som 

företag tar på sig enbart ska handla om att göra vinst, bland dem nobelpristagaren i 

ekonomi Milton Friedman. 1962 yttrade Friedman följande citat som blivit vida spritt:  

 

“Företag har ett och endast ett socialt ansvar: att använda resurser och engagera sig i 

aktiviteter som syftar till att öka företagets vinst inom spelets regler. Det vill säga att 

företaget ingår i en öppen och fri konkurrens utan villfarelse eller bedrägeri”               

(Milton Friedman, citerad i Borglund et al., s 18, 2012) 

 

Detta är delvis sant, för om företaget inte gör vinst kan de inte heller ta ansvar. 

Samtidigt är det delvis falskt, för om företaget inte tar ansvar när kunderna förväntar sig 

det, kommer företaget inte heller göra någon vinst (Grankvist, 2012). Strävan efter vinst 

har gjort att CSR-arbete inom företag inte har kommit igång på allvar, då CSR har setts 

som en kostnad och därav en minskning av vinsten. Trenden har dock vänt, särskilt 

sedan forskning påvisat att ett aktivt CSR-arbete från ett företag inte skall ses som en 

kostnad, utan skall ses som en konkurrensfördel eller en källa för innovation och 

möjligheter (Grankvist, 2009). 

 

En artikel i The Economist från 2008 beskriver den ökade betydelsen som CSR kommer 

få på 2000-talet. Denna artikel är särskilt intressant då den kommer från just The 

Economist, som länge motsatte sig CSR (Horrigan, 2010). I artikeln i The Economist 

beskrivs CSR som något företag måste ligga i framkant i, för att kunna hålla jämna steg 

med samhällets ständigt föränderliga förväntningar. På så sätt erbjuder CSR företag en 

möjlighet att skaffa sig ett försprång gentemot sina konkurrenter, genom att hela tiden 
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kunna motsvara de högt ställda förväntningar som ställs på företag i dagens samhälle 

(The Economist, 2008), men också ta ett ansvar för den ökade resursförbrukningen i 

världen (Borglund et al, 2017). 

 

Cerne (2008) menar att det finns ett missförstånd bland många företag om vad CSR 

faktiskt innebär. Många företag arbetar på ett sådant sätt som att CSR är en mindre del 

av verksamheten, att CSR är någonting som går att arbeta med lite när det passar. Detta 

är felaktigt, då CSR behöver vara en integrerad del av verksamheten för att det ska fylla 

någon funktion. Samtidigt som varje företag måste anpassa sitt CSR för att passa den 

egna verksamheten, går det inte att anpassa den för mycket. Svårigheten ligger i att få 

CSR att utgå ifrån verksamheten, samtidigt som verksamheten utgår ifrån CSR (Cerne, 

2008). Att det inte råder konsensus om vad CSR innebär att det finns en stor variation 

inom de etablerade riktlinjerna angående vad företag faktiskt ska vara ansvariga för 

(Crane, 2008), och hur långt ett företags samhällsansvar egentligen ska sträcka sig 

(Borglund et al, 2017).  

 

Det framgår tydligt av de ovan nämnda diskussionerna att CSR växer och att fler och 

fler arbetar med att utveckla sina företags sociala ansvar. Samtidigt som företagen 

arbetar mer med CSR så framgår det även att kunderna ställer högre och högre krav. Det 

blir därför särskilt viktigt att påvisa att CSR inte behöver vara kostsamt, som 

exempelvis Granqvist (2009) påpekar är ett argument mot CSR, utan verkligen kan leda 

till fördelar för företaget. En annan viktig aspekt som nämns i diskussionerna ovan är 

kostnadsaspekten och att det inte bara handlar om att göra vinst, utan att det kan finnas 

andra intressen bakom motivationen till att arbeta med CSR. Det blir som ett resultat av 

de blandade åsikterna och fokusområdena i diskussionerna centralt att förstå hur ett 

företag praktiskt arbetar med CSR, och att skapa en förståelse för att företaget inte 

behöver ta hänsyn till alla faktorer som nämns av teoretikerna, utan att det kan skilja sig 

mellan teori och praktik. Med de ökande kraven, konkurrensfördelarna och 

motivationen för att arbeta med CSR (Borglund et al, 2012), bör CSR kunna 

implementeras som ett företags hela affärsmodell, något som teorierna vi läst in oss på 

inte nämner. 
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Begreppet affärsmodell har ingen officiell definition och kan således betyda och bestå 

av olika saker i olika sammanhang. Begreppet kommer därför med en svårighet, 

eftersom det är svårt att veta vad som menas med en affärsmodell i den givna 

situationen och vilka beståndsdelar affärsmodellen faktiskt består av. Generellt för en 

affärsmodell är dock att den beskriver hur företaget ska tjäna pengar samt hur företaget 

är kopplat till externa parter (Landström & Löwegren, 2009). En av alla de försök att 

definiera en affärsmodell ledde till Morris, Schindehute & Allens modell från 2005. 

Den består av de 6 komponenterna Erbjudandet, Marknaden, Intern förmåga, 

Konkurrensstrategi, Ekonomi och Personliga Faktorer (Landström & Lövegren, 2009). 

En annan beskrivning av affärsmodellen och dess innehåll är Business Model Canvas, 

som nämner 9 beståndsdelar och som använts av stora företag runt om i världen 

(Ostwalder & Pigneur, 2010). 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur CSR kan implementeras i ett 

företags affärsmodell. 

 

1.4 Problemformuleringar  

För att uppfylla syftet vill vi svara på följande frågeställningar: 

Vad är motivationen bakom ett företags CSR-arbete? 

Hur kan CSR implementeras i ett företags affärsmodell? 

Vilka fördelar kan ett CSR-arbete skapa för ett företag? 

 

1.5 Avgränsning  

Vi har valt att studera ämnet ur ett företagsperspektiv i denna studie. Vi kommer således 

inte att diskutera CSR ur varken kundernas, intressenternas eller samhällets perspektiv. 

Vi har även valt att bortse från den ekonomiska sidan av såväl CSR som affärsmodellen, 

då vi anser att det hade tagit fokus från de mjuka värdena som vi vill lyfta fram.  

 

CSR är en bred disciplin och det finns många aspekter av ämnet. För att kunna uppfylla 

syftet har vi därför valt att avgränsa oss till vissa aspekter av CSR. De aspekter som vi 

avgränsat oss till är företagets intressenter, motivation, konkurrensfördelar, 
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kommunikation, samhällsansvar och miljöansvar. Dessa aspekter valdes för att de ger 

en övergripande bild av ämnet. Aspekterna hanterar bakgrunden till varför företaget 

väljer att arbeta med CSR och hanterar de centrala delarna av det fortlöpande CSR-

arbetet. Gällande teorier om affärsmodeller har vi valt att avgränsa oss till endast 

Landström & Löwegrens (2009) tolkning av Morris, Schindehutte & Allens modell, då 

vi fann den lämpa sig bäst för vårt ändamål. 
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2. Teori 

Nedanstående avsnitt kommer först att behandla vad en affärsmodell består av, för att 

sedan leda in på vilka CSR-aspekter som faller under vilken beståndsdel av 

affärsmodellen. CSR-aspekterna är kategoriserade i den beståndsdel som författarna 

finner lämpligast utifrån teorins beskrivning av beståndsdelarnas innehåll. Anledningen 

till kategoriseringen är att skapa en förståelse för hur olika aspekter av CSR hör 

samman med ett företags affärsmodell. Vi kommer att bortse från beståndsdelen 

“Ekonomi” eftersom de ingående ekonomiska detaljerna inte är i fokus för detta arbete. 

 

Affärsmodellen 

Affärsmodellen kan innehålla och betyda olika saker i olika sammanhang. Landström & 

Löwegren (2009) menar att affärsmodellen generellt visar hur ett företag tjänar pengar 

och hänvisar till Morris, Schindehutte & Allens modell från 2005, som består av sex 

beståndsdelar:  

I. Erbjudandet 

Erbjudandet är en central del i affärsmodellen, det beskriver vad företaget erbjuder 

kunden och beskriver således även hur företaget skapar värde. Erbjudandet beskriver 

även om produktionen är företagets egna eller om någon annan producerar åt företaget 

och vilken service som medförs erbjudandet (Landström & Löwegren, 2009). 

 

II. Marknaden 

Marknaden handlar om vilka företagets erbjudande ska nå ut till och för vilka företagets 

erbjudande ska skapa värde. Denna del i affärsmodellen beskriver bland annat hur 

företaget positionerar sig i sin värdekedja samt vilka segment de fokuserar på. Denna 

del besvarar även frågan om företaget exempelvis är en leverantör eller återförsäljare 

och om företaget säljer till slutkonsument eller till andra företag (Landström & 

Löwegren, 2009). 

 

III. Intern förmåga 

Intern förmåga handlar precis som namnet antyder om företagets styrkor, vad de gör 

annorlunda och vad de gör bättre jämfört med sina konkurrenter. Den interna förmågan 

kan beskrivas som de konkurrensfördelar som företaget själva skapat, på grund av sitt 

sätt att hantera exempelvis sin logistik, marknadsföring, produktion eller sin service 

gentemot kunderna (Landström & Löwegren, 2009). 
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IV. Konkurrensstrategi 

Medans erbjudandet fokuserar på vad företaget erbjuder, så fokuserar 

konkurrensstrategin på hur det erbjuds. Konkurrensstrategin handlar om hur företagets 

erbjudande skiljer sig från det som erbjuds av de andra aktörerna på marknaden och hur 

företaget väljer att positionera sig på marknaden för att skapa konkurrensfördelar 

(Landström & Löwegren, 2009). 

 

V. Ekonomi 

Denna del beskriver hur företaget har tänkt att tjäna sina pengar och redovisar därför 

bland annat företagets produktionsvolymer, kostnadstyper och marginaler (Landström 

& Löwegren, 2009). 

 

VI. Personliga faktorer 

Personliga faktorer sätter entreprenören och dennes visioner i fokus. Entreprenörens 

målsättningar och ambitioner sätter gränser eller skapar möjligheter för företaget 

beroende på hur företaget är tänkt att drivas. Är huvudmålet med företaget en stadig 

inkomst så är ambitionerna annorlunda än om huvudmålet är att skapa en kontinuerlig 

tillväxt i företaget (Landström & Löwegren, 2009). 

 

2.1 Erbjudandet 

2.1.1 Kommunikationsstrategier 

Många av företagets sätt att kommunicera är envägskommunikationer, ett flöde som går 

från företaget till intressenten. Det är dock av intresse för företaget att istället använda 

sig av flervägskommunikation. Genom att skapa dialoger kan företaget få sig en 

förståelse av vad intressenterna efterfrågar, vilket bidrar till ett bättre CSR-arbete, högre 

legitimitet och långsiktiga relationer. För att underlätta detta finns det tre strategier för 

företaget att välja mellan när de kommunicerar sin CSR (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008): 

 

Den klassiska modellen 

Den klassiska modellen innebär att företaget kontinuerligt ska informera sina 

intressenter om sina CSR-aktiviteter. Det är ett exempel på envägskommunikation, 
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eftersom företaget inte har en dialog med intressenterna, utan endast fokuserar på att 

kommunicera sitt arbete till intressenterna. Det handlar oftast om CSR-aktiviteter som 

antingen ska genomföras eller redan har genomförts (Grafström, Göthberg & Windell, 

2008). 

 

The Stakeholder Response Strategy 

 I denna strategi ligger fokuset på att påverka interna och externa intressenters attityder 

och beteende snarare än att ändra företagets tillvägagångssätt. Strategin går ut på att 

kontinuerligt arbeta med att kommunicera sitt ansvarstagande och få återkoppling 

tillbaka av intressenterna. Återkopplingen handlar oftast om hur intressenterna påverkas 

av företagets arbete samt deras syn på företaget. Strategin handlar i grund och botten om 

att företaget ska kunna förstå intressenternas attityder och behov, för att kunna påverka 

dessa (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

 

Stakeholder Involvement Strategy 

I denna strategi främjar företaget en kontinuerlig dialog med sina intressenter. Dialogen 

består till viss del av att företaget försöker övertala intressenterna om att de tar sitt 

ansvar och att deras tillvägagångssätt är bra, men ger även intressenterna möjligheten att 

påverka företaget. Dialogen syftar alltså även till att skapa förståelse för vilka aspekter 

av företagets arbete som måste utvecklas och fokuset ligger på just utveckling. Genom 

att involvera intressenterna i arbetet skapar företaget en känsla av delaktighet hos 

intressenterna, vilket gör det lättare att driva samarbetet framåt (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

 

2.1.2 CSR-initiativ 

Företag kan arbeta med tillfälliga eller kontinuerliga sociala initiativ med syftet att 

fullgöra deras sociala åtaganden inom ramen av deras CSR arbete (Kotler & Lee, 2005). 

De sex vanligaste initiativen är: 

 

I. Cause promotion 

Ett företag förser en del av sina tillgängliga medel till att stötta ett socialt ändamål. Det 

handlar om att uppmärksamma ändamålet och ofta om att upplysa om insamlingar, 

skapa delaktighet kring ändamålet eller rekrytera volontärer för att arbeta mot en 
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lösning på det. De medel som företaget förser behöver inte vara pengar, utan kan även 

vara i form av in natura och andra resurser. Det kan vara företaget självt som initierar 

och hanterar främjandet av kampanjen, men arbetet kan likväl bestå av främjande av 

redan pågående kampanjer (Kotler & Lee, 2005). 

 

II. Cause-Related Marketing 

Ett företag anförtror sig till att göra skillnad genom att exempelvis donera en del av sina 

inkomster till sociala ändamål. Vanligtvis är donationerna kopplade till försäljningen av 

en viss produkt. Det är ofta ett tillfälligt erbjudande och kopplat till ett specifikt 

ändamål, vanligtvis i samarbete med en välgörenhetsorganisation. Cause-Related 

Marketing är ett effektivt sätt för ett företag att göra kunderna nöjda, eftersom det 

möjliggör för kunderna att bidra till välgörenhet (Kotler & Lee, 2005). 

 

III. Corporate Social Marketing 

Ett företag stöttar en satsning som innebär en utveckling eller implementering av en 

kampanj som syftar till att förändra ett beteende. Kampanjerna syftar vanligtvis till att 

förändra beteenden som påverkar samhället i stort, exempelvis folkhälsa eller miljö, 

med syftet att förbättra situationen. Ett initiativ av denna sort särskiljer sig från tidigare 

nämnda initiativ på grund av det stora fokuset på att förändra ett beteende som anses 

vara skadligt (Kotler & Lee, 2005). 

 

IV. Corporate Philanthropy 

Ett företag stöttar ett utvalt socialt ändamål eller välgörenhetsorganisation genom ett 

direkt bidrag. Vanligast är att företaget bidrar med att erbjuda in natura, stipendier eller 

donationer. Detta initiativ har länge varit bland de vanligaste metoderna för företag att 

stötta sociala ändamål. Idag krävs dock mer strategiska sätt att arbeta med CSR, vilket 

har gjort att företag försöker koppla samman de aktiviteter som faller under Corporate 

Philanthropy med sina målsättningar och arbetssätt (Kotler & Lee, 2005). 

 

V. Community Volunteering  

Ett företag arbetar med att stödja lokala organisationer och ändamål genom att erbjuda 

arbetskraft. Vanligen så erbjuder och uppmuntrar företaget främst sina anställda, men 

även andra grupper som exempelvis företagets affärspartners blandas ofta in. Initiativen 
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kan vara en aktivitet som företaget själva arbetat fram, men kan även tas fram i 

samarbete med ideella organisationer (Kotler & Lee, 2005). 

 

VI. Socially Responsible Business Practices 

Ett företag förhåller sig till ett sätt att arbeta, en affärspraxis, som syftar till att 

tillgodose och eftersträva det omkringliggande samhällets bästa (Kotler & Lee, 2005). 

 

2.2 Marknaden 

2.2.1 Intressenter 

Alla företag som finns omges av olika typer av intressenter. En intressent går att 

definiera som en individ eller organisation/företag som antingen påverkas av den egna 

verksamheten, eller som har möjligheten att påverka den (Borglund et al, 2012). 

Intressentteori (Engelska: Stakeholder Theory) bygger till stor del på att företag ska 

agera på ett sådant sätt som gynnar företagets alla intressenter. Således finns det de som 

menar att CSR går ut på att skapa värde för intressenterna på ett etiskt sätt. Därför kan 

intressent-teori betraktas som CSR-teori, då det erbjuder ett slags ramverk för hur ett 

företag kan bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i förhållandet till samhället 

(Crane, 2008). Förenklat går det att sammanfatta intressent-teori som att det handlar om 

att försöka förstå vilka intressenter det är som är viktiga för värdeskapandet i ett företag 

(Freeman, 2010), och där företaget fungerar som ett verktyg för att samordna 

intressenternas olika intressen (Crane, 2008: Borglund, De Geer & Halvarsson, 2008). 

Vad som är viktigt att poängtera är att intressentteori inte handlar om att företag ska 

göra saker på ett specifikt sätt, utan det handlar om att det finns hur många sätt som 

helst för ett företag att skapa värde på ett etiskt vis. Det handlar alltså om att komma på 

ett arbetssätt som passa den egna unika miljön. Därmed finns det inget rätt eller fel sätt 

när det kommer till utförandet, så länge det passar företaget i fråga (Freeman, 2010). 

 

Företaget måste ha ett långsiktigt perspektiv när det kommer till intressenterna. 

Företaget får inte utnyttja sin makt för att gynna sina egna intressen på kort sikt, på 

bekostnad av de övriga intressenterna. Det skulle vara dålig företagsetik, som leder till 

svaga relationer och dåligt rykte. Detta beteende skulle inte vara i linje med CSR då det 

i CSR-begreppet finns både pliktetiska och konsekvensetiska aspekter, vilket innebär att 

företaget måste kunna se sig självt utifrån. Dessa aspekter innebär att företagets 
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handlingar behöver leda till mer gott än ont, och att företaget torde reflektera över hur 

världen skulle se ut om alla agerande likadant som företaget (Borglund, De Geer & 

Halvarsson, 2008). 

