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Förord 

  

När vi bestämde oss för att undersöka hur företag arbetar med CSR kände vi att 

det var intressant, spännande och modernt. Under arbetets gång har dessa tre 

attribut kontinuerligt vuxit och vi har verkligen blivit inbitna i ämnet. Dels beror 

det på ett gediget intresse för marknadsföring, men också på att CSR öppnar 

möjligheter för företagens sociala ansvarstagande på ett unikt sätt. Med hjälp av 

våra respondenter har vi lyckats samla in material som vi är väldigt tacksamma för 

och det har i sin tur inneburit att vi kan presentera en studie som vi är mycket 

stolta över. 

  

Ett stort tack till Lars Strandberg, Jimmy Samuelsson, Ellen Svensson, Marie 

Bäckwall, Michael Wickell, P. Andersson och A. R. för att ni har gjort 

undersökningen möjlig! 

  

Vi vill också rikta ett tack till våra opponenter som har gett oss kvalitativ feedback 

under arbetets gång och som har varit ett bra stöd under processen. 

Sist men inte minst vill vi även tacka Thomas Karlsson och Leif Rytting för den 

support vi har fått. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera och öka förståelsen för företags arbete med 

CSR.  Vi vill även tydliggöra synen på varumärket och vikten av det. 

 

Samtidigt har vi valt att ställa följande forskningsfrågor: 

 

 Av vilka anledningar arbetar företag med CSR för att stärka varumärket? 

 Vilka för- och nackdelar innebär arbetet med CSR för ett varumärke? 

 

Metod 

Vi har valt att arbeta med en kvalitativ metod med en i huvudsak deduktiv ansats. 

Det kändes mest naturligt då det är lättare att få ett djup i arbetet med den här 

metoden. Vi har genomfört sju intervjuer med olika företag för att försöka få en 

vidare förståelse för hur företag ser på CSR och varumärken i olika branscher. De 

här sju intervjuerna genomfördes genom personliga möten på respektives 

arbetsplats runt om landet. 

Slutsats               

Vi har genom det här arbetet kunnat komma fram till slutsatsen att CSR spelar en 

viktig roll i arbetet med att stärka varumärken. Konsumenternas har med sin 

ökade kunskap börjat ställa högre krav på företagen och hur de faktiskt bedriver 

sin verksamhet. Samtidigt har företagen börjat inse de kan använda CSR till att 

koppla egenskaper till sina varumärken som tilltalar konsumenten. CSR är inget 

enkelt arbete och det är inte heller självklart att det ger en positiv effekt. Vad som 

är tydligt och klart är att om CSR utförs på rätt sätt så skapas en win-win situation 

för alla inblandade. 



Abstract 

  

This essay has aimed at exploring how different companies work with CSR. We 

want to highlight their opinions about the topic, what it means for the companies 

that work with it and how important it is to apply CSR in a business. The reason 

why we chose this subject is because of the possibilities that come with working 

with CSR. We think there are a lot to be done when it comes to corporate social 

responsibility and we want to be a part of this new type of marketing. The win-

win-situation that occurs with CSR is unique and it makes the subject interesting. 

When there are plenty of winners due to a marketing method, it has to be 

something to take seriously. 

  

To reach our goal with this study we have designed two questions; 

 For what reason does companies work with CSR to strengthen the brand?   

 Which advantages and disadvantages does it mean for a brand to work with 

CSR? 

  

By having done several interviews and study of existing theories, we have reached 

our goal. We have through this work come to the conclusion that CSR plays an 

important role in the efforts to strengthen brands. The knowledge among the 

consumer has increased over the years and they have started to be more 

demanding when it comes to how companies operate. At the same time, companies 

have begun to realize that they can use CSR to relate properties to the brand that 

appeals to the consumer. Our qualitative study has brought more interesting 

information to daylight and we are happy to present it during our essay. 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................................... 2 
1.3 Syfte och forskningsfrågor ........................................................................................................ 4 
1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................ 4 

2. Metod ..................................................................................................... 5 
2.1 Undersökningsmetod .................................................................................................................. 5 
2.2 Informationsinsamling ............................................................................................................... 6 

2.2.1 Primärdata ....................................................................................................................................................... 7 
2.2.2 Sekundärdata .................................................................................................................................................. 9 

2.3 Forskningsansats ....................................................................................................................... 10 
2.4 Validitet, tillförlitlighet och äkthet ...................................................................................... 11 