 

En stor utmaning för företagsledningen är således att finna en balansgång, en så kallad 

intressebalans, mellan de olika intressenternas intressen för att företaget ska kunna 

överleva (Borglund, De Geer & Halvarsson, 2008). Vanligtvis gör företag många olika 

typer av utbyten med olika parter, det vill säga att någonting offras för att få något 

annat. Vad företaget istället borde anstränga sig för är att inte offra någonting alls, utan 

istället hitta gemensamma intressen som kombinerar kan leda till nytt värdeskapande 

som gagnar alla inblandade parter. Den entreprenöriella utmaningen ligger således i att 

lista ut var intressenternas intressen drar åt samma håll, och att kunna dra nytta av det. 

Detta är en av nyckelfaktorerna om ett företag ska bli framgångsrikt (Freeman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:1: Intressentmodellen. Borglund et al. 2012, s35. 
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Intressentmodellen i Figur 2:1 är ett verktyg som gör det enklare att identifiera ett 

företags olika intressenter (Borglund et al, 2012). Dessa intressenter delas oftast in i 

primära och sekundära, där de primära intressenterna anses vara direkt nödvändiga för 

företagets överlevnad, exempelvis kunder och leverantörer. De sekundära intressenterna 

är de som har förmågan att skapa opinion om företaget, både positiv och negativ. Media 

är den vanligaste sekundära intressenten, men även myndigheter och 

intresseorganisationer klassas som sekundära intressenter (Freeman, 2010; Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008). 

 

Det föreligger dock en risk med att dela in intressenter som primära och sekundära. 

Intressenter som vid en första anblick som verkar vara av låg betydelse kan visa sig vara 

av allra största betydelse, beroende på vilken relation denna intressent har till andra 

intressenter. Ett exempel på detta är olika intresseorganisationer som kan verka små, 

men som har en stor genomslagskraft när det kommer till opinionsbildandet. En 

intressent kan även ändra sitt förhållningssätt till företaget i fråga väldigt snabbt, vilket 

bidrar ytterligare till risken i att dela in intressenter som primära och sekundär 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). På senare år har det blivit allt vanligare att 

istället använda sig utav en utvecklad intressentmodell som är spindelnätsliknande, se 

Figur 2:2.  I denna modell framgår det att intressenterna inte bara har en relation till 

företaget i mitten, utan även till de andra intressenterna (Borglund et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:2: Utvecklad intressentmodell. Borglund et al. 2012, s36. 
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Således går det inte att se på intressenterna som enskilda aktörer. Dessa måste sättas i 

relation till de andra intressenterna i modellen. För att kunna evaluera vilken ansvarsroll 

ett företag har är det av betydelse att inte enbart identifiera huvudintressenterna, utan 

även kunna förstå relationerna intressenterna har sinsemellan  (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

 

2.3 Intern förmåga 

2.3.1 Samhällsansvar 

2.3.1.1 ISO 26000 

ISO (International Standardization Organization) är en organisation som organiserar och 

standardiserar certifieringar för alla länder som är medlemmar (Grankvist, 2009; 

Borglund et al, 2017). ISO 26000 är en typ av certifiering som kan användas som 

hjälpmedel och guide inom alla typer av organisationer. Dess primära ändamål är socialt 

ansvarstagande och hållbarhet och syftar till att guida företag och organisationer mot att 

(Borglund et al, 2017): 

- Främja hållbar utveckling, välstånd och engagemang i samhället de verkar inom. 

- Följa existerande lagar och förordningar inom det land där de är verksamma. 

- Se till att hela värdekedjan (leverantörer, producenter etc.) är integrerad och införstådd 

med ISO 26000, det vill säga att dessa inte bryter mot mänskliga rättigheter eller 

handlar med varor som kommer från konfliktområden. 

- Se till att följa sina intressenters förväntningar på deras arbete med hållbarhet. 

- Kommunicera och rapportera sitt samhällsansvar och CSR-arbete. 

  

2.3.1.2 UN Global Compact 

UN Global Compact är en uppförandekod som är framtagen av FN (Förenta Nationerna) 

samt av frivilliga organisationer som förespråkar mänskliga rättigheter, miljö, 

arbetskraft och hållbarhet inom medlemsländer och företag (Tolhurst, Visser & Pohl, 

2010; Voegtling & Pless, 2014). Enligt Borglund et al (2017) kan medlemmar och 

företag bli medskyldiga till brott mot mänskliga rättigheter, miljö eller liknande. UN 

Global Compact består av tio olika grundregler som innefattar något av de fyra 

områdena som beskrivs nedan: 
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I. Mänskliga rättigheter 

Hänsyn skall tas till hur människor ska bli behandlade. Exempelvis ska företag och 

organisationer inte använda barn som arbetskraft eller ha outhärdliga arbetspass. 

Företag och organisationer ska även bedriva ett aktivt arbete mot diskriminering 

(Leisinger, 2007). 

 

II. Anti-korruption 

Företag och organisationer ska aktivt arbeta mot korruption såsom mutor, bestickningar 

eller annan form av ekonomisk korruption (Leisinger, 2007). 

 

III. Ansvar för miljö 

Företag och organisationer ska ta hänsyn till miljön, genom att undvika giftiga 

produkter och material som inte är förnybart i den mån det är möjligt. De bör även 

arbeta med att aktivt stärka och implementera hållbart miljöarbete samt uppmuntras till 

att använda tekniker som kan hjälpa miljöarbetet såsom energiåtervinning och 

resursutnyttjande (Leisinger, 2007). 

 

IV. Arbetsrätt 

Företag och organisationer ska skapa en sund och hållbar arbetssituation för 

arbetstagarna. Företagen kan därför arbeta mot orimligt långa arbetspass, påtvingat 

arbete eller arbete som innebär fara för arbetstagarnas säkerhet och hälsa (Leisinger, 

2007). 

 

2.3.1.3 Värdekedja 

En värdekedja består av ett företags samtliga aktiviteter som i slutändan skapar värde. 

Detta värdeskapande slutar i form av en produkt eller tjänst. Vanligtvis ökar produkten 

eller tjänsten i värde desto längre gången i värdekedjan den är (Borglund et al, 2012). 

Värdekedjor är idag stora och sträcker sig oftast genom ett företags samtliga led, i regel 

från leverantör till slutkunden för företaget. Dessa led kan sträcka sig genom många 

olika delar av världen, även över många utvecklingsländer och kan vara komplexa till 

sin natur då det oftast finns olika kulturer och samhällsskick i olika delar av världen. 
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Det här gör att det oftast blir till en komplex uppgift för företagen att kunna ta ansvar 

för sin värdekedja genom alla led, särskilt i utvecklingsländer där samhällsfunktioner 

och liknande i regel inte har lika stort inflytande över människors hälsa och 

miljöaspekter. Dock är det ändå viktigt att företag aktivt försöker arbeta med sina 

värdekedjor (Borglund et al, 2017). Tan & Zailani (2009) håller med och menar att ett 

aktivt arbete med värdekedjan minskar risken för att företaget ska hamna i svårigheter 

eller andra riskmoment som beror på att företaget inte tar tillräckligt ansvar. Det kan 

företaget göra genom att förhandla fram avtal med leverantörer och andra intressenter 

till företaget där de uppmanas att följa företaget policys, exempelvis uppförandekoder, 

olika certifieringar och miljöfrågor (Borglund et al, 2017).  

 

Det är en central del för företaget att skapa välstånd i de länder som de genom sin 

värdekedja direkt eller indirekt verkar. När produktionen flyttar till utvecklingsländer 

kan det leda till att välfärden blir bättre och det kan således bidra till minskad fattigdom. 

I denna utvecklingen är tyvärr kostnadsjakten fortfarande en viktig faktor och det skapar 

brister i det sociala ansvarstagandet som företaget tar. Det som i Sverige är förbjudet 

kan vara oreglerat i lag i utvecklingslandet och detta kan leda till dåliga 

anställningsvillkor. Nästan alla företag som har som affärsmodell att nyttja råvaror eller 

billig produktion i ett utvecklingsland kommer att få ta ansvar för eventuellt bristande 

ansvar för eller senare (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). 

 

2.3.1.4 Uppförandekod  

En uppförandekod (Engelska: Code of Conduct) är en samling av olika värderingar, 

standarder och regler för hur medarbetare, företagets leverantörer och andra partners får 

bete sig. Uppförandekoden är som en slags värdegrund inom företaget, som är 

grundläggande för hur beslutsfattandet sker inom företaget. Således kan 

uppförandekoden kopplas till CSR, då uppförandekoden bör beskriva hur personerna 

inom företaget ska agera i enlighet med CSR. Företag använder sig av uppförandekoder 

främst för att säkerställa att deras produkter är framställda på ett etiskt, socialt och 

miljömässigt korrekt sätt. Ett exempel på en uppförandekod kan vara att företaget har 

direktiv för hur dess underleverantörer ska bedriva sin produktion (Borglund et al, 

2012). 
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De flesta uppförandekoder utgår ifrån den Internationella arbetsorganisationens åtta 

kärnkonventioner, som i sin tur bygger på andra konventioner, däribland 

barnkonventionen. Samtliga kärnkonventioner finns listade i Bilaga 2. En 

uppförandekod innehåller därför oftast bland annat förbud mot barnarbete och krav på 

säker arbetsmiljö (Borglund et al, 2012).  Denna uppförandekod kan följas upp genom 

att göra en leverantörsgranskning, där företaget gör en fysisk granskning av sina 

leverantörer och underleverantörer (Borglund et al, 2012; Pedersen, 2015). Det går även 

att vända sig till externa företag som utför granskningen. Likväl som företaget granskar 

sina leverantörer bör de göra utvärderingar av sig själva emellanåt (Borglund et al, 

2012), detta eftersom företaget själva inte alltid efterlever de krav de satt på sina 

leverantörer (Pedersen, 2015). Självutvärderingen går då ut på att utvärdera huruvida 

företaget agerar i linje med sin egen uppförandekod (Borglund et al, 2012).  

 

I försök till att säkerställa att leverantörerna tar hänsyn till och efterlever företagets 

krav, kan vissa åtgärder vidtas. Vilken åtgärd som är bäst och huruvida åtgärder 

fungerar beror på förhållandet mellan företaget och leverantören  (Pedersen, 2015). 

Följande åtgärder kan vidtas: 

 

A. Direkta sanktioner 

Uppförandekoden är ett viktigt dokument, men är meningslöst om företaget inte lyckas 

få leverantören att upprätthålla kraven. Företaget kan exempelvis åtgärda detta genom 

att avtala med leverantören om att en åtgärdande plan tas i beaktning om företagets 

uppförandekod inte efterlevs. Om denna åtgärd vidtas, men inte ger effekt, kan företaget 

istället välja att avsluta relationen. Möjligheterna att abrupt avsluta en relation med en 

leverantör beror givetvis på hur strategiska betydelsen som leverantören har för 

företaget (Pedersen, 2015). 

 

B. Kongruens kring mål 

Om både företaget och leverantören delar samma intresse eller målsättning för hur CSR 

arbetet ska drivas, är det osannolikt att problem uppstår. Det är därför centralt för 

företaget att överväga kompensationsplaner eller andra incitament som skapar en 

kongruens kring målen (Pedersen, 2015). 
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C. Förtroende  

En hög grad av förtroende, som baseras på en långsiktig relation mellan 

företagen är ett betryggande sätt att minska behovet av att behöva kontrollera 

leverantörens arbete (Pedersen, 2015).  

  

2.3.2 Miljöansvar  

2.3.2.1 ISO 14 000  

ISO 14000-serien består utav flertalet olika ISO 14000 certifieringar, från ISO 

14001 till ISO 14031 och har som syfte att fungera som olika 

miljöledningssystem för att förbättra arbetet med miljöfrågor (Borglund et al, 

2017). Tolhurst et al, 2010 skriver att anledningen till att det finns olika typer av 

certifieringen inom ISO 14000 är att dessa representerar olika aspekter av 

miljöledningssystem och dessa består utav fem olika underkategorier:  

  

I. Miljöledningssystem  

Miljöledningssystem syftar till att kunna leda och förbättra ett företags 

miljöarbete med hjälp av ett ledningssystem som täcker in miljöfrågor såsom 

företagets miljöpolicies med mera (Tolhurst et al, 2010).  

  

II. Miljöauditing  

Miljöauditing handlar om att låta en oberoende expertgrupp (Audit) undersöka 

hur ett företag påverkar miljön, men också hur dess värdekedja arbetar med 

miljöfrågor. Detta arbete dokumenteras och följs upp regelbundet och bestäms 

utifrån vad företaget självt har för policies gällande miljöfrågor, oftast genom 

företagets EMS (Miljöledningssystem). Vidare kan en miljöaudit följa upp bland 

annat företagets egna miljömål och miljöpolicies, för att på så sätt kunna ge 

återkoppling på hur väl företaget lyckas med sina miljömål (Rezaee, 1996).  

  

III. Miljömärkning  

En märkning av en produkt där hänsyn tas till produktens beskaffenhet, 

tillverkning och andra aspekter. Oftast mäts och märks produkter med 

miljömärkning om dessa uppnår vissa kriterier, exempelvis om produkten är 
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producerad med förnybara material eller om produkten har en viss förmåga att 

återanvändas (Begley, 1996).   

  

IV. Livscykelanalys  

En livscykelanalys innebär en analys av en produkts livslängd, från 

tillverkningsprocessen och det material som används där, till avveckling av 

produkten när den är förbrukad. På så sätt kan analysen leda till en förståelse för 

hur stor miljöpåverkan produkten har samt hur tillverkningsprocessen och dess 

tillhörande processer kan förbättras (Grankvist, 2009).  

  

V. Utvärdering av miljöarbete  

En utvärdering och sammanfattning på hur företagets miljöarbete har fortlöpt. 

Företaget gör en utvärdering av huruvida företaget har nått sina miljömål och 

efterlevt sin miljöpolicy. Detta bör göras kontinuerligt och bör vara en 

transparent process, för att företaget ska kunna följa upp utvecklingen och 

eventuellt revidera sina miljömål över tid (Begley, 1996).  

  

2.3.2.2 Resursmedvetenhet  

Företag bör arbeta med att minska svinnet och förlusterna av en produkt i både 

tillverknings- och konsumtionsled (Bruyninckx, 2015). När ett företag tillverkar 

en produkt blir det oftast någon form av restmaterial över, antingen i form av 

råvara eller genom föroreningar i tillverkningsprocessen, som vanligtvis kasseras 

och inte används till något annat. Det är ett slöseri av energi och resurser. Syftet 

bör vara att restprodukter och avfall från en produkt skall kunna användas till 

något annat, exempelvis som råvara till en annan produkt (Borglund et al, 2017; 

Grankvist, 2009).   

  

En annan sak företag bör tänka på är att själva slutprodukten i sig skall kunna 

återanvändas efter sin livslängd. Detta antingen genom att den återanvänds till andra 

produkter genom kassering eller som kompostering om materialet tillåter det, eller 

genom att materialet som skall användas till produkten i så stor utsträckning som 

möjligt kan återanvändas (Bennich & Belyazid, 2017). Borglund et. al (2017) nämner 
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att företag med fördel även kan arbeta med återvinning, helst genom formella 

återvinningsprogram. 

 

2.4 Konkurrensstrategi  

2.4.1 CSR-kommunikation 

Coombs & Holladay (2012) säger att CSR arbete kan vara svårt och att det finns en stor 

risk för att företag antingen inte kommunicerar sitt arbete tillräckligt eller för att företag 

kommunicerar arbetet för mycket, vilket i sin tur underminerar arbetet. Coombs & 

Holladay (2012) menar därför att för mycket kommunikation av ett företags CSR arbete 

kan uppfattas som självfrämjande av intressenterna och som att anledningen till CSR 

arbetet är att skapa nytta åt företaget, snarare än att bedriva ett genuint arbete. Det är 

enligt Coombs & Holladay (2012) bevisat att intressenter påstår sig vilja veta mycket 

om företagens CSR arbeten, men att de samtidigt är skeptiska till företag som lägger ner 

för mycket energi och resurser på att kommunicera sitt CSR arbete. Att förstå hur 

frekvent företaget bör kommunicera, vad meddelandet som kommuniceras bör bestå av 

och vilken kommunikationskanal som bör användas är därför viktigt (Coombs & 

Holladay, 2012). Hur företaget kommunicerar sitt CSR arbete beror även på om 

företaget arbetar med CSR som ett komplement av den vardagliga verksamheten, eller 

om företaget CSR-arbete utgår ifrån företagets kärnverksamhet (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

 

Kommunikationen är ett oerhört viktigt verktyg i processen att skapa förtroende för 

företaget (Coombs & Holladay, 2012; Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

Nycklarna till att lyckas skapa en framgångsrik kommunikation av företaget CSR-arbete 

är transparens, långsiktighet och rätt informationskälla. Långsiktigheten är en väldigt 

central del, det är till företags fördel att kontinuerligt under en längre period 

kommunicera sitt CSR-arbete, såväl framgångar som misslyckanden. Det är först när 

företaget är transparenta och har en historik av att kontinuerligt ha kommunicerat sitt 

CSR-arbete som riktig trovärdighet skapas (Coombs & Holladay, 2012). Denna 

trovärdighet krävs för att företaget ska få ett gott rykte och anses vara en legitim aktör 

på marknaden (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Bortsett från vikten av 

transparens och långsiktighet är även källan till informationen en central aspekt av 

kommunikationen. Det är exempelvis förtroendehöjande när informationskällor av 
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tredje part kommunicerar ut företagets arbete, eftersom meddelandet då framstår som 

mer neutralt (Coombs & Holladay, 2012). 

 

2.4.2 Konkurrensfördelar 

Genom att arbeta med CSR ger företag sig själva en konkurrensfördel, men bara om de 

lyckas föra vidare sitt budskap till konsumenterna. För att lyckas med detta är en faktor 

avgörande, nämligen tillit. Om ett företag är kapabelt att bygga tillit till sina kunder 

möjliggör detta en långsiktig relation mellan konsumenterna och företaget, det vill säga 

att konsumenterna är trogna företaget. Denna tillit bygger inte enbart på att företaget 

tillhandahåller tillförlitliga produkter, utan även att företaget tjänar sina trogna kunders 

intressen. Företaget måste ta hänsyn till sina trogna kunders önskemål och anpassa 

verksamheten efter dessa för att kunna bygga den nödvändiga tilliten (Kollat & Farache, 

2017). 

 

CSR ger i sig självt ingen direkt konkurrensfördel, om inte företaget kan övertyga 

konsumenterna att lita på dem. Företaget behöver bevisa att de aktivt arbetar med CSR 

för att skapa ett bättre samhälle. Om företaget lyckas med detta har det fått en stark 

konkurrensfördel som är svår att kopiera, och som tar relativt lång tid att bygga upp 

(Kollat & Farache, 2017). Genom att bygga tillit gentemot sina kunder får företaget 

även en legitimitet, vilket gör det enklare att attrahera resurser såsom anställda och 

kapital. Företagets erbjudande till marknaden blir således bättre med tiden, förutsatt ett 

fortsatt arbete med CSR. Tillit och legitimitet i kombination med en god 

kommunikation skapar en konkurrensfördel som kan förväntas gynna företagets tillväxt 

och lönsamhet (Borglund et al, 2012). 

 

2.5 Personliga faktorer 

2.5.1 Motivationsfaktorer  

Den ekonomiska aspekten av CSR behöver inte vara särskild komplicerad menar 

Grankvist (2012). Ingen blir särskilt förvånad över att en effektivisering av 

resursanvändningen leder till ökade vinster. Detta gäller oavsett vilken resurs det 

handlar om, från råvaror till kapital. Således står det hållbara företagandet i 

marknadsekonomins centrum, i och med att ämnet berör frågan varför finns företag? 

Företagen tjänar kunderna som i sin tur ställer krav på företagen. Om kunderna ställer 
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krav på ökat hållbarhetsarbete är det endast naturligt att företag börjar arbeta mer med 

det (Grankvist, 2012). 

  

Att detta hållbarhetsarbete leder till effektiviseringar och bättre lönsamhet är en win-win 

situation för alla inblandade parter (Grankvist, 2012) . Företag är alltså mer än bara 

verksamheter som ska tjäna pengar. Bra företag baserar inte bara beslut på ekonomisk 

vinning utan tar även hänsyn till sociala och humana värden i beslutsfattandet. Företag 

syftar även till att uppnå sociala målsättningar såsom att erbjuda sina anställda bra 

villkor, skapa produkter som förbättrar andras liv och att erbjuda arbetstillfällen som 

förbättrar livskvalitén hos arbetarna (Borglund et al, 2017).  

 

Det är därför viktigt att ett företag inte enbart värderas baserat på kortsiktiga vinster, 

eftersom det snarare handlar om hur väl företaget lyckas upprätthålla de faktorer som 

gör det framgångsrikt (Kanter, 2011), och eftersom det är tydligt att det kan finnas fler 

än bara den ekonomiska motivationsfaktorn bakom entreprenörens agerande (Grankvist, 

2012). Vidare finns det andra motivationsfaktorer som kan påverka ett företag att aktivt 

arbeta med CSR, då det kan ge upphov till en mer fördelaktig bild av företaget. De 

främsta fördelarna är ett gott rykte, image och ett ökat konsumentförtroende från 

konsumentens sida (Ankur, Vishal & Priyanka, 2013). Även företagets 

marknadsandelar kan öka om de lyckas kommunicera sitt CSR på ett effektiv och bra 

sätt (Looser & Wehrmeyer, 2015). 

 

Med det sagt går det inte att negligera betydelsen av att göra vinst. Borglund et al 

(2012) menar att lönsamheten är fundamental, då det är den som möjliggör företagets 

överlevnad. Samtidigt har företaget ett ekonomiskt ansvar gentemot sina intressenter, 

investerare och aktieägare, då dessa förväntar sig få avkastning på sitt risktagande. Att 

ignorera den aspekten är lika ansvarslöst som att ignorera den sociala eller miljömässiga 

aspekten (Borglund et al, 2012). 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångsätt som använts under studiens gång. Först 

presenteras tillvägagångsättet för insamlingen av den teoretiska referensramen, de 

källkriterier som beaktats vid insamlingen och operationaliseringen av denna. Därefter 

presenteras den empiriska insamlingen i ett flertal delkapitel, med följande ordning: 

Kvalitativ forskning, Urval, Telefonintervjuer, Intervjuguide, Formulering av frågor, 

Etiska överväganden, Källkritik av empirisk data, Respondentvalidering samt 

Dataanalys. 

 

3.1 Teoretisk insamling 

Vid vår teoretiska insamling har vi letat efter en kombination av nya teoretiska ingångar 

och mer klassiska, vedertagna teorier, för att ge en helhetsbild av CSR som teoretiskt 

område. De teorier vi valt att arbeta med syftar till att ge en bred ingång, där de 

viktigaste aspekterna inom det teoretiska området för CSR tas upp. Denna breda ingång 

har varit ett resultat av att vi velat gå in brett, för att skapa en förståelse för hur olika 

aspekter av CSR hanteras i ett företag som har CSR som affärsmodell. Teorierna som vi 

använt har valts för att skapa en förståelse för den tidigare forskningen som finns på 

området, vilket underlättar tolkningen av resultaten och bidrar till en analytisk 

referensram. 

 

I valet av teorier har vi varit neutrala till beskaffenheten av det företag som studeras och 

utefter bästa förmåga utgått från de teorier som generaliserats till att gälla de flesta 

företag som arbetar med CSR. Vi har med andra ord inte valt att bortse från teorier med 

anledningen av att de inte passar in på det företag som vi valt att studera. De teoretiska 

källorna har innefattat en mängd artiklar och böcker. Vi har använt oss av diverse 

tillgängliga databaser på Linnéuniversitets universitetsbibliotek, däribland OneSearch 

och Business Source Premier. För att hitta relevanta sökord hittade vi böcker med titeln 

CSR, för att sedan ta nyckelord ur dessa och med hjälp av de söka efter nya böcker.  

 

3.1.1 Källkriterier 

Vi har utefter bästa förmåga tillämpat ett antal källkriterier för att förhindra eventuella 

vinklingar i teorin och för att återge en så nyanserad bild av ämnet som möjligt. När vi 

letat efter böcker och artiklar har vi strävat efter att uppfylla följande krav: 
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1. Källan ska innehålla teorier som är relevanta i forskningsfronten. 

2. Källan ska ej vara vinklad, det vill säga att det inte finns en konflikt med författarens 

intresse, som innebär att denne vinklar boken eller artikeln för sin egna vinning. 

3. Källan ska vara av vetenskaplig karaktär. 

4. Källan ska vara Peer-To-Peer granskad. 

 

3.1.2 Operationalisering 

Att operationalisera innebär enligt Bryman & Bell (2013) att man bryter ner teorin till 

mindre termer som gör det möjligt att mäta den empiriska datan. Vi har med andra ord 

brutit ner teoretiska koncept till mindre, mer konkreta termer, som vi valt att kalla för 

objekt. Objekten har konkretiserat teorin och möjliggjort en mätning av den empiriska 

datan som samlats in. Objekten har även underlättat förståelsen för teorins 

beståndsdelar, vilket har lett till mer relevanta och specifika frågor. Resultatet av vår 

operationalisering återfinns i Tabell 1: Operationalisering, se Bilaga 1. 

 

3.2 Empirisk insamling 

3.2.1 Kvalitativ forskning 

Enligt Bryman & Bell (2013) innebär en kvalitativ metod att forskaren skapar teori och 

det kräver ett särskilt fokus på engagemang, känsla och förståelse. Det handlar om att 

fokusera på deltagarna i studien och på vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt, 

snarare än vad forskarna tror är viktigt. Av denna anledning måste den kvalitativa 

forskaren förbli väldigt flexibel i sitt sätt att arbeta. Genom att medvetet ha ett 

ostrukturerat förhållningssätt minskar forskaren de hinder som finns mot att 

respondenten ska få uttrycka sin skildring av situationen.  

 

Anledningen till att vi valt en kvalitativ- och inte en kvantitativ forskningsansats är att 

CSR enligt vår mening inte är ett standardiserat begrepp, utan snarare väldigt subjektivt. 

Subjektiva begrepp är svåra att mäta med hjälp av specifika och standardiserade termer, 

som en kvantitativ forskningsansats kräver. Dessutom så vill vi med hjälp av våran 

studie skapa teori om hur företag kan implementera CSR i sin affärsmodell och detta 

kräver en kvalitativ forskningsansats, då en kvantitativ forskningsansats snarare syftar 

till att testa befintlig teori. 
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3.2.2 Urval 

Företaget som vi valde att studera, Smiling Group, valde vi eftersom vi anser att de är i 

framkant med sitt CSR och för att hela deras affärsmodell bygger på CSR. Vi kom i 

kontakt med företagets sätt att arbeta redan i tidigare studier och valde i denna studie att 

fördjupa förståelsen för deras arbete. Smiling Group är även särskilt intressanta för oss 

eftersom tre av grundarna studerat på programmet Enterprising & Business 

Development, programmet som även vi studerar. Smiling Group är det enda 

studieobjektet eftersom vi anser att de bedriver ett gediget CSR-arbete, vilket har lett till 

ett intresse att studera företaget på djupet.  

 

När det kommer till urvalet av respondenter hos Smiling, använde vi oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman & Bell (2013) handlar om att forskaren väljer 

respondenter utifrån just bekvämlighet. Det innebär i vårt fall att vi inte lagt ner någon 

större energi eller haft någon djupgående strategi i vårt urval, utan att vi har frågat 

företaget som studerats om de har möjlighet att erbjuda oss intervjuer. Eftersom 

företaget är litet frågade vi om företagets samtliga anställda kan ställa upp som 

respondenter, för att få en så rättvis bild som möjligt av företaget och för att få så 

mycket empiriskt material som möjligt. Urvalet har därför bestått av företagets fyra 

grundare, som är företagets samtliga anställda. 

 

3.2.3 Telefonintervjuer 

Telefonintervjuer är inte så vanliga i kvalitativ forskning, även om de förekommer där 

också. Fördelen med telefonintervjuer är att det kan innebära en betydligt lägre kostnad 

än att behöva möta respondenten. Det är även generellt sett lättare att ställa frågor av 

den känsliga typen via telefon, vilket är en klar fördel för en kvalitativ studie. Givetvis 

kommer telefonintervjuer även med nackdelar, där en av de främsta nackdelarna är att 

det är svårt att ha längre intervjuer över telefon, eftersom det är lättare för respondenten 

att avsluta en telefonintervju än en fysisk intervju (Bryman & Bell, 2013). 

 

Anledningen till vårt val att använda oss av telefonintervjuer var främst 

kostnadsaspekten som Bryman & Bell nämner, det hade blivit dyrt och krångligt att åka 

från Växjö till Stockholm mitt i terminen för att intervjua företaget. Vi var även positivt 

inställda till att telefonintervjun kan leda till att det blir lättare att besvara eventuella 
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känsliga frågor, vilket är särskilt viktigt eftersom respondenterna i vår studie är 

företagets grundare. Nu i efterhand ser vi inga nackdelar med telefonintervjuerna, mer 

än att vi inte kunnat se respondenternas kroppsspråk och reaktioner, något som Bryman 

& Bell (2013) beskriver som en av de större nackdelarna med telefonintervjuer. 

 

3.2.4 Intervjuguide 

Vi utförde semi-strukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman & Bell (2013) innebär att 

forskaren i förväg tar fram ett antal teman eller frågor som ska behandlas under 

intervjuns gång, en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden är till viss del strukturerad, 

då vissa frågor och teman är förutbestämda, men är även ostrukturerad på det sätt att det 

finns en flexibilitet i utförandet. Forskaren kan när som helst välja att avvika och att 

följa den riktning som respondenten styr mot. 

 

Vi utformade en intervjuguide (se Bilaga 1), i form av en lista över vilka områden vi 

tänkt täcka under intervjun och vilka frågor vi tänkt att ställa. Vi har inte på något sätt 

varit bundna till att helt följa denna guide, varken gällande innehåll eller ordningen på 

frågorna. Flertalet frågor behövde vi inte ställa för att de redan besvarades per 

automatik, vissa fann vi inte relevanta för stunden och vissa ställde vi i en annan 

ordning en de stod i guiden, eftersom det var lämpligare i den situationen. Vi har i 

samband med utformningen av intervjuguiden även tagit hänsyn till vissa av Bryman & 

Bells (2013) råd. Bland annat har vi valt att lyssna på rådet om att i förväg tänka igenom 

ordningen på de teman och de frågor som ska beröras, så att det blir naturligare 

frågeföljd. Bryman & Bell (2013) menar också att det är bra att bekanta sig med miljön 

och situationen som respondenten befinner sig i, vilket föranledde att vi i början av 

intervjun ställde frågor om hur det är att arbeta på Smiling och hur det känns att driva 

ett företag. Tanken bakom dessa frågor var även att lätta på stämningen, vilket vi tror 

gav resultat. När intervjun är över, menar Bryman & Bell (2013) att det är viktigt att 

notera hur intervjun gick, det vill säga hur öppen, samarbetsvillig eller nervös 

respondenten var. I denna analysen insåg vi bland annat att respondenterna var vana vid 

denna typen av frågor och att de var väldigt trygga med att besvara dem. Vi fick i 

analysen även ett gemensamt intryck om att respondenterna har varit ärliga och 

transparanta under hela intervjuprocessen. 
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De olika respondenterna blev intervjuade på olika teman och vilket tema som var i 

fokus för vilken person berodde på personens titel. Eftersom vi har valt att anonymisera 

respondenterna kan vi inte dela med oss av deras titlar eller vem som svarade på vad, 

eftersom detta skapar ett hot mot anonymiseringen. Även om varje respondent hade 

olika huvudteman, så återkom vissa frågor i flertalet intervjuer, då teman som inte var i 

fokus togs upp när intervjuns huvudteman diskuterats färdigt. 

 

3.2.5 Formulering av frågor 

Vi har i våran intervju främst ställt öppna frågor, eftersom de kommer med en del 

fördelar. Bryman & Bell (2013) menar bland annat att det innebär att respondenterna är 

fria till att formulera sig på sitt egna sätt, att det lämnar utrymme för oförväntade svar 

och att det minskar risken för att forskaren leder in respondenterna till ett visst svar. De 

har även en del nackdelar, framförallt är det tidskrävande att såväl få svar på frågorna 

som att analysera svaren och denna tid kan vara en bristvara för såväl respondent som 

forskare. Vi har haft dessa för- och nackdelar i åtanke vid formuleringen av våra frågor 

och vårt tillvägagångssätt. Vi har utefter bästa förmåga lämnat rum för tolkning i frågan, 

som möjliggör att respondenten kan tillåtas komma med oförväntade svar och ställt 

frågor som inte leder in respondenten på att svara på ett visst sätt. När vi formulerade 

våra frågor insåg vi även att det under intervjuns gång kommer bli svårt att formulera 

spontana frågor på ett sätt som inte leder in respondenten på ett visst svar. Med detta i 

åtanke antog vi en särskild försiktighet i formuleringen av följdfrågor under intervjun. 

 

Frågorna vi formulerat har vi formulerat med problemformuleringen i åtanke. Målet var 

att alla frågor vi ställer kan kopplas till studiens huvudsakliga frågeställning. Detta har 

lett till ett bättre fokus bland de frågor som ställs och lett till att onödiga frågor inte 

ställts. De gånger en fråga har haft en otydlig term har vi förklarat denna innan frågan 

ställts. Vi har när vi formulerat frågorna även tänkt på att undvika långa frågor och 

frågor som är allt för generella, eftersom dessa skapar förvirring och ett behov av 

förtydliganden och följdfrågor. 

 

3.2.6 Etiska överväganden 

Anonymisering 

Bryman & Bell (2013) menar att det finns risker för respondenten som varken denna 
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person eller forskarna kan identifiera i förväg och därför är det alltid säkrast att 

anonymisera sina respondenter. För att anonymisera en person kan forskaren enligt 

Bryman & Bell (2013) bland annat använda sig av pseudonymer. Vi tog till oss detta 

rådet och valde att använda pseudonymerna Kim, Johannes, Robin och Pierre i vårt 

empiriavsnitt. Detta garanterar dock inte att respondenterna inte kan identifieras. Vi 

samlar in en stor mängd kvalitativa data och det innebär en risk för att personerna med 

hjälp av datan identifieras trots att de är anonymiserade. Detta speciellt med tanke på att 

vårt urval innefattar alla företagets anställda. Vi har därför utefter bästa förmåga 

formulerat empiriavsnittet på ett sådant sätt som minskar risken för att personen bakom 

påståendena ska bli identifierad. Att vi valde att anonymisera våra respondenter var 

inget de själva begärde, utan något vi beslutade om att göra för att vi kände att 

personens integritet väger tyngre än att läsaren vet vem som har sagt vad. Vi finner det 

dessutom inte nödvändigt för studien att läsaren vet vem som sagt vad, eftersom det inte 

tillför någon större nytta. Detta speciellt med tanke på att alla nyckelpositioner i 

företaget täcks av studien i och med att vi intervjuat hela företaget.  

 

Etiska kriterier 

Vi har tagit hänsyn till ett antal etiska kriterier, som enligt Bryman & Bell (2013) syftar 

till att säkerställa att forskarna ser till att respondenten inte utnyttjas eller på andra sätt 

behandlas oetiskt. De kriterier som vi valt att ta hänsyn till är följande: 

 

I. Informationskravet 

Detta krav innebär att forskaren ska förmedla syftet med studien till respondenten innan 

den empiriska samlingen påbörjas och även se till att berätta om vilka moment som 

studien kommer att bestå av (Bryman & Bell, 2013). 

 

II. Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att respondenten ska få chansen att samtycka till undersökningen, för 

att forskaren ska kunna se till att respondenten verkligen vill ta del av undersökningen 

av fri vilja. Samtyckeskravet innefattar även att respondenten när som helst har rätt att 

avbryta sitt deltagande (Bryman & Bell, 2013). 
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III. Konfidentialitets- och Anonymiseringskravet 

Detta krav innebär att forskaren utefter bästa förmåga ska behandla respondentens 

uppgifter konfidentiellt och att sådana uppgifter ska bevaras på ett sätt som gör att 

obehöriga inte kan komma åt uppgifterna (Bryman & Bell, 2013). 

 

IV. Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att samtliga insamlade uppgifter endast ska användas till det 

forskningsändamål som finns och inte till något annat (Bryman & Bell, 2013). 