2.4.1 Tillförlitlighet ................................................................................................................................................ 12 
2.4.2 Äkthet ................................................................................................................................................................ 13 

2.5 Kunskapsprocessen .................................................................................................................. 13 
2.6 Metodkritik ................................................................................................................................... 15 

3. Teoretisk referensram .................................................................. 17 
3.1 CSR ................................................................................................................................................... 17 
3.2 Varumärken ................................................................................................................................. 22 

3.2.1 Varumärkesidentitet .................................................................................................................................. 24 
3.2.2 Image ................................................................................................................................................................ 25 
3.2.3 Varumärkesrelation ................................................................................................................................... 26 

4. Empirisk och teoretisk analys ..................................................... 30 
4.1 CSR ................................................................................................................................................... 30 

4.1.1 Definitionen av CSR .................................................................................................................................... 30 
4.1.2 Ansvar ............................................................................................................................................................... 32 
4.1.3 Svårigheter ..................................................................................................................................................... 36 
4.1.4 Fördelar ........................................................................................................................................................... 37 

4.2 Varumärket .................................................................................................................................. 38 
4.2.1 Relationer ........................................................................................................................................................ 40 
4.2.2 Stärka varumärket genom CSR ............................................................................................................ 41 

5. Slutsats ................................................................................................ 45 
5.1 Syfte och forskningsfrågor ..................................................................................................... 45 
5.2 Forskningsfråga 1. ..................................................................................................................... 46 

5.2.1 Ansvar ............................................................................................................................................................... 46 
5.2.2 Marknadsföring ............................................................................................................................................ 47 

5.3 Forskningsfråga 2. ..................................................................................................................... 48 
5.3.1 Vikten av ett starkt varumärke............................................................................................................. 48 
5.3.2 Negativa effekter med CSR ...................................................................................................................... 49 
5.3.3 Positiva effekter med CSR ........................................................................................................................ 50 

5.4 Konklusion .................................................................................................................................... 51 

6. Källförteckning................................................................................. 53 
6.1 Litteratur ....................................................................................................................................... 53 
6.2 Artiklar ........................................................................................................................................... 55 
6.3 Internetkällor .............................................................................................................................. 56 



7. Bilagor ................................................................................................. 57 
7.1 Intervjuguide ............................................................................................................................... 57 
 
 

Figurförteckning 
 
Figur 1 - The pyramid of corporate social responsibility…………..…………………...…..20 
Figur 2 - Concentric circles of CSR………………………………………………………………….…21 
 
 



 1 

1. Inledning 

I det här inledande kapitlet kommer vi att presentera och diskutera ämnet som vi 

valt för den här uppsatsen. Vi kommer att introducera en problemformulering som 

kommer att ligga till grund för arbetet. På så vis hoppas vi kunna ge en förståelse för 

hur vi har tänkt när vi formulerat vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

  

1.1 Bakgrund 

Varje dag som går utan att vi tillsammans tar ställning mot miljöförstörelse, 

fattigdom, orättvisor och krig är en dag av missade möjligheter. Möjligheter till att 

höja levnadsstandarden över hela världen för vår generation men framförallt för 

kommande generationer. Vi lever i en tid då stora delar av jordens befolkning inte 

har någonstans att bo, inte har mat för dagen och lever i fullständig misär. Om alla 

företag arbetar med CSR är det ett litet steg i rätt riktning för en bättre omvärld. 

 

Under senare år har CSR, Corporate Social Responsibility, kommit att bli ett allt 

vanligare begrepp inom näringslivet. Med CSR menas att företag tar ansvar utöver 

vad som krävs av dem enligt lagar och regler menar Cerne (2009). Det handlar 

enligt författarinnan om ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och etiskt ansvar för 

hur företag kan och bör agera i affärer och i samhället. Företagen som tillämpar 

CSR tar ett ansvar och är med och påverkar samhället till det bättre anser Löhman 

och Steinholtz (2004). I en undersökning som Globescan (www.fairtrade.se, 2011) 

har gjort på uppdrag av Fairtrade visar det sig att allt fler konsumenter anser att 

företag bör ta ett större ansvar. Det här har skapat en situation som på ett positivt 

sätt gynnar utvecklingen av social, ekonomisk, etisk och miljömässig medvetenhet 

hos företagen. Med certifikat som Svanen och Fairtrade bevisar varumärken att de 

gör rätt saker för att skapa ett bättre samhälle. De bevisen påverkar i sin tur 

köpbeslut och inställning gentemot varumärket hos konsumenterna, vilket i en del 

fall leder till ett stärkt varumärke och större försäljning, menar Löhman och 

Steinholtz (2004). 
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I regel konkurrerar varumärken med varandra och för att kunna ta en del av 