 

V. Falska förespeglingar 

Detta krav innebär att forskaren inte få ge falska förklaringar till hur undersökningen 

ska gå till eller på annat sätt gå ut med falsk information för att manipulera 

undersökningspersonerna (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi tog hänsyn till samtliga ovan nämnda krav genom att vi i början av intervjun 

berättade om undersökningens syfte, om att datan endast ska användas för 

forskningsändamålet, om att varje intervjuperson kommer att anonymiseras samt att vi 

kommer att erbjuda respondenterna chansen att göra en respondentvalidering. Vi 

berättade även om våra roller och om att vi kommer att ha två moderatorer, en 

huvudmoderator och en sekundär moderator under intervjun. Huvudmoderatorns roll 

var att ansvara för huvudfrågorna och den sekundära moderatorns roll var att komma 

med följdfrågor. Vi berättade även att vi har en sekreterare, vars jobb är att anteckna. 

Slutligen bad vi om samtycke för att få spela in intervjun och berättade att de när som 

helst kan välja att avbryta studien och be oss ta bort det material som vi samlat in.  

 

3.2.7 Källkritik av empirisk data 

Vi anser att en empirisk insamling likt en teoretisk insamling kräver en viss källkritik. 

Respondenterna i våran studie är alla delägare och de har således ett stort ansvar för sina 

påståenden och för hur de målar upp företaget. De är väl medvetna om den kravbild som 

deras intressenter ställer och därmed även för vad de tror att vi, som också är ett slags 

intressenter, kan tänkas vilja höra. Inte nog med det så är de grundarna till företaget. Det 

är ett företag de själva byggt upp från grunden och detta kan innebära att de är 

”hemmablinda”, det vill säga att de inte ser de svagheter som presenteras i deras vardag 
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lika tydligt som de styrkor som finns. Vi människor tenderar trots allt att vilja visa upp 

våra bästa sidor och att framstå som framgångsrika och exemplariska. Trots att vi blev 

positivt överraskade av hur pass transparanta företaget var under hela intervjuprocessen 

och av alla de pinsamma historier som de valde att dela med dig, så är vi medvetna om 

att bilden de målar upp alltid kommer vara partisk. Det är däremot för oss som 

kvalitativa forskare irrelevant att ifrågasätta en omedveten förfining av den verklighet 

som skildras, eftersom det då ändå är respondentens verklighet som skildras. Det enda 

vi ifrågasätter är således medvetna förfiningar av verkligheten och några större 

tendenser av det slag upptäcktes inte under intervjuerna. 

 

3.2.8 Respondentvalidering 

För att säkerställa en viss nivå av kvalité i den empiriska datan som samlats in, så har vi 

gjort en respondentvalidering. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär en 

respondentvalidering att forskaren förmedlar den insamlade datan till de personer som 

deltagit i studien. På så sätt kan forskaren få en bekräftelse på att datan som förmedlas i 

studien är överensstämmande med den data som respondenterna förmedlat. När den 

empiriska datan var insamlad och tolkad, skickades datan till samtliga respondenter för 

validering. Vi fick svar från hälften av respondenterna och applicerade deras synpunkter 

direkt, för att försäkra oss om att vi förmedlar en rättvis bild av företaget. Synpunkterna 

vi fick var väldigt få och var främst på detaljnivå. Eftersom två av respondenterna inte 

utförde en respondentvalidering, valde vi att gå tillbaka till transkriberingen för att 

kontrollera datan en gång till. 

 

3.2.9 Dataanalys 

Det är väldigt vanligt att kvalitativa intervjuer spelas in och det beror på att kvalitativa 

forskare är intresserade av ett djup på sin data, vilket kräver en förståelse vad 

intervjupersonerna säger och hur de säger det. På så sätt är inspelningen väldigt bra, 

däremot innebär den ofta även att respondenten blir stressad och tillbakadragen då det 

uppmärksammas att samtalet spelas in (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa 

kvalitén på vårt empiriavsnitt, där vi återger den datan vi samlat in har vi spelat in 

samtliga intervjuer. Detta har inneburit att vi flertal gånger kunnat gå tillbaka och lyssna 

på vad författaren sagt när vi utformat vårt empiriavsnitt och analyserat det som sagts 

under intervjuerna. För att minska risken för att inspelningen skulle leda till att 
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respondenten drar sig tillbaka och blir stressad över att hon/han kan försäga sig, lovade 

vi i början av intervjun att personen när som helst, såväl innan som efter intervjun, kan 

motsäga sig att vi använder oss av den information som yttrats.  

 

Att ett material spelas in leder till att det kan transkriberas, vilket innebär att man 

ordagrant skriver ner hur respondenten svarat. Syftet är dels att kunna ha det som 

bevisning om någon motsätter sig datan som presenteras och dels att det underlättar 

analysen och verkligen framhäver informationen på ett sätt som en kvalitativ forskare 

uppskattar (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att transkribera vårt arbete utifrån att vi 

trodde att det skulle gynna oss i vår analys av datan, vilket det också gjorde. 

Transkriberingen ökade vår förståelse för kontexten och gav oss möjligheten att avläsa 

respondentens exakta formuleringar. Detta har bidragit till ett utförligare empiriskt 

avsnitt och en bättre analys. 

 

I vår analys av datan har vi satt särskild fokus på det material som respondenterna 

betonar extra, gärna återkommer till och är överens om. Denna data har alltså får 

särskild tyngd i såväl det empiriska kapitlet som i analysen. Vi har efter intervjuerna satt 

oss och tillsammans analyserat fram intervjuns återkommande teman, i hopp om att 

förstå vilket av det insamlade materialet som är av störst betydelse för respondenten. 

Det material som vi ansåg som mest relevant och av störst betydelse var sedan det som 

fick störst tyngd i det empiriska kapitlet och i analysen. 
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4. Empiri  

I detta avsnitt presenteras den empiriska data som samlats in under 

intervjuerna. Datan presenteras i samma kategoriseringar och ordning som 

teorikapitlet; Erbjudandet, Marknaden, Intern förmåga, Konkurrensstrategi och 

Personliga faktorer.  

 

4.1 Erbjudandet 

4.1.1 Kommunikationsstrategier 

Både Kim och Pierre förklarar att de är väldigt noga med att lyssna in vad deras kunder 

efterfrågar och att det är en tvåvägskommunikation mellan Smiling och kunderna. Kim 

förklarar att kunderna är mycket intresserade av deras arbete vilket gör samarbetet 

lättare. Samarbetet har lett till att nya produkter har tagits fram, som ett resultat av 

kundens önskemål. Pierre lyfter fram ett annat exempel då en inköparen kom med ett 

önskemål om kokoschips: 

 

“Det var ett direkt önskemål från en inköpare som ville ha det och sa det rätt ut till oss. 

Givetvis sa vi att vi löser det, och då fick vi ju också göra det. När vi levererade på det 

blev kunden nöjd, och då kan vi komma tillbaka och erbjuda andra saker från 

bönderna.” (Pierre, 2018-05-02) 

 

Således är det alltid en långsiktighet i relationsbyggandet menar Pierre. Pierre förklarar 

att de stora bolagen kommer med en färdig produkt till inköparen där inköparen 

antingen säger ja eller nej. Smiling kommer istället till mötet med en idé om någonting, 

som sedan diskuteras fram till en produkt, där inköparen får komma med sina tankar 

och önskemål. Således har inköparen en betydligt större påverkan på Smilings 

slutprodukt jämfört med vad de har på de stora bolagen. 

 

Pierre menar att kommunikationen fungerar på samma sätt med leverantörerna, där 

bönderna kan komma med en grundidé, men där Smiling i sin tur kommer med tankar 

och idéer om hur denna idén kan omvandlas till något som faller slutkonsumenten i 

smaken. Således är Smiling själva hubben som sköter kontakten mellan leverantörer och 

kunder. Pierre nämner även att Smiling försöker ha en återkommande kontakt med 

bönderna som odlar råvarorna och de besöker därför bönderna så ofta de kan. Med 
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leverantörerna, som köper råvarorna direkt från bönderna, är Smiling i kontakt med i 

princip varje dag via telefon. Detta för att kunna kontinuerligt föra en dialog om vad 

som kan förbättras och samtidigt få leverantörerna att känna sig delaktiga, menar Pierre. 

 

4.1.2 CSR-initiativ 

Den centrala delen i Smilings CSR-arbete är att en så stor del som möjligt av Smilings 

verksamhet utförs i ursprungslandet. Tanken är att mer aktivitet innebär fler 

arbetstillfällen och bättre välfärd i dessa länder. Att bönderna får ett arbete leder 

förhoppningsvis till en bättre livssituation och mindre fattigdom, säger Robin. Det leder 

framförallt också till bättre arbetsförhållanden, vilket är något som Fairtrade möjliggör. 

Fairtrade är en organisation som certifierar företag som tar hänsyn till social hållbarhet i 

de utvecklingsländer som de verkar. Att Smiling använder sig av Fairtrade gynnar alltså 

bonden. I och med att Smiling är medlem inom Fairtrade så går en slags premie tillbaka 

till bonden eller bondekooperativet för varje vara som Smiling säljer, enligt Robin. 

Vidare fungerar Fairtrade som en slags stöttepelare för de olika bönderna och 

bondekooperativen. Robin säger att en mindre central del, men fortfarande väldigt 

viktig del i Smiling CSR-arbete är att även produkterna är ekologiskt producerade. För 

att se till så att bönderna har det bra och att företaget efterlever sin Fairtrade- och 

ekologiska-certifiering brukar Smiling besöka bönderna när de har möjlighet till det. 

 

Smiling jobbar även med andra typer av CSR-arbete. Johannes förklarar att Smiling har 

lanserat en typ av kolsyrat vatten med fruktsmak, med syftet att för varje såld 

vattenflaska skänka 25 öre till deras egna fond Create:  

 

“Vi har en produkt som heter Crush, som är en fruktjuice blandat med kolsyrat 

källvatten, och för varje sådan produkt vi säljer så sätter vi av 25 öre till en 

microlånsfond lokalt nere i VästAfrika. Det betyder att det går 25 öre för varje såld 

flaska till den här fonden och den använder vi till att låna ut räntefria lån till lokala 

entreprenörer” (Johannes, 2018-05-02) 

 

Anledningen till att Smiling skänker 25 öre för varje såld flaska är att mindre än 17% av 

böndernas råvaror används till drickan, vilket Smiling inte tyckte var tillräckligt för att 

skapa aktivitet i odlingsländerna, berättar Pierre. Fondens huvudsakliga 
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upptagningsområde är runt Västafrika och är tänkt att fungera som en slags 

utvecklingsfond för lokala entreprenörer. Pierre säger att lånet betalas betalas tillbaka 

och då återigen ingår i fonden, så att framtida entreprenörer också skall kunna ta del av 

fonden. 

 

Kim berättar att Smiling aldrig har skänkt finansiella medel till olika typer av ändamål, 

men att de däremot har skänkt produkter. Ett exempel är att de skänker produkter till en 

löpartävling i Växjö, som har ett socialt ändamål. Dessa produkter erbjuds då under 

löparrundan, som ett slags mellanmål och det är enligt Kim väldigt uppskattat. Även 

andra sociala ändamål har fått stöd från Smiling på detta sätt, avslutar Kim. 

 

4.2 Marknaden 

4.2.1 Intressenter 

Primära intressenter 

Smiling är ett företag som befinner sig i mitten av en värdekedja, vilket gör att Smiling 

har intressenter både framåt och bakåt i värdekedja. Det innebär även att det finns olika 

perspektiv på vilka intressenter som finns och vilka som är av stor betydelse för 

Smiling. Det råder dock inga tvivel om att det är leverantörerna, kunderna och 

slutkonsumenten som är de intressenter som har störst betydelse för Smiling, då 

samtliga delägare klassificerar dessa som primära, menar Robin. Robin beskriver 

Smiling som det schyssta företaget, och då blir leverantörerna väldigt centrala för 

verksamheten. Smilings affärsidé är att sälja nötter som ämnar till att hjälpa den lokala 

utvecklingen i U-länder. Utan leverantörer som förser dem med nötter odlade på ett 

schysst sätt faller hela affärsidén, och därmed även till stor del företaget, förklarar 

Pierre. Robin menar att alla delägarna kanske säger olika, men att det är samspelet 

mellan de fyra delägarna som driver företaget framåt. Det är förmågan att kunna ha 

olika perspektiv och samtidigt knyta ihop det till en helhet som är av stor betydelse för 

Smiling. 

 

När Smiling först började med sin verksamhet åkte de direkt till bönderna för att köpa 

nötter av dem, berättar Kim. Detta innebar att de spenderade väldigt mycket tid hos 

bönderna, vilket begränsade dem i andra delar av verksamheten. Idag köper de istället 

nötter av en leverantör som i sin tur köper nötterna av samma bönder. Detta innebär att 
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de slipper åka ner till Afrika, vilket även sparar pengar och det möjliggör samtidigt att 

de kan köpa från ett större antal bönder, fortsätter Kim. Ytterligare två av Smilings 

leverantörer är de företag som packar själva nötterna i påsarna. Pierre förklarar att det 

dels finns ett företag i Afrika som packar, och även ett i Holland. Idag packas den 

största delen av nötterna i Holland, men målsättningen är att den större delen av 

nötterna ska packas i odlingslandet. Detta går i linje med Smilings målsättning om att ha 

så mycket aktivitet som möjligt i odlingslandet, menar Pierre. 

 

Utöver leverantörerna lyfts både kunden och slutkonsumenten fram som primära 

intressenter. Kunden i detta fall handlar om de större livsmedelsbutikerna så som Coop, 

Hemköp, Willys, Ica med flera. Både Kim och Pierre väljer att lyfta fram inköparna 

som nyckelpersonerna när de pratar om kunderna. Pierre förklarar kundens betydelse för 

Smiling på följande sätt: 

 

“Våra kunder är extremt viktiga eftersom att de tar in våra produkter, och hänger 

produkterna på rätt hylla, så vi inte är längst ner i hörnet där ingen ser produkterna.  

Vi ska ju vara framför konsumentens ögon” (Robin, 2018-05-02) 

 

Kim, Robin och Pierre nämner att slutkonsumenten är en primär intressent. Pierre 

förklarar att det är slutkonsumenten som står i fokus när Smiling försöker matcha 

leverantörernas utbud med kundernas efterfrågan. Pierre menar att det inte är alltid som 

leverantörernas och kundernas önskemål matchar till 100 %, och att det är där som 

Smiling spelar en betydande roll. På frågan om leverantörerna och kunderna har någon 

relation till varandra svarar Pierre att de inte har det, och skulle dessa parter ha en 

relation skulle det få Smiling att försvinna. Slutkonsumenten hamnar därför i samspelet 

mellan leverantör och kund, där Smiling jobbar för att ta fram en produkt som passar 

alla parter, menar Pierre.  

 

Sekundära intressenter 

Kim, Robin och Pierre nämner alla olika intressenter på frågan om vilka som kan 

klassas som sekundära. Pierre nämner kort att alla intressenter förutom kunderna och 

leverantörerna kan ses som sekundära, då de alla är utbytbara. Kim beskriver att media 

inte har någon större betydelse för företaget, då Smiling inte lägger ner några resurser 
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på att försöka bearbeta media, men att de är tacksamma när media väl skriver om dem. 

Däremot menar Kim att media kan komma att spela en större roll för Smiling i 

framtiden, då Smiling förhoppningsvis har mer resurser att lägga på just media. 

 

Vid frågan om Robin skulle vilja lyfta fram banken som en sekundär intressent reagerar 

Robin själv över att han inte har haft en tanke på banken som en intressent förens den 

nämns. Han nämner att bankens roll är extremt primär, men att den för honom 

personligen är den väldigt sekundär. Robin fortsätter med att banken är viktig för 

Smiling cirka två gånger om året, då det råder lite förhandlingar. Robin menar att de är 

nöjda med den bank de har och att de inte vill byta, men att om de skulle vilja byta 

skulle det inte vara särskilt enkelt. Efter att Robin har resonerat kring bankens betydelse 

vill han ändå klassa den som en sekundär intressent. Även Pierre nämner att banken är 

sekundär, men lägger inte någon större vikt vid banken jämfört med andra sekundära 

intressenter. Banken är enligt honom utbytbar. 

 

Förväntningar 

Kim förklarar att deras intressenter har skyhöga förväntningar på dem. Kim fortsätter 

med att Smiling har blivit tillskrivna vissa egenskaper som de inte själva har 

kommunicerat ut. I och med att varje ny produkt är fairtrade-märkt och ekologisk har 

konsumenten börjat ställa krav på att nötterna ska vara nyttiga, och att Smiling som 

företag ska göra så mycket gott för så många människor, att det nästan blir orimligt. 

Samtidigt menar Kim att det har hjälpt företaget framåt, men att det även det stjälper 

dem lite då de inte kan lansera vissa produkter som innehåller för mycket socker eller 

andra onyttiga medel. Kim påpekar att detta är egenskaper som konsumenterna själva 

har tillskrivit företaget, och att det inte är något som de själva har kommunicerat ut. 

 

Pierre förklarar att de förväntningar som leverantörerna och kunderna har på Smiling 

främst är att de ska sälja så mycket som möjligt av deras produkter. Pierre berättar även 

att deras kunder har olika förväntningar på dem i vissa avseenden. Pierre exemplifierar 

detta genom att Smiling säljs på Willys, där man kan tro att de ska vara strikta med att 

hålla låga priser och således inte ta in Smilings produkter. Samtidigt så säljs inte 

Smilings produkter på kedjan Panini, en kedja man kan tro verkligen lämpar sig för 
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Smilings produkter. Återigen visar detta att det fortfarande är personen bakom besluten 

som är nyckeln till affären, menar Pierre. 

 

4.3 Intern förmåga 

4.3.1 Samhällsansvar 

Kim berättar att samhällsansvaret är en del av Smilings affärsmodell, som går ut på att 

hjälpa bönderna i de olika bondekooperativen som Smilings råvaror kommer ifrån. 

Smiling ser till att besöka alla bondekooperativen så ofta de bara kan, och det innebär 

vanligtvis att de besöker de minst en gång årligen, lite beroende på var 

bondekooperativet ligger. Johannes berättar även att organisationerna Fairtrade och 

Flow undersöker så att bland annat grundläggande rättigheter efterföljs och att 

arbetsförhållandena är goda, något som han beskriver på följande sätt: 

 

“Fairtrade som organisation kontrollerar också, men det finns en organisation som 

heter Flow, som också är ute och kontrollerar och besöker bönder och fabriker och går 

med checklistor och bockar av att allt är okej, som schysta villkor och att allt går till på 

rätt sätt. Vi har ingen checklista som vi bockar av utan det överlämnar vi till Fairtrade 

och Flow att sköta den byråkratin” (Johannes, 2018-05-02) 

 

Att Smiling anställer bönderna i odlingslandet till att förädla råvaran istället för att 

förädla den någon annanstans i världen, som många av deras konkurrenter gör, innebär 

fler jobb i odlingslandet. Smiling anser att detta leder till en effektivare värdekedja, med 

färre mellanhänder och mindre onödiga transportsträckor kan innebär ett värde för såväl 

miljö, som bonde och konsument. Detta innebär många gånger att Smiling kan hålla en 

bra och attraktiv prisnivå. Ibland däremot, finns det möjligheter att tjäna mer pengar på 

att förädla råvaran i ett annat land. Smiling väljer att bortse från detta, eftersom det 

skulle innebära att Smiling inte länge skapar lika stor aktivitet i ursprungsländerna, 

berättar Pierre. 

 

Kim nämner att aktörer i livsmedelsbranschen vanligtvis tar ansvar för ett steg framåt 

och ett steg bakåt i värdekedjan. Detta innebär ofta att många aktörer i till exempel 

cashewnötbranschen väljer att förädla nötterna under dåliga förhållanden. Smiling 

tycker snarare att företag bör ta hänsyn till hela sin värdekedja, framförallt bakåt. 
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Smilings fokus ligger således i början av värdekedjan, där minst regleringar och lagar 

finns som stöd, menar Kim. En väldigt viktig sak i Smilings samhällsansvar är att 

bönderna och andra aktörer som är under dem i värdekedjan inte utnyttjas på grund av 

den position Smiling har. De kraven Smiling ställer bakåt i värdekedjan bygger på 

Fairtrades riktlinjer och krav, menar Kim. Detta gäller framförallt bönderna och 

fabrikerna där böndernas råvaror förädlas, då regelverken och lagarna i dessa länderna 

ofta är bristfälliga när det kommer till saker som här ses som självklara, exempelvis 

förbud mot barnarbete. Smiling uppfyller med andra ord många riktlinjer och andra 

grundläggande krav som bör finnas, men inte finns, genom Fairtrade. När produkterna 

når Europa eller Sverige, med mycket bättre regelverk och lagar så har Smiling inget 

ansvar som sträcker sig utöver de lagar som finns, berättar Kim. 

 

På grund av Fairtrade och att Smiling har väldigt få anställda har de inte haft någon 

anledning till en uttalad uppförandekod. De principer Smiling har bestämt sig för, 

bortsett från Fairtrade, kan man säga finns i en outtalad uppförandekod, medarbetarna 

sinsemellan, menar Kim. Det har aldrig hänt att någon brutit mot Smilings principer, 

men hade det hänt så hade de självklart varit snabba med att åtgärda problemet eller 

säga upp samarbetet, fortsätter Kim. 

 

4.3.2 Miljöansvar 

Smiling försöker ta ett gott ansvar för miljön, även om samhällsansvaret är fokuset i 

deras affärsmodell. Det börjar med att Smiling säljer en ren råvara, som är både 

Fairtrade-certifierat och ekologisk. Fairtrade bidrar i sig till vissa miljömässiga krav, 

men det är främst att produkten är ekologisk som medför ansvar för miljön. Det handlar 

bland annat om att bönderna i kooperativen inte ska använda konstgödsel, utan istället 

ha miljövänliga odlingstekniker. Det handlar dessutom om att vissa krav ställs på 

fabriksnivån och bönderna som sköter om jorden där råvaran produceras, berättar Kim. 

För att garantera att detta sköts på ett bra sätt görs årligen oberoende granskningar av 

såväl Fairtrade som Livsmedelsverket som står bakom den ekologiska-märkningen. I 

Smilings sortiment så är 80%- 90% av sortimentet både ekologiskt och Fairtrade-

certifierat, och det är Smiling stolta över, berättar Kim. Vidare arbetar Smiling med en 

som de kallar det effektivare värdekedja, med färre mellanhänder och transporter än vad 

branschen normalt har och det, tillsammans med att produkten ska vara ekologisk är 
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Smilings främsta miljömål, fortsätter Kim.  

  

Smiling har ingen uttalad miljöpolicy, då deras fokus är handel som möjliggör 

utveckling och därigenom tjänar Smiling även miljön, förklarar Kim. Smiling jobbar 

miljömedvetet utan att ha det nedskrivet i ett formellt dokument, främst för att de inte 

haft tid att utveckla ett sådant, men även för att de finner det onödigt för närvarande, 

säger Kim. Hittills, trots mängder av kundrevisioner av stora inköpare, har ingen klagat 

på att Smiling inte har en miljöpolicy. Detta tror Smiling har göra med att de står på 

trygga värdegrunder, hade det istället varit en konkurrent så hade de med stor 

sannolikhet varit tvungna att visa en miljöpolicy, berättar Robin. 

  

Smiling jobbar med återvinning av olika slag, berättar Robin. Dels genom att de 

restprodukter som uppstår vid produktionen kan återanvändas i ett senare led till andra 

ändamål, men också dels av själva materialet som produkterna förpackas och 

transporteras i. Smilings juicer i sig är förpackade och sålda i form av en glasflaska, 

men Smiling har beslutat att byta ut glasflaskan mot en wellpappflaska. Återvinningen 

av glas är miljövänlig om den görs rätt, men eftersom Smilings konsumenter ofta är på 

resande fot, så källsorteras ofta inte glaset och då är wellpapp att föredra, säger Robin. 

Andra fördelar med en wellpappflaska är att materialet i sig väger mycket mindre än 

glas, vilket innebär en lägre kostnad, men framförallt lägre bränsleförbrukning.  

 

Förpackningarna till själva cashewnötterna är gjorda av plastfolie, vilket i sig inte är 

ekologiskt eftersom en pappåse skulle innebära mer möjligheter till återvinning. Det 

skulle däremot innebära en alltför hög kostnad i dagsläget, vilket skulle inverka på 

försäljningen och därmed även minska arbetstillfällena för bönderna, berättar Robin. 

Det vill Smiling inte göra, då det trots allt är hos bönderna och samhällsnyttan som 

deras primära fokus ligger. Det viktiga blir därför att gradvis hitta möjligheter till 

förbättringar och implementera dessa när det går, fortsätter Robin. 

  

Enligt Robin är ungefär 80 % av själva cashewnöten spill, eftersom skalet är så pass 

stort. 

Detta spill försöker Smiling återanvända i processen där cashewnötterna rostas, där 

skalet istället används som förbränningsmaterial, menar Johannes. Dock används inte 
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hela spillet från cashewnötterna, utan bara cirka 25 % återanvänds till detta ändamål och 

resten slängs och återanvänds inte. Robin menar att det finns en idé om att ändra på 

detta: 

 

“Där skulle man kunna göra pellets av cashewnötsskalen, då har man återvinning på 

riktigt. Dessa pellets skulle kunna säljas för att göra upp eld och värma upp hus. Får vi 

pengar över någon dag så ska vi lägga ner mer tid på sådan typ av återvinning i vår 

värdekedja” (Robin, 2018-05-02) 

 

Smiling tar även hänsyn till annat spill. Vid hanteringen av cashewnötterna så går 

nötterna ibland sönder, vilket innebär att de inte kan säljas i nötpåsen som planerat, 

eftersom den ska innehålla hela nötter. Detta spill skapar restprodukter som Smiling valt 

att återanvända i sina bars, där nötterna inte behöver vara hela. På så sätt utnyttjar 

Smiling råvarorna så mycket de kan, menar Robin. 

 

4.4 Konkurrensstrategi 

4.4.1 CSR-kommunikation 

Kim berättar att grunden i kommunikationen är en balansgång mellan vad som ska 

kommuniceras och hur ofta detta ska kommuniceras. Att gå direkt in på att berätta om 

hur Smiling vill skapa utveckling i Afrika och hur företaget kom till kan gå till överdrift 

och bli tungrott, snarare än lättsamt och glatt, som Smiling föredrar att uppfattas som. 

Det är först när konsumenten finner arbetet intressant som det kan bli aktuellt att skifta 

till denna typ av information, menar Kim. På sikt hoppas Smiling att konsumenten ska 

känna till grunderna bakom företaget, om vad de gör och varför deras produkt är ett bra 

val. Det ska vara någorlunda känt att de har bra produkter, rena råvaror och att ett köp 

av produkten innebär något gott för världen. Smiling hoppas på att det ska sitta i 

ryggraden, att deras namn ska kännas igen och förknippas med något bra, berättar Kim. 

 

Smiling kommunicerar främst ut deras CSR-arbete med hjälp av produktens påse, då 

den är deras huvudsakliga marknadsföring, menar Kim. Tankegången bakom påsen är 

att den ska vara fin och lockande för att få konsumentens initiala uppmärksamhet. Den 

initiala uppmärksamheten tror Smiling förstärks av att det står att produkten är 

ekologisk och fairtrade-certifierad på framsidan. Förhoppningsvis förstärks 
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uppmärksamheten ytterligare om konsumenten läser baksidan, där konsumenten får en 

hälsning från bonden och får en bakgrundshistoria till företaget. Anledningen till att 

detta är på baksidan är balansgången. Smiling vill inte trycka för hårt på 

samhällsansvaret, då det trots allt är att produkten ser lockande ut som är centralt, menar 

Kim. 

 

Kim säger att information ska vara tillgänglig, men frivillig. Smiling använder sig 

därför av sin hemsida för att förmedla information som inte är av intresse för alla. På 

hemsidan såväl som resterande kommunikationskanaler är fokuset främst på 

samhällsarbetet, men även miljöarbetet kommuniceras ut. Denna informationen är mer 

utförlig och berättar om hur företaget grundades och hur Smiling arbetar. Smiling 

använder även olika sociala medier till att kommunicera med slutkonsumenten, enligt 

Kim. Kim tror inte att de hade fått ut sin berättelse på samma sätt utan sociala medier. 

Via de sociala medierna får de in konsumentåsikter och klagomål och kan därför förstå 

sig på konsumenternas förväntningar och vad som efterfrågas. Smiling ser i denna 

kommunikation med konsumenterna att de blivit tillskriva att de är The good guys, att 

de är ett schysst företag som ser till samhällets bästa. Smiling skulle vilja påstå att de 

har blivit tillskriva mer attribut än de själva yttrat om sig själva, berättar Kim. Det är 

viktigt att ha en god kommunikation med sina konsumenter, men detta blir särskilt 

viktigt i och med att de blivit tillskriva dessa attribut, berättar Kim. 

 

Kim förklarar att Smiling i dagsläget varken har tid eller pengar för att bearbeta media, 

varav media har fått en mer sekundär roll idag jämfört med när företaget var nytt. Det 

centrala har varit att ha en dialog och att undvika offentlig kritik. Däremot hoppas 

Smiling att 2018 blir det första året där de faktiskt väljer att lägga lite pengar på 

marknadsföring. Förhoppningsvis kommer det även att vara det första året som de väljer 

att bearbeta media, vilket kommer innebära att media blir viktigare för Smiling, avslutar 

Kim. 

 

4.4.2 Konkurrensfördelar 

Pierre förklarar att Smilings CSR-fokus har gynnat dem. Många gånger så blir det 

Smilings kunders CSR-arbete att plocka in Smilings produkter. Detta gör de för att visa 

sina kunder att de bryr sig om världen, menar Pierre. Det blir även en konkurrensfördel i 
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sig att kunna berätta Smilings historia och syftet med deras arbete i ett kundmöte, då det 

inte är någon annan konkurrent som kan berätta något liknande. Johannes beskriver 

Smilings CSR-arbete som deras största främsta konkurrensfördel. Pierre berättar om den 

respons som de kan få från sina kunder:  

 

“Någon har till och med börjat gråta. De tycker ju liksom att det är så träffande hela 

grejen, hur det kan funka såhär, och varför svenska inköpare bara handlar utifrån ett 

vinstkrav. Oftast är ju de här inköparna ändå människor, de vill ju liksom gå utanför 

excel-arken och välja att ta in våra produkter för de tror på det, och för att de känner 

för idén” (Pierre, 2018-05-02). 

 

Deras historia kom att ha stor betydelse när företaget var nystartat, då kvalitén på deras 

produkter var dålig, berättar Pierre. Den undermåliga kvalitén till trots valde stora 

företag att ändå plocka in deras produkter tack vare sin berättelse om vad de försöker 

åstadkomma.  

 

Robin berättar att Smiling inte har någon har uttalad miljöpolicy. Hittills har ingen kund 

påpekat detta, men Robin är säker på att andra, större företag inte skulle slippa undan på 

samma sätt som Smiling har kunnat. Johannes tror även att deras CSR-arbete har lett till 

att slutkonsumenten litar mer på Smiling jämfört med andra företag. 

 

Kim förklarar att Fairtrade-märkningen och att deras produkter är ekologiska samt 

veganska har hjälpt företaget framåt, då konsumenterna tror att alla nya produkter från 

Smiling är bra. Samtidigt anser Kim att detta gör att Smiling inte kan lansera vissa typer 

av produkter då de kanske skulle innehålla för mycket socker eller andra onyttiga 

medel. 

 

Den uppmärksamhet som Smiling har fått i media beror på att de har ställt upp i många 

olika tävlingar och vunnit, berättar Kim. Det började med att Smiling vann en affärsidé-

tävling vilket gav Smiling uppmärksamhet i media och gratis PR, som är värt betydligt 

mer än reklam i tunnelbanan. Det finns en tydlig fördel med uppmärksamhet som inte är 

köpt, det ger en större trovärdighet. Av denna anledningen försökte Smiling även hitta 

andra tävlingar de kunde ställa upp i för att få medial uppmärksamhet gratis. Kim 
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nämner även att de inte arbetar aktivt med att hamna på olika typer av 

entreprenörskapslistor och dylikt, utan att det är något som har kommit per automatik, 

avslutar Kim. 

 

4.5 Personliga faktorer 

4.5.1 Motivationsfaktorer 

Pierre förklara att Smiling skapar en win-win situation där bönderna i Afrika får ett 

arbete och konsumenterna i Sverige får möjligheten att köpa schyssta nötter. Samtliga 

delägare trycker verkligen på deras vilja att förbättra livssituationen för bönderna i 

odlingsländerna, och hur Smilings arbete kan hjälpa många personer ut ur fattigdom. 

Robin beskriver att det de gör på Smiling är att sälja berättelsen bakom råvaran. Smiling 

ska vara det schyssta alternativet på marknaden som erbjuder produkter som är bra för 

konsumenten och bra för bonden. Pierre berättar att det diskuteras mycket om att nötter 

är nyttiga, men att man istället bör prata om var nötterna kommer ifrån. Det är det som 

är Smilings pitch jämfört med sina konkurrenter, där konkurrenterna i större 

utsträckning pratar om pris och näringsinnehåll. Johannes berättar att cashewnöts-

branschen till viss mån är förfärlig och att detta är något Smiling vill motverka: 

 

“Generellt inom livsmedel kan man säga att problem och prispress alltid pressas bakåt 

i värdekedjan och till den som kommer sist, vilket är bonden. Vi värnar verkligen om 

bonden, att bonden ska ha schysst betalt för sin produkt och inte utnyttjas av att man är 

en stark köpare. Sedan är det viktigt att värna när det här ska förädlas, framför allt 

inom cashewnötter som i vissa fall är en hemsk bransch på så sätt då det är ganska 

många cashewnötter som försvinner till Indien och som förädlas där under dåliga 

förhållanden.” (Johannes, 2018-05-02) 

 

I ett företag vars syfte delvis är att skapa arbetstillfällen kan förhållandet mellan vinst 

och välgörande ändamål vara komplicerat. Pierre berättar att detta är ett ämne som 

diskuteras i princip varje dag. Vad som står klart är att företaget måste gå med vinst, då 

Smiling inte vill vara ett biståndsprojekt, utan vill visa att man kan göra gott samtidigt 

som man tjänar pengar. Annars gör man bara gott det tills att pengarna tar slut, menar 

Pierre. Pierre säger att Smiling inte har lika höga krav på lönsamhet som deras 
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konkurrenter, då Smiling inte får göra avkall på sin idé. Ett exempel på detta är att 

Smiling skulle kunna köpa cashewnötter från Vietnam istället, vilket skulle öka 

lönsamheten. Smiling väljer att inte göra det för att de vill hålla fast vid sin idé om att 

behålla värdet i odlingsländerna. Pierre menar att det är viktigt att hitta balansen där 

man uppnår maximal effekt på lönsamheten och värdeskapandet.  
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5. Analys  

I detta avsnitt analyseras teorin mot den empiriska datan. Strukturen följer 

precis som teorin och empirin kategoriseringarna; Erbjudandet, Marknaden, 

Intern förmåga, Konkurrensstrategi och Personliga faktorer.  

 

5.1 Erbjudandet  

5.1.1 Kommunikationsstrategier 

Det är tydligt att Smiling använder sig utav Stakeholder Involvement Strategy (SIS) när 

det kommer till att kommunicera med intressenterna. Både Kim och Pierre beskriver att 

de för en tvåvägskommunikation med både kunder och leverantörer, som är de 

viktigaste intressenterna för Smiling. Grafström, Göthberg & Windell (2008) skriver att 

SIS går ut på att föra en kontinuerlig dialog med sina intressenter, där de informerar och 

ger intressenterna möjligheten att påverka, vilket underlättar för samarbetet. Med 

leverantörerna förs dagliga dialoger vilket skapar den delaktighet som Smiling vill att 

leverantörerna ska känna. Kim och Pierre lyfter båda fram exempel på hur denna 

kontinuerliga, öppna dialog har hjälpt Smiling att ta fram efterfrågade produkter, vilket i 

sin tur har hjälpt företaget. 

 

Som ett företag som säljer nischade produkter är det fördelaktigt att arbeta nära både 

sina kunder och leverantörer. Ett mindre företag gynnas av att använda sig av SIS 

jämfört med de andra kommunikationsstrategier som Grafström, Göthberg & Windell 

(2008) nämner, då man är i större beroendeställning till sina intressenter. CSR är även 

något som sträcker sig över hela värdekedjan, och då är det bättre att bygga en CSR-

värdekedja om inblandade parter kan kommunicera och samarbeta med varandra. Det 

går som sagt inte att ha CSR som affärsmodell om man inte kan samarbeta med andra, 

vilket gör att SIS är den kommunikationsstrategi som lämpar sig bäst för mindre 

företag. De andra modeller som Grafström, Göthberg & Windell (2008) berättar om är 

inte alls lika involverande som SIS, vilket är problematiskt om företaget i fråga vill 

sprida information om sitt CSR-arbete till andra parter. 
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5.1.2 CSR-initiativ 

Hela Smilings sätt att arbeta bygger på att skapa aktivitet och välfärd i landet där 

råvarorna kommer ifrån genom att köpa direkt från bonden. De vill skapa goda 

förutsättningar för bonden att arbeta sig ut ur fattigdom och för att möjliggöra detta har 

de även tagit hjälp av Fairtrade, som innebär att en premie utöver den vanliga 

förtjänsten skickas till bonden. Det framgår därmed tydligt att hela deras affärsmodell 

går ut på att skapa samhällsnytta i de länder de indirekt verkar och det blir därmed 

tydligt att Smiling arbetar med Socially Responsible Business Practices. Genom sitt 

Fairtrade arbete och fokus på bonden och genom sin ekologiska märkning så förhåller 

de sig till en affärspraxis som möjliggör en förbättring av det omkringliggande 

samhällets välbefinnande och miljö, precis som Kotler & Lee (2005) beskriver ett 

företag som arbetar Socially Responsible Business Practices. 

  

Smiling arbetar även med andra CSR-initiativ, bland annat skänker företaget produkter 

till tävlingar och olika andra sociala ändamål, ett initiativ som Kotler & Lee (2005) 

kallar Corporate Philantrophy. Begreppet innebär att ett företag skänker in natura eller 

pengar till ett socialt ändamål, vilket Smiling gör. Denna typ av CSR-initiativ är det 

vanligaste, men det är ändå förvånande att Smiling trots en redan väl utförd Socially 

Responsible Business Practice även väljer att arbeta med CSR på andra sätt. Inte nog 

med det så väljer företaget även att arbeta med Cause Related marketing, vilket enligt 

Kotler & Lee (2005) innebär att ett företag väljer att skänka en del av sina inkomster, 

vanligtvis en viss produkts inkomster, till välgörenhet. Detta gör Smiling med hjälp av 

Create, deras fond som de skänker pengar till vid varje såld flaska av deras läskedryck. 

  

Kotler & Lee (2005) säger att CSR-initiativ kan vara såväl tillfälliga som kontinuerliga 

och när det gäller Smiling ser vi att deras arbete med Fairtrade och med läskedrycken är 

kontinuerliga initiativ, medan arbetet med att skänka in natura till loppen eller tävlingen 

är tillfälliga. Det intressanta här blir att företaget kontinuerligt arbetar med minst två sätt 

att arbeta med CSR. Att de gör det utstrålar en genuinitet i CSR-arbetet. Med detta sagt 

verkar det heller inte finnas någon gräns för hur många CSR-åtaganden ett företag har, 

utan företagets ambitioner är det som sätter gränsen för hur mycket CSR-arbete som ska 

bedrivas. Vad som blir tydligt i Smilings fall är att de inte gör det för 
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marknadsföringens skull utan för att de genuint vill samhället gott och detta bör vara 

fokuset i varje företags CSR-initiativ. 

 

5.2 Marknaden 

5.2.1 Intressenter 

Freeman (2010) och Grafström, Göthberg & Windell (2008) menar att det går att dela in 

intressenter som primära och sekundära, vilket Smiling kunde göra i enighet. Alla var 

eniga om att kunderna och leverantörerna är de intressenter som är av störst betydelse 

för Smilings verksamhet, men att leverantörerna är viktigast sett ur ett CSR-perspektiv. 

Robin beskriver att leverantörerna är den viktigaste intressenten sett till Smilings 

affärsidé. Således går det att tolka detta som att den viktigaste intressenten beror på 

vilken typ av affärsidé man har, sett ifrån ett CSR-perspektiv. Samtidigt måste det 

finnas en intressentbalans som Borglund, De Geer & Halvarsson (2008) beskriver. Det 

går alltså inte att fokusera alltför mycket på en enda intressent, utan att ta hänsyn till de 

andra. I Smilings fall skulle de inte kunna lägga så pass stor vikt vid leverantörerna som 

de gör, om deras kunder i sin tur inte vara beredda att köpa nötterna. 

 

Freeman (2010) nämner att den entreprenöriella utmaningen ligger i att lista ut hur det 

går att få intressenternas intressen att dra åt samma håll. Smiling har gjort detta genom 

att hitta leverantörer som kan tillgodose en produkt som kunderna och slutkonsumenten 

är intresserade av. Detta låter simpelt, men det gäller att komma ihåg vilken typ av 

produkt Smiling säljer. Det är en nischad produkt som skiljer sig från konkurrenterna i 

och med CSR-aspekten, som därmed har ett högre pris. Dock är fallet så att det är just 

CSR-aspekten som många gånger gör att kunderna nappar på idén, då de ser detta som 

en möjlighet att själva framstå som CSR-vänliga. Smiling löser därmed ett problem som 

kunderna identifierar på ett smidigt sätt sett från kundens perspektiv. Smiling erbjuder 

en produkt som är enkel att handskas med och som har ett attraktivt budskap. Genom att 

inte enbart erbjuda en produkt, utan även en lösning i sig, blir Smilings erbjudande till 

marknaden oerhört attraktivt. 
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Figur 5:1: Smilings utvecklade intressentmodell. Författarnas egna. 

 I Figur 5:1 ovan beskrivs Smilings utvecklade intressentmodell, som baseras på 

Borglund et al (2012) utvecklade intressentmodell. Med hjälp av denna modell blir det 

enklare att förstå vilken funktion Smiling har. Vad som är intressant att lyfta fram är det 

Pierre nämner om att kunderna och leverantörerna inte har någon relation till varandra. 

Han säger att Smiling fungerar som hubb i hela värdekedjan, och att om kunderna och 

leverantörerna skulle ha en relation skulle kunderna på ett enkelt sätt ta Smilings plats 

menar Pierre. Det Pierre är inne på är att det är Smilings värdekedja som är utav värde, 

som inriktar sig på svenska konsumenter. Således får Smiling en större roll än att bara 

fungera som en grossist i sammanhanget som det är enkelt för ett stort företag att köpa 

upp. Möjligtvis är det så att mindre företag som har CSR-som affärsmodell bör inrikta 

sig på att bygga något av värde som inte går att kopiera av andra. CSR rymmer många 
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element som är mer än att bara sälja en produkt, vilket bäddar för att inte bli uppköpta 

hur som helst. 

  

Att banken ses som en sekundär intressent av Pierre men nästan som en primär 

intressent av Robin är intressant. Pierre lägger inte någon större vikt på att förklara 

bankens betydelse för Smiling, utan klassar den som utbytbar. Robin å andra sidan 

berättar om betydelsen som banken har för företaget och vill nästan klassa den som en 

primär intressent. Detta är ett exempel på den risk som Grafström, Göthberg & Windell 

(2008) beskriver kan uppstå då intressenter delas in som primära och sekundära. Banken 

kan se ut som en sekundär intressent vid en första anblick, men vid närmare eftertanke 

inser Robin att den har en större betydelse än vad han först trodde. När en typ av 

rangordning sker av intressenterna är det lätt att dra förhastade slutsatser om en 

intressents betydelse, vilket bör undvikas. 

  

Förväntningar 

Både Kim och Pierre beskriver att de upplever förväntningar från olika håll. Kim 

berättar att dessa förväntningar både hjälper och stjälper företaget. Slutkonsumenten har 

höga förväntningar på Smiling, i och med att konsumenterna förväntar sig att allt 

Smiling gör ska vara hälsosamt och god hjärtligt. Det begränsar delvis vad Smiling kan 

göra i framtiden. Detta kan vara en konsekvens av att Smilings budskap är att vara det 

schyssta alternativet, och att det då blir svårt att göra något annat. För att kunna ha CSR 

som affärsmodell bör det aktuella företaget försöka förutspå framtiden och vilka 

begränsningar CSR kan tänkas medföra i utförandet. 

 

Pierre beskriver det som att kunderna inte begränsar Smiling i utförandet på något sätt, 

utan att det istället handlar om säljvolymer. Det uppstår en problematik när kunderna 

fokuserar på säljvolym och slutkonsumenten samtidigt ställer höga krav på produkterna. 

I jakten på att ta fram produkter som säljer bra ställs Smiling inför bekymret att inte 

avvika från sin CSR-linje. Borglund, De Geer & Halvarsson (2008) skriver att ett 

företags handlingar behöver leda till mer gott än ont för att vara i linje med CSR. I det 

ligger en svårighet, då företaget i fråga kan handla på ett sådant sätt att det gör mer gott 

än ont, men hur ställer sig slutkonsumenten till det om de förväntar sig att företaget gör 

exakt allting gott? 
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5.3 Intern förmåga 

5.3.1 Samhällsansvar  

5.3.1.1 ISO 26000  

ISO 26000 innehåller riktlinjer för hur företag ska arbeta med samhällsansvar. Bland 

annat nämner ISO 26000 att företag ska främja hållbar utveckling, välstånd och 

engagemang i samhället de verkar inom (Borglund et al, 2017; Grankvist, 2009). 

Smiling följer inte ISO 26000 officiellt, men gör de indirekt, genom att de är med i 

Fairtrade. Fairtrade-certifieringen innebär att företaget tar hänsyn till bland annat hållbar 

utveckling bland de bönder och leverantörer som företaget köper de förädlade råvarorna 

ifrån. Med hjälp av sitt engagemang kring Fairtrade gynnar de välståndet i dessa länder 

och skapar det samhällsengagemang som ISO 26000 kräver. ISO 26000 innebär enligt 

Borglund et al. (2017) att företag ska ta hänsyn till existerande lagar och förordningar 

inom de land där de är verksamma. Huruvida Smiling tar hänsyn till detta framgår inte, 

däremot så följer företaget Fairtrade, som ställer höga krav på att företag följer riktlinjer 

som är betydligt mer skyddande än de lagar och förordningar som finns i dessa länder. 

Detta bör innebära att företaget lever upp till de lagar och förordningar som finns i de 

länder där de är verksamma. 

 

Eftersom Fairtrade skyddar de svaga delarna i värdekedjan innefattas en stor del av 

Smilings värdekedja under Fairtrades riktlinjer. Den resterande delen av värdekedjan 

har Smiling inga större krav på, eftersom att de anser att lagarna och förordningarna 

som finns i dessa länder har en tillräckligt hög standard. Att Smiling har en del av 

värdekedjan integrerad under dessa principer påvisar att Smiling är på god väg att uppnå 

ett viktigt ISO 26000-kriterie, nämligen att hela värdekedjan är integrerad och 

införstådd med ISO 26000. Fairtrade-certifieringen är således Smilings sätt att uppnå de 

flesta, om inte alla riktlinjer som ISO 26000 innehåller. 

 

5.3.1.2 UN Global Compact 

UN Global Compact innehåller ytterligare riktlinjer som företag kan ta hänsyn till. 

Riktlinjerna hanterar främst mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt och syftar 

till att säkerställa att grundläggande mänskliga rättigheter inte förbises av företag 

(Tolhurst, Visser & Pohl, 2010; Voegtling & Pless, 2014). Smiling är ett litet företag 
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och har därför inte utvecklat några större styrdokument som kan hänföras UN Global 

Compacts innehåll. De är däremot väldigt måna om att se till det omkringliggande 

samhällets bästa. 

 

Genom Fairtrade-certifikatet försäkrar Smiling omvärlden om att de tar hänsyn till 

grundläggande mänskliga rättigheter, däribland att barn inte används som arbetskraft 

eller att arbetspassen är outhärdliga. De tar likaså via Fairtrade hänsyn till att 

grundläggande arbetsrätt såsom att en sund arbetssituation råder bland bönderna och 

leverantörerna och att inget påtvingat eller farligt arbete bedrivs. Detta är i linje med två 

av de stora områdena som UN Global Compact enligt (Leisinger, 2007) består av: 

Mänskliga Rättigheter och Arbetsrätt. De resterande delarna av UN Global Compact 

innefattar ett arbete med att förhindra korruption samt ansvar för miljön (Leisinger, 

2007). Smiling har inget uttryckligt arbete mot anti-korruption, däremot har de tagit 

hänsyn till miljön. Deras miljöarbete är i linje med hur Leisinger (2007) beskriver 

miljöansvar. Smiling har nämligen via sin Ekologiska-märkning krav på sig att undvika 

giftiga produkter, vilket är en stor del av miljöansvaret som Leisinger (2007) beskriver. 

Det blir därmed tydligt att Smiling via sin Fairtrade-certifiering även tar hänsyn till 

större delar av UN Global Compact. 

 

5.3.1.3 Värdekedja 

Värdekedjan är idag ofta stor och sträcker sig genom många led, från leverantör 

till slutkund. Det innebär ofta att värdekedjan sträcker sig över många 

utvecklingsländer och det blir då svårt för företag att ta hänsyn till alla led i 

värdekedjan (Borglund etl al., 2017).  För att lyckas med detta har Smiling ett 

klart fokus på de parter i deras värdekedja som befinner sig i utvecklingsländer. 

Även om företaget tar hänsyn till hela sin värdekedja, menar de att dessa delar av 

värdekedjan är av särskilt behov av ytterligare åtgärder, då skyddet från lagarna 

är begränsade. I Smilings fall är det bönderna samt leverantörerna som köper och 

förädlar böndernas råvaror. Smiling visar i och med detta arbete en förståelse för 

att de lagar och förordningar i länderna där de verkar inte räcker till.  

  

Att företaget kortar ner värdekedjan innebär bortsett från uppenbara fördelar 

såsom lägre kostnader, snabbare leveranser och mer lätthanterlig värdekedja 
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även en större ekonomisk aktivitet i ursprungsländerna, då en större del av 

förädlingen stannar där. Genom att ha färre mellanhänder blir granskningen och 

kontrollen av värdekedjan lättare. Att företaget får en större kontroll över 

värdekedjan innebär en lägre risk för företaget att stöta på riskmoment. Tan & 

Zailani (2009) menar nämligen att det är ett riskmoment att inte ta hänsyn till sin 

värdekedja. Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008) vidareutvecklar detta och 

menar att kostnadsjakten ofta innebär att företags sociala ansvarstagande brister, 

något som oftast hinner ikapp företaget i ett senare skede. Smiling löper i och 

med sitt intresse och arbete med värdekedjan en liten risk för sådana 

riskmoment.  

 

5.3.1.4 Uppförandekod  

Uppförandekod är ett slags dokument, en samling av de värderingar och 

standarder som företaget står bakom och det visar på hur företagets leverantörer 

och andra partners får bete sig (Borglund et al.,2012). Smiling har ingen formell 

uppförandekod, men tillkännager att vissa outtalade principer är underförstådda 

mellan medarbetarna. Detta innefattar bland annat att de inte ska utnyttja sin 

maktposition gentemot leverantörerna. Den främsta anledningen till att företaget 

inte har en formell Uppförandekod är att de känner att det inte behövs, eftersom 

medarbetarna sinsemellan känner till företagets principer. Dessutom så fungerar 

Fairtrade-certifikatet i Smilings fall som ett substitut till uppförandekoden, 

eftersom Fairtrade innehåller tydliga riktlinjer och principer som såväl företaget 

som deras leverantörer efterlever.  

  

Smiling har aldrig varit med om att leverantörer eller andra parter i deras 

värdekedja inte tar hänsyn till deras principer och värderingar. Skulle problem 

uppstå så menar de att de skulle avsluta arbetet med leverantören, om en sådan 

lösning var möjlig. Att Smiling ännu inte har varit med om att leverantörer inte 

tar hänsyn till deras principer och regler kan bero på att de har kongruens kring 

sina mål. Kongruens kring mål innebär enligt Pedersen (2015) att företaget har 

samma intressen eller målsättningar som sina leverantörer. Smiling har väldigt 

tydliga intressen och målsättningar och dessa innefattar att företaget skapar en så 

stor aktivitet som möjligt i utvecklingslandet. Eftersom leverantörerna befinner 
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sig där, har företaget ett gemensamt intresse med leverantörerna och det är 

således väldigt lite utrymme kvar för att konflikter ska uppstå, om man ser till 

Pedersens (2015) teori.  Ett annat sätt att förhindra potentiella konflikter kring 

värdegrunder är enligt Pedersen (2015) att skapa ett förtroende mellan företaget 

och dess leverantörer. Detta gör Smiling genom att satsa på långsiktiga relationer 

med sina leverantörer och det just detta som bygger förtroende.  

  

Smiling besöker sina leverantörer så ofta de kan, oftast innebär det minst en gång om 

året. Under sina besök hos leverantörerna gör Smiling informella granskningar av 

fabrikerna och av de arbetsvillkor som råder, för att se till att deras principer efterföljs 

av leverantörerna. Enligt Borglund et al. (2012) & Pedersen (2015) är 

leverantörgranskningar likt de Smiling gör ett bra sätt att se till att företagets principer 

och riktlinjer efterföljs. Borglund et al. (2012) berättar att företaget med fördel även kan 

låta externa företag utföra granskningar hos leverantörer. I Smilings fall använder de sig 

av två externa företag för att granska sina leverantörer, det ena är Flow och den andra är 

en helt oberoende och årlig oannonserad granskning av Fairtrade. Att företaget såväl 

själva som tillsammans med utomstående företag ser till att granska arbetet skickar en 

signal om att företagets krav ska tas på allvar och den enda bristen i detta avseendet är 

att företaget inte granskar sig själva. 

 

5.3.2 Miljöansvar 

5.3.2.1 ISO 14000 

ISO 14000-serien syftar till att certifiera miljöarbetet genom ett arbete med olika 

miljöledningssystem (Tolhurst et al, 2010). Smiling använder sig inte av ett 

miljöledningssystem, vilket borde vara normalt för ett företag i den storleken. Det 

innebär i sig inte att företaget inte tar hänsyn till vissa delar av det miljöarbete som ISO 

14000 nämner. Bland annat nämner Rezaee (1996) att företag bör låta en expertgrupp 

utföra audits, det vill säga göra oberoende undersökningar av företagets miljöarbete. 

Genom Fairtrade innefattas företaget av en mindre granskning i frågor som kan härledas 

till miljö, men den främsta auditen kommer snarare från Livsmedelsverket, när de 

kontrollerar huruvida produkterna är ekologiska. Granskningen kontrollerar då bland 

annat att Smiling inte använder sig av konstgödsel och att de odlingstekniker som 



 

 
 

60 

används är miljövänliga. Livsmedelsverket gör denna granskning för att kontrollera så 

att Smiling gör sig förtjänt av sin Ekologiska märkning. Den Ekologiska-märkningen 

kan härledas till samlingsbegreppet miljömärkning och det är enligt Begley (1996) att 

bra sätt att arbeta med ISO 14000 på. Granskningarna som görs stärker inte bara 

konsumentens förtroende utan innebär även en försäkring för företaget om att allting går 

rätt till, vilket blir särskilt viktigt för ett företag som inte har en miljöpolicy att luta sig 

tillbaka på. Vid besöken hos bönderna ser företaget även till att göra en informell 

kontroll av miljöarbetet själva, vilket innebär att företaget till en viss del arbetar med 

utvärderingar av sitt miljöarbete, något som enligt Begley (1996) är en viktig process i 

företagets miljöarbete. Smiling kan i formell mening inte göra den sorts utvärdering 

som Begley (1996) beskriver eftersom de inte har någon officiell miljöpolicy. Företaget 

kan däremot givetvis göra utvärderingar av huruvida deras miljömål uppnås och med 

tanke på att de kontinuerligt ser över produkternas förpackningsmaterial, kan även det 

ses som en informellt sätt att utvärdera sitt miljöarbete. 

 

Eftersom företaget självt inte har en egen utarbetad miljöpolicy, har de däremot inga fler 

krav än de som den ekologiska märkningen och Fairtrade ställer, utan de förlitar sig på 

att riktlinjerna för dessa märkningar täcker deras arbete. De anser att de kan ha ett 

gediget miljöarbete trots att det inte finns nedskrivet i ett formellt dokument och har 

således inte haft någon anledning till att skriva en miljöpolicy.  

 

5.3.2.2 Resursmedvetenhet  

Bruyninckx (2015) menar att företag bör arbeta med att minska svinnet och förlusterna 

av en produkt i såväl tillverkning- som konsumtionsled. För Smiling innebär 

miljöarbetet till stor del just detta. Cirka 80% av cashewnötterna är spill, då skalet är en 

så pass stor del av cashewnöten. Detta spill försöker företaget minimera genom att 

återanvända spillet som förbränningsmaterial.  

 

Robin menar att Smiling har insett att de inte bör kassera alla de nötter som inte kan 

användas till nötpåsarna, bara för att de inte är hela. Detta spill används därför istället i 

företagets bars, där nötterna inte behöver vara hela, vilket visar att företaget har en sund 

inställning till miljöarbete. Att Smiling arbetar med spill på flera olika sätt och i förväg 

identifierar möjliga framtida lösningar visar på en miljömedvetenhet och ett gott 
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miljöarbete och detta trots att företagets fokus främst ligger på samhällsnyttan. 

 

Bortsett från att arbeta med spill, har företaget även tänkt steget längre och ställts sig 

frågan om hur slutprodukten nyttjas efter sin livslängd, en fråga som Grankvist (2009) 

framställer som central i samband med ett företags miljöarbete. För Smiling har svaret 

på den frågan varit att arbeta med återvinning av olika slag. Genom att byta till en 

juiceförpackning av wellpapp istället för glas, såg Smiling därmed en möjlighet att öka 

konsumentens benägenhet att återvinna och därmed har de även tagit hänsyn till hur 

produkten nyttjas efter sin livslängd. Bortsett från att återvinningen ökar på detta vis ser 

företaget även andra fördelar med att byta förpackningen till en wellpappflaska, 

nämligen att materialet väger mindre och därför leder till en minskad kostnad, och lägre 

bränsleförbrukning. Smiling har därmed förstått att en resursmedvetenhet inte bara är en 

insats för miljön utan även en insats för företaget. 

 

Smiling arbetar med miljöfrågor genom att leta efter gradvisa förändringar och 

implementera dessa när resurserna är tillräckliga. De har redan bortsett från en potentiell 

lösning på spillet av cashewnötsskal även identifierat att förpackningarna till 

cashewnötterna inte är ekologiska nog, eftersom en pappåse hade inneburit fler 

möjligheter till återvinning. De ser däremot att det inte är ekonomiskt försvarbart i 

dagsläget, framförallt då det skulle inverka på försäljningen av produkten och således 

minska samhällsnyttan för bönderna. Det tyder på att det finns en större 

intresseavvägning än den med tid och pengar, nämligen intresset för att skapa 

samhällsnytta för bönderna. 

 

5.4 Konkurrensstrategi 

5.4.1 CSR-kommunikation 

Det är viktigt för ett företag att kommunicera ut det samhällsansvar de tar och de 

miljöansvar det gör, men att kommunicera sitt CSR-arbete är svårt. Det verkar tillsynes 

att Smiling däremot har hittat ett framgångsrecept. Smiling har förstått det Coombs & 

Holladay (2012) hävdar, nämligen att det krävs en balansgång i hur mycket företaget 

kommunicerar sitt arbete. Smiling är överens med Coombs & Holladay (2012) på denna 

fronten och menar att Smiling inte kan trycka på för hårt på sitt CSR-arbete. Smiling 

delar således Coombs & Holladays (2012) syn på att alldeles för mycket CSR-
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kommunikation förstör snarare än förbättrar situationen. Smilings främsta 

kommunikationsmedel är påsen som nötterna är packad i. Det är den som 

uppmärksammas i butiken och det är då framförallt Fairtrade- och ekologiska 

märkningen som drar till uppmärksamheten, tillsammans med designen. Den 

genomtänka planen att ha märkningarna på framsidan och mer information om företaget 

och bonden på baksidan, som är betydligt mer frivillig och inte lika påträngande, är ett 

levande bevis på att de tar hänsyn till denna balansgång.  

  

Coombs & Holladay (2012) framför att det är särskilt viktigt att använda sig av rätt 

kommunikationskanal, för Smiling är detta förutom påsen framförallt sociala medier. 

Vidare berättar Coombs & Holladay (2012) även hur viktigt det är att kommunicera rätt 

sak och att inte göra det för frekvent. För Smiling innebär rätt sak att kommunicera ut 

grunderna, det vill säga att det är bra för konsumenten, men även bra för bonden och att 

det är en Fairtrade- och ekologiskt märkt produkt. De har inte valt att bara trycka på att 

det är bra för någon annan, med risk för att det rubbar balansen. De vill inte heller 

skriva med något som konsumenten inte vill ta del av, utan skapar istället en frivillighet 

för konsumenten att själva välja om de vill ta del av den informationen genom att 

hänvisa till hemsidan. Bortsett från sociala medier och påsen använder sig Smiling även 

av föreläsningar, workshops och hemsidan för att kommunicera ut sitt csr-arbete. 

  

Grafström, Göthberg & Windell (2008) samt Coombs & Holladay (2012) menar att 

kommunikationen är ett viktigt verktyg i processen att skapa förtroende för företaget 

och att företag därför ska sikta på transparens och långsiktighet. De menar att det är 

transparensen och långsiktigheten som skapar trovärdighet och får företaget att framstå 

som en legitim aktör på marknaden. Smiling uppfattas som väldigt transparenta när de 

öppet väljer att prata om hur de arbetar i odlingsländerna och delar med sig av historier 

och blogginlägg om bönderna och deras bakgrund.   

Det är enligt Coombs & Holladay (2012) förtroendehöjande när informationskällor av 

tredje part väljer att kommunicera ut företagets arbete eftersom det framkommer som 

mer neutralt. Många gånger har media valt att kommunicera ut Smilings arbete och 

andra gånger har de haft som strategi att vara med i tävlingar, som lett till gratis 

publicitet. 
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Hur ett företags CSR-kommunikation bedrivs beror enligt Grafström, Göthberg & 

Windell (2008) på om arbetet är ett komplement av företagets vardagliga verksamhet, 

eller en del av företagets kärnverksamhet. Det torde sig därför finnas en anledning till 

varför Smiling kommunicerar ut sitt CSR-arbete i en hög grad, och det är att de bedriver 

mer CSR-arbete och därmed har mer att berätta. Dessutom så framhävs CSR-arbetet 

naturligare när det är en del av ett företags kärnverksamhet, vilket gör det lättare att 

kommunicera ut arbetet med mindre motstånd. 

 

5.4.2 Konkurrensfördelar 

Teorierna som Kollat & Farache (2017) och Borglund et al (2012) lyfter bygger på att 

en konkurrensfördel som finns hos CSR förutsätter att det aktuella företaget jobbar hårt 

på att bygga tillit. För Smilings del ter sig konkurrensfördelen inte ligga i tilliten, utan i 

själva CSR-arbetet. Pierre beskriver att det är just deras berättelse som många gånger 

har varit avgörande, då det är en berättelse som berör människor och som är trovärdig. 

Ett exempel på detta är att ingen kund har frågat Smiling om deras icke uttalade 

miljöpolicy. Det kan vara så att kunderna räknar med att Smiling har en sådan, i och 

med Smilings budskap, men det går inte att utesluta att Smiling har byggt en tillräcklig 

tillit gentemot kunden för att undvika sådana frågor. I och med att det fortfarande är så 

att inköparna sitter på stor makt, är det en stor konkurrensfördel att kunna påverka 

denna person med sitt budskap. Smilings nötter är något mer än bara vanliga nötter, och 

det är det som är själva produkten. Ett bra exempel på detta är när Pierre berättar om 

den dåliga kvalitén nötterna hade i starten av Smiling, men att de tack vare sin historia 

ändå kunde sälja nötter och komma igång med sin verksamhet. Det visar sig också i den 

gratisreklam som Smiling har fått media, något som inte hade varit möjligt utan sitt 

CSR-arbete. 

  

Kollat & Karache (2017) att anpassning av den egna verksamheten för att passa kunden 

bygger tillit, vilket är något Smiling gör i stor utsträckning. Detta kan bero på att 

Smiling är ett mycket mindre företag än sina konkurrenter, vilket gör det enklare för 

dem att anpassa verksamheten. Däremot står Smiling sina leverantörer väldigt nära, i 

och med att de jobbar så hårt med CSR. De känner även sin egna värdekedja bra, vilket 

gör det enklare att anpassa verksamheten på ett annat sätt. Båda dessa faktorer är direkt 

kopplade till Smilings CSR-arbete, vilket ger dem en fördel även om Smilings skulle 
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växa och bli större. Närheten och kännedomen om sin värdekedja är avgörande om 

verksamheten ska kunna anpassas till kundernas önskemål. 

  

Tilliten som konsumenterna har för Smiling har växt med tiden, vilket lett till att 

konsumenterna räknar med att alla nya produkter från Smiling är bra. Detta stämmer 

överens med Borglund et al (2012) påstående om att företagets erbjudande till 

marknaden blir bättre över tid, om tilliten byggs successivt vilket resulterar i legitimitet. 

Smiling nämner att konsumenternas önskemål påverkar vilka produkter de kan och inte 

kan sälja. Exempelvis känner Smiling att de inte kan sälja produkter med för mycket 

socker, då de upplever detta som ett önskemål från kunden. Således agerar Smiling i 

enlighet med det Kollat & Farache (2017) skriver om att företag måste ta hänsyn till 

sina kunders önskemål och anpassa verksamheten efter dessa. Därmed kommer Smiling 

kunna bygga ytterligare tillit till sina kunder, vilket på sikt kommer gynna tillväxten och 

lönsamheten enligt Borglund et al (2012). 

 

5.5 Personliga faktorer 

5.5.1 Motivationsfaktorer 

Grankvist (2012) menar att företag bör reflektera över varför finns vi? I Smilings fall 

står det klart, viljan att förbättra livssituationen för de olika bönderna. Det är en vilja 

som genomsyrar hela företaget, och det är denna vilja som har tagit dem dit de är idag. 

Detta är något som avspeglar sig på alla områden inom företaget, då det är delägarna 

själva som gör allt i företaget. Det märks främst i försäljningen, då det är delägarnas 

personliga engagemang som inköparna får se. Grankvist (2012) beskriver att 

hållbarhetsarbetet leder till effektiviseringar som i slutändan resulterar i bättre 

lönsamhet, alltså en win-win situation. Pierre använder sig också av uttrycket win-win, 

men det syftar istället till att bönderna får arbeta samtidigt som konsumenterna får 

möjligheten att köpa schyssta nötter. Cashewnöt-branschen kan vara hemsk, och det 

motiverar Smiling att jobba på i vetskapen om att de förbättrar en bransch. Detta visar 

på en skillnad i hur man ser på win-win, och vad som är betydelsefullt för delägarna.  

  

Delägarnas synsätt att förbättra livssituationen för bönderna går mer i stil med det 

Kanter (2011) skriver om hänsynen till sociala och humana värden i beslutsfattandet. 

Grankvist (2012) nämner att det kan finnas andra motivationsfaktorer än den 
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ekonomiska, vilket tydligt är fallet hos Smiling. Samtidigt är detta något som diskuteras 

flitigt hos Smiling, då det inte alltid är lätt att göra avkall på lönsamheten för att värna 

om sin idé. Detta är en del av problematiken med att vara så CSR-inriktade, då den 

ekonomiska aspekten inte går att ignorera. Balansgången verkar luta sig mot att skapa 

nytta, då många beslut verkar tas för att de gynnar bönderna. Däremot så är det 

uppenbart att det finns ett fokus på att också göra vinst och balansen mellan dessa 

verkar vara väldigt svår. Det visar att Smiling tar ansvar för såväl intressenter, 

investerare och ägare eller andra som är beroende av de, som de tar för samhället. 
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6. Slutsats 

Nedan presenteras våra viktigaste slutsatser med koppling till studiens syfte. Syftet med 

studien är, som tidigare benämnts, att skapa förståelse för hur CSR kan implementeras i 

ett företags affärsmodell. 

 

Erbjudandet 

Resultatet påvisade bland annat att företag som vill implementera CSR i sin 

affärsmodell bör kunna kommunicera med sina intressenter, förslagsvis genom att 

använda sig av tvåvägskommunikation. Detta underlättar samarbetet och är ett bra sätt 

att involvera de olika intressenterna i sitt arbete, och att samtidigt förstå intressenternas 

intressen. Att vara involverande är centralt när ett företag arbetar med CSR, då 

långsiktighet och relationsbyggande är av stor vikt, vilket med fördel uppnås genom 

involverande tvåvägskommunikation. 

 

Genom tvåvägskommunikation kan företaget nå ut med information om sig själva till 

sina intressenter, men också ta vara på information som intressenter förmedlar till 

företaget. Detta kan skapa en sorts relation som parterna kan använda i sitt samarbete 

mellan varandra då CSR som affärsmodell förlitar sig på samarbeten mellan olika 

parter. Genom att kommunicera olika typer av CSR-initiativ, som exempelvis Corporate 

Philantrophy, kan företaget i sin tur få en ökad popularitet bland sina intressenter.    

 

Marknaden 

Det är nödvändigt att ha kunskap om sina intressenter. Det är även av stor betydelse att 

beslutsfattare inom företaget är överens om vilka intressenter som är de mest 

betydelsefulla. Genom att dela in sina intressenter i primära och sekundära kan ett 

företag lättare sortera ut vilka av intressenterna som är nödvändiga att få med sig i sitt 

CSR-arbete. Dock föreligger det en risk med att dela in intressenter som primära och 

sekundära, då intressenter som vid en första anblick anses vara sekundära, egentligen 

kan vara primära. Förutom att det är viktigt att känna till sina intressenter, är det även 

viktigt att förstå och arbeta mot intressenternas förväntningar samt vårda relationen med 

dessa.   
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Intressenters förväntningar på företaget är något som kan begränsa sättet företaget 

bedriver sin verksamhet. När företaget bygger sin verksamhet kring CSR bidrar detta till 

att skapa en viss typ av förväntningar hos de olika intressenterna. Det kan till exempel 

uppstå en problematik om företagets slutkonsumenter kräver ett så pass rigoröst social- 

och miljöansvar, att det blir komplicerat att driva företaget. För att minska 

problematiken bör företaget vara dynamiskt i sin verksamhet, lyssna på sina intressenter 

och fokusera på de områden som har störst betydelse för intressenterna. 

  

Intern förmåga 

Det framgår i vår studie att ett företag inte behöver fokusera på både miljö- och 

samhällsfrågor för att arbeta i enlighet med CSR, utan det är fullt möjligt att enbart 

fokusera på ett av dessa områden. Företaget bör ha en typ av grund att stå på, antingen i 

form av en uppförandekod och/eller en miljöpolicy. Företaget kan alternativt välja att 

agera i enlighet med exempelvis Fairtrades riktlinjer eller de ekologiska krav som 

livsmedelsverket ställer, då även dessa riktlinjer ger en god grund att stå på.  

 

Företaget bör även arbeta med att granska sin värdekedja genom att bland annat 

genomföra olika typer av audits. Dessa bör göras av såväl företaget själva som av 

externa parter. För att minska risken för problem i värdekedjan bör företaget arbeta med 

att skapa kongruens kring målen, det vill säga att skapa incitament hos resten av 

värdekedjan att vilja följa deras principer. Företaget bör även arbeta långsiktigt med 

relationerna, då förtroende också minskar risken för problem. Skulle problem uppstå bör 

företaget våga säga upp samarbetet eller ha en handlingsplan redo. 

 

Den kontinuerliga granskningen av värdekedjan kan leda till effektiviseringar såsom 

kortare transportsträckor och färre mellanhänder. Genom att korta ner värdekedjan, 

minskar även antalet parter som företaget behöver ta ansvar för. Eftersom ett 

ansvarsfullt företag bör ta ansvar för hela sin värdekedja, innebär det färre antalet 

inblandade parter att företaget kan lägga större fokus på de parter som kräver det. 

Företaget bör lägga särskild tyngd på att ansvara för de parter som är i början 

värdekedjan. 
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Om företaget väljer att rikta in sig på att ta samhällsansvar, är det nödvändigt att komma 

ihåg att företaget med stor sannolikhet även förväntas ta ett miljöansvar. Företaget bör 

fortfarande prioritera det valda samhällsansvaret, men bör ändå arbeta med miljöansvar. 

I ett sånt läge är det fördelaktigt att vara resursmedveten, då det både bidrar till 

effektiviseringar och skonar miljön. Företaget kan exempelvis arbeta med 

resursmedvetenhet genom att fundera ut hur material eller restprodukter från 

produktionen kan återanvändas. 

 

Konkurrensstrategi 

Det har visat sig att det med fördel går att arbeta med CSR-arbete och att det kan ses 

som en konkurrensfördel. CSR som affärsmodell kan innebära gratis marknadsföring 

genom den positiva image CSR har, då media gärna skriver om denna typ av ämne. 

Gratis marknadsföring innebär större trovärdighet för företaget än köpt marknadsföring. 

Företagets egna marknadsföring bör gå ut på att använda rätt kommunikationskanaler 

och att ha en balans i sin kommunikation, så att rätt mängd information kommuniceras 

ut. Där spelar sociala medier en stor roll, vilket har fått en ökad betydelse under de 

senaste åren. Dock är det essentiellt att företaget alltid har själva produkten i fokus, så 

att de sociala och miljömässiga aspekterna av produkten fungerar som ett komplement.  

 

Det är även viktigt att företaget inte försöker kommunicera ut mer än det som de tror att 

konsumenten vill veta. Den information som företaget inte tror att alla konsumenter vill 

ta del av bör istället vara frivillig och lättillgänglig för kunden på andra sätt. Ett effektivt 

sätt att lösa detta problem är att hänvisa till företagets hemsida och där presentera mer 

utförlig information. Detta för att inte överösa konsumenten med information. Vad 

företaget kommunicerar är därför en viktigt aspekt av kommunikationen. Företaget bör 

veta vilka detaljer de vill framhäva och inte glömma att kommunicera ut olika delar av 

deras CSR-arbete, så att intressenter till företaget får en bättre uppfattning av deras 

CSR-arbete. Detta innebär exempelvis att ett företag som arbetar med samhällsansvar 

även bör kommunicera ut eventuellt miljöansvar.  

 

CSR kan innebära en direkt konkurrensfördel om företaget arbetar aktivt med att bygga 

tillit. För att kunna bedriva ett bra CSR-arbete bör företaget anpassa delar av sin 

verksamhet till andra intressenter, vilket i sig självt skapar tillit. Detta i kombination 
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med det faktum att CSR är förtroendeingivande i sig, leder till att tilliten växer med 

tiden i en accelererande grad. Det kan innebära att både kunder och slutkonsumenter 

föredrar företaget framför andra konkurrenter. 

 

Personliga faktorer 

Att personerna som driver företaget behöver vara motiverade till att arbeta med CSR 

anses nödvändigt. Motivationen kan bestå i princip av vad som helst, så länge 

motivationen är förankrad i företagets ursprungliga idé. Det bör finnas en genuin vilja 

hos delägarna att göra skillnad, för att inte riskera att glömma bort syftet med företaget 

och göra avkall på den ursprungliga idén. Samtidigt bör det finnas en balans mellan 

behovet av att göra vinst och viljan att göra gott. Beroende på affärsidén kan företaget 

många gånger prioritera välgörande ändamål över vinst. Företaget bör överväga 

huruvida ett avkall på det sociala ändamålet strider mot deras affärsidé. Att ha andra 

motivationsfaktorer än rent ekonomiska är inte ett problem, däremot får företaget inte 

glömma bort att ta ansvar för sina intressenter, investerare och ägare. 

 

Sammandrag 

För att ett företag ska kunna implementera CSR i sin affärsmodell krävs ett noga 

genomtänkt arbete inom samtliga delar av företagets affärsmodell. I ingen av 

affärsmodellens beståndsdelar får CSR-aspekten ignoreras, eftersom CSR-arbetet bör 

vara integrerat i samtliga delar av affärsmodellen. Detta hindrar dock inte företaget från 

att lägga mer fokus på specifika delar av affärsmodellen. Företaget bör däremot känna 

till att det kan uppstå problem om en del av affärsmodellen är alltför bristfällig, 

eftersom alla delar av affärsmodellen hör ihop. Ett företag bör därför ha en god 

kommunikation med sina intressenter och resten av marknaden, ta ansvar för samhället 

och miljön, känna till sina konkurrensfördelar och kontinuerligt arbeta med olika CSR-

initiativ. 
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7. Diskussion  

I detta avsnitt presenteras de diskussioner som inte riktigt faller inom ramen för 

studiens syfte, men som kan vara av intresse att uppmärksamma. 

 

Det är inte lätt att driva ett företag om ens kunder vill få ut en sak av produkten, men 

slutkonsumenten en annan. I Smilings fall vill kunden ha säljvolym, medans 

slutkonsumenten vill ha en produkt från ett företag som gör allting på ett schysst sätt. 

Men var går gränsen för hur mycket gott ett företag måste göra för att det ska anses vara 

tillräckligt? Är det rimligt att slutkonsumenten förväntar sig en produkt där allting är 

100 % schysst, eller måste slutkonsumenten räkna med att produkten bara är 95 % 

schysst? Är det möjligt att driva ett företag som gör 100 % gott i alla avseenden? 

Troligen är det alltid någon som kommer uppfatta något som ett företag gör som 

oschysst, det går helt enkelt inte blidka alla. Vad företaget istället kan göra är att hitta en 

målgrupp som vill vara med på företagets resa, där det slutgiltiga målet är att allt i 

företaget ska vara 100 % schysst. Det är inte möjligt att från dag ett börja rädda världen, 

men med steg för steg kan företaget arbeta mot det uppsatta målet. 

 

För att det överhuvudtaget ska komma på tal för företaget att överväga CSR, måste 

eventuella intressekonflikter vägas in. Ur företagens egna perspektiv råder det en stor 

diskussion kring huruvida CSR är lönsamt. Den nyans som saknas i denna diskussionen 

är att CSR-arbetet kan innebära lägre ekonomiska värden, men högre sociala värden. De 

sociala värdena som CSR bygger upp medför framförallt en högre trovärdighet för 

företaget, som vi märkt i Smilings fall. Deras nysläppta produkter mottas lättare på 

marknaden, eftersom konsumenterna förlitar sig på att det är bra produkter. Det innebär 

även att media och övriga tredje parter gärna uppmärksammar företaget, vilket kan vara 

oerhört viktigt för företagets marknadsföring och image. Den marknadsföring, image 

och förtroende som tjänas in på grund av de sociala värdena kan leda till vinster i ett 

senare skede. Detta i form av att mindre marknadsföring kan krävas för att nå ut till 

konsumenterna och i form av att företaget når ut till det segment av slutkonsumenter 

som värderar CSR högt. Det är högst sannolikt att eventuella avkall som görs på direkta 

vinster, i form av exempelvis kostnader för CSR-initiativ, tjänas tillbaka genom alla 

andra fördelar som CSR-arbetet innebär. Problematiken är att det är något som inte går 
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att räkna på och således kommer det med stor sannolikhet även i framtiden innebära att 

man prioriterar den vinst som går att räkna fram över en potentiell, oberäknelig vinst. 

  

Företaget måste även ta hänsyn till sina intressenter när de gör avvägningar för hur 

omfattande deras CSR-arbete ska vara. Bakom företaget står ägare och investerare som 

har egna mål och drivkrafter, och hur långt är de villiga att gå? Ponera att företagets 

målsättning är att göra allting 100 % schysst, är alla inblandade beredda att hålla fast vid 

denna idé oavsett hur det går för företaget? Desto fler personer som är inblandade, desto 

större risk att skiljaktigheter uppstår. Således kommer företaget ständigt behöva brottas 

med denna frågan om hur långt de är villiga att gå, för om företaget växer och blir 

större, kommer fler personer bli inblandade och som kommer vilja påverka företaget. 

Därför kan ett litet företag med stark ägarbas och som det går bra för, i viljan att bli 

större och göra ännu mer gott, ta in investerare eller andra parter som har en annan 

uppfattning om vad som bör göras än ägarna. Därför finns det även en risk i viljan att 

växa och göra ännu mer gott, då fler personer blir involverade som kan ha andra viljor 

än grundarna och således ändra företagets inriktning. 

 

Hur man än vrider och vänder på det är det vi konsumenter som till stor del bestämmer 

vad som ska premieras. Vill vi att företag ska värna om miljön och de anställda i 

företaget måste även vi ta vårt ansvar och köpa deras produkter. Det är lätt att påstå att 

företag ska göra si och så, men detta måste även följas upp med handling. Köper vi inte 

produkter från de företag som faktiskt jobbar hårt med CSR kommer de tillslut tvingas 

läggas ner, och vi är tillbaka på ruta ett. Det är lätt att diskutera hur företag hela tiden 

har ett ansvar för sin värdekedja, men glöm inte att konsumenten har ett lika stort 

ansvar. Det är ett samarbete mellan företag och konsument som krävs om vi vill ha en 

schysstare värld. 
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8. Reflektion  

I detta avsnitt presenteras reflektioner om de lärdomar och alternativa riktningar som 

studien kunde ha tagit. CSR:s roll i framtida forskning diskuteras och potentiella 

framtida forskningsinriktningar uppmärksammas. 

 

Vi har genom denna studie kunnat undersöka och komma fram till hur ett företag kan 

implementera CSR i sin affärsmodell och att det dessutom kommer med en mängd 

fördelar. Vi även lärt oss mycket om flertalet CSR-aspekter, och hur det krävs många 

diskussioner och överväganden för ett företag att göra rätt. Vi har lärt oss om hur CSR 

kommuniceras, vikten av att förstå och kommunicera med intressenterna och mycket 

annat. Med det sagt så är vi nöjda med våra lärdomar och slutsatser. Det vi hade kunnat 

göra annorlunda är att vi borde ha gjort flera empiriska insamlingar, för att kunna 

jämföra hur det skiljer sig mellan mindre och större företag och hur det skiljer sig 

mellan företag med fokus på miljön jämfört med företag med fokus på samhällsnytta. 

 

Vi tror att CSR är här för att stanna, särskilt med tanke på den ständigt ökande mediala 

uppmärksamheten om klimatförändringar och företagsetik. Om CSR-fokuset är här för 

att stanna blir det oerhört centralt att förstå arbetet i praktiken. Här finns mycket mer att 

lära, vi ser ett stort glapp mellan teorin och praktiken och det enda sättet att minska 

detta glappet är att forska vidare om hur CSR ser ut i praktiken. Att forskare vidare om 

CSR innebär inte bara nytta i ett forskningsperspektiv, utan kan även komma att bli 

otroligt betydelsefullt ur ett samhällsperspektiv, på grund av miljöförstörelsen som råder 

och på grund av de ständigt högre etiska kraven som konsumenterna ställer. Som 

potentiella forskningsområden ser vi att de ekonomiska aspekterna som vi valde att 

bortse från i detta arbete, såsom lönsamhet, intäktskällor och kostnadsstrukturer, hade 

varit intressant att forska om. Dessutom innebär CSR-arbetet stora fördelar för 

företaget, ett forskningsområde som hade kunnat skapa en mer nyanserad debatt om den 

ekonomiska vinningen som ett CSR-arbete kan innebära. Oavsett forskningsområde 

hoppas vi på ett särskilt fokus på CSR som affärsmodell. Vi hoppas att fler än vi och 

Smiling kommer till en insikt om att ett CSR-arbete inte behöver vara ett projekt eller 

ett komplement till företagets huvudsakliga verksamhet, utan kan vara företagets hela 

affärsmodell. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Här presenteras Operationaliseringen i sin helhet. Operationaliseringen fungerar även 

som en intervjuguide, då frågorna som ställts under intervjun presenteras i kolumnen 

“Fråga”.  

 

Koncept Objekt Fråga Referens 

 

 

 

 

 

Kommunikationsstrategier 

 

 

Envägskommunikation 

-I vilken 

utsträckning 

använder ni er av 

envägskommunikati

on med 

intressenter? 

Grafström, 

Göthberg 

& 

Windell, 

2008 

  

         Flervägs- 

   kommunikation 

-I vilken 

utsträckning 

använder ni er av 

flervägskommunikati

on med 

intressenter? 

Grafström, 

Göthberg 

& 

Windell, 

2008 

 

 

CSR-initiativ 

 

Cause Promotion 

-Hur arbetar ni  med 

”Cause Promotion”? 

Kotler & 

Lee, 2005 

 

Cause-Related 

Marketing 

-Hur arbetar ni med 

”Cause-Related  

  Marketing”? 

Kotler & 

Lee, 2005 

Corporate Social 

Marketing 

-Hur arbetar ni  med 

”Corporate Social 

Marketing”? 

Kotler & 

Lee, 2005 



 

 
 

II 

          Corporate  

        Philantrophy 

-Hur arbetar ni med 

”Corporate 

Philantrophy”? 

Kotler & 

Lee, 2005 

Community 

Volunteering 

-Hur arbetar ni med 

”Community 

Volunteering”? 

Kotler & 

Lee, 2005 

 

  

Socially Responsible 

Business Practices 

-Hur arbetar ni med 

“Socially Responsible 

Business Practices”? 

 

Kotler & 

Lee, 2005 

 

 

 

 

 

Intressenter 

 

Intressebalans 

-Hur balanserar ni era 

intressenters skiljande 

intressen? 

Borglund, 

De Geer & 

Halvarsson, 

2008 

 

 

Primära intressenter 

 

 

-Vilka är era primära 

intressenter? 

Freeman, 

2010; 

Grafström, 

Göthberg 

& Windell, 

2008 

 

 

Sekundära intressenter 

 

-Vilka är era 

sekundära 

intressenter? 

Freeman, 

2010; 

Grafström, 

Göthberg 

& Windell, 

2008 



 

 
 

III 

 

 

Intressenternas 

relationer 

- Hur arbetar ni med 

att förstå 

intressenternas 

relationer med 

varandra? 

-    Hur ser dessa  

    relationer ut? 

 

Grafström, 

Göthberg 

& Windell, 

    2008 

 

Gemensamma 

intressen 

-Hur arbetar ni med 

att identifiera 

gemensamma 

    intressen bland era 

         intressenter?    

 

Freeman, 

2010 

 

 

 

 

 

ISO 26000 

 

Hållbar utveckling 

 

-Hur arbetar ni med 

hållbar utveckling? 

Grankvist, 

2009; 

Borglund et 

al., 2017 

 

Samhällsengagemang 
-Hur engagerar ni er 

för samhället ni verkar 

i? 

Grankvist, 

2009; 

Borglund et 

al., 2017 

 

Lokala arbetstillfällen 

-Vad innebär eran   

verksamhet för lokala   

arbetstillfällen i de 

länder ni verkar? 

Borglund 

et al., 

2017 

 

UN Global Compact 

Mänskliga rättigheter - Hur tar ni hänsyn till 

mänskliga rättigheter? 

Leisinger, 

2007 

Miljöansvar - Hur tar ni ansvar för 

miljön? 

Leisinger, 

2007 



 

 
 

IV 

 

Arbetsrätt 

-Hur främjar ni en 

sund arbetssituation 

för arbetare inom 

värdekedjan? 

Leisinger, 

2007 

 

 

 

Värdekedja 

 

 

 

 

 

Uppförandekod 

-Har ni en 

uppförandekod? 

-Hur säkerställer ni att 

era produkter är 

framställda på ett 

etiskt, socialt och 

miljömässigt korrekt 

sätt? 

-Vilka åtgärder vidtar 

ni när 

uppförandekoden inte 

efterföljs? 

 

 

 

 

 

Borglund et 

al., 2012 

 

  

 

Leverantörsgranskning 

- Hur granskar ni era 

leverantörers arbete? 

-Hur granskar ni 

resten av er 

värdekedja? 

Borglund et 

al., 2017 

 

 

 

ISO 14000-serien 

Miljöledningssystem -Vad har ni för 

miljöpolicy? 

Tolhurst et 

al., 2010 

 

Miljöauditing 

   -Låter ni externa 

  parter undersöka ert   

miljöarbete? 

-Hur följs eventuella  

     miljöaudits upp? 

 

Rezaee, 

1996 



 

 
 

V 

Miljömärkning -Har ni några 

miljömärkta 

produkter? 

Begley, 

1996 

Livscykelanalys -Arbetar ni med 

livscykelanalys? 

Grankvist, 

2009 

Utvärdering av 

miljöarbete 

-Hur utvärderar ni ert 

miljöarbete? 

Begley, 

1996 

 

 

 

 

Resursmedvetenhet 

 

Minimering 

-Hur arbetar ni med 

att minska svinnet i 

tillverkning och 

konsumtionsled? 

Bruyninckx 

,2015 

 

 

Återanvändning 

 

 

-Hur arbetar ni med 

att återanvända 

restprodukter? 

Borglund et 

al, 2017; 

Grankvist, 

2009: 

Bennich & 

Belyazid, 

2017 

Återvinning -Hur arbetar ni med 

återvinning? 

Borglund et 

al, 2017 

 

 

 

CSR-Kommunikation 

 

Frekvens 

-Hur ofta 

kommunicerar ni ert    

        CSR-arbete? 

Coombs & 

Holladay, 

2012 

 

Meddelande 

-Vilka delar av ert 

CSR-arbete 

kommunicerar ni ut? 

Coombs & 

Holladay, 

2012 



 

 
 

VI 

Kommunikationskanal -Hur kommunicerar ni 

ert CSR-arbete? 

Coombs & 

Holladay, 

2012 

 

Transparens 

-Hur ser ni på 

transparens i er 

CSR-kommunikation? 

Coombs & 

Holladay, 

2012 

 

Informationskälla 

-Hur använder ni er av 

tredje-part i er 

CSR-kommunikation? 

Coombs & 

Holladay, 

2012 

 

 

 

Konkurrensfördelar 

 

 

Tillit 

-Hur arbetar ni med 

att bygga tillit hos 

kunder och 

konsumenter? 

Kollat & 

Farache, 

2017 

Borglund et 

al, 2012 

 

Kundens önskemål 

-Hur tar ni hänsyn till 

kundernas önskemål? 

Kollat & 

Farache, 

2017 

 

 

 

 

 

Motivationsfaktorer 

Fördelar CSR arbete - Vilka fördelar ser ni 

med ert CSR-arbete? 

Ankur et al, 

2013 

 

Sociala och humana 

värden 

-Tar ni hänsyn till 

andra än ekonomiska 

värden i era 

affärsbeslut? 

 

Grankvist, 

2012 

 

Vinst 

-Hur ser ni på 

balansgången mellan 

vinst och välgörande  

  ändamål? 

Borglund et  

al., 2012 

Tabell 1: Operationalisering och intervjuguide.   



 

 
 

VII 

Bilaga 2  

Hämtade från http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-

labour-standards/conventio ns-and-recommendations/lang--en/index.htm [2018-

05-16]   

 

1. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 

1948 (No. 87)   

2. Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)   

3. Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)   

4. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)   

5. Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)   

6. Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)   

7. Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)   

8. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)   

 