marknaden krävs i vissa fall mycket arbete. Att sticka ut, att differentiera sig är 

numera ett krav för överlevnad och alla varumärken använder olika metoder för 

att göra det menar Paco Underhill (2009). He och Li (2011) påstår att CSR 

påverkar konsumenternas syn på varumärket vilket kan användas för att stärka 

det. Grundtanken med CSR enligt Cerne (2009) är, som nämnts tidigare, att 

företagen tar ett större samhällsansvar än vad lagar och regler kräver. Det 

ansvaret kan tas av olika anledningar, som exempelvis ett genuint miljö-

engagemang. Det kan också tas i ett rent marknadsföringssyfte, där CSR är 

ytterligare ett verktyg i kampen om marknadsandelar. Oavsett av vilken anledning 

företag väljer att arbeta med CSR så är det ett intressant ämne. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens masskonsumerande samhälle jobbar företagen kontinuerligt för att vara 

unika på marknaden menar Kapferer (1994). Det krävs ofta mer än att bara ha en 

bra produkt om man ska lyckas ta marknadsandelar. Det handlar om varumärken, 

identitet, image och vilka budskap som företagen vill bli förknippaden med. 

Kunden köper inte bara en produkt, utan genom produkten skapas också ett 

självförverkligande anser Kapferer (1994). Författaren menar att värderingarna 

som ett varumärke förmedlar är något som konsumenten delar och vill associeras 

med. De Chernatony (1999) påpekar att företag idag på grund av just den an-

ledningen arbetar hårt med att ge sina varumärken emotionella egenskaper. Ett 

annat sätt att skapa förtroende och värde för varumärket är att använda sekundära 

varumärkesassociationer, som enligt Amnéus (2011) innebär att varumärket 

förknippas med någon extern organisation som kan påverka synen på det egna 

varumärket. Genom att skänka pengar till exempelvis välgörande ändamål eller 

hjälporganisationer knyts varumärket och den organisationen samman. Han 

menar också att användandet av sådana sekundära varumärkesassociationer ökar 

möjligheterna till att varumärket uppmärksammas. 

  

CSR handlar i grunden om ett ansvar som ett företag tar utöver vad som lagen 

kräver menar Löhman och Steinholtz (2004). Hon förklarar att det ska vara 
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frivilligt och i den bästa av världar ett engagemang som ligger djupt rotat i ett 

företags värderingar och som utförs helt utan tanke på vinstskapande eller 

stärkande av varumärket. Men är det verkligen så företag ser på CSR när de tar 

beslutet att applicera det på sitt varumärke? Forskning har enligt Hillestad, Xie och 

Haugland (2010) visat att CSR har en stärkande effekt på varumärket om det ligger 

i linje med företagets grundidentitet. Lii och Lee (2012) hänvisar till Sen och 

Bhattacharya (2001) och Nan och Heo (2007) när de konstaterar att CSR har blivit 

en viktig komponent i ett företags marknadsföringsarsenal. Det beror, enligt 

författarna, på att CSR besvarar konsumenternas förväntningar, förbättrar 

företagets rykte och på samma gång stödjer och hjälper värdiga projekt. CSR kan 

alltså användas i ett rent marknadsföringssyfte men också komma ur ett genuint 

ansvarstagande som finns inom ett företag. Hur ser företagen på det? Är CSR ett 

effektivt instrument för företagen eller kan det istället skapa problem?  

 

Löhman och Steinholz (2004) menar att ett företag borde ha större möjlighet att 

bli finansiellt framgångsrikt om det skapar och förvaltar relationer till sin omvärld. 

Det är ett intressant fenomen ur många perspektiv då vi lever i en tid där företag 

gör allt för att stärka sitt varumärke. He och Li (2011) hävdar att tidigare 

diskussioner inom ämnet har konstaterat att CSR påverkar hur konsumenten ser 

på varumärket. CSR kan alltså ha en effekt på varumärket, men hur, varför och 

finns det några skillnader mellan företagen gällande på vilket sätt de arbetar med 

CSR? Begreppet är inte nytt men det har på senare år blivit ett mer omdiskuterat 

ämne. En sak kan vi vara överens om och det är att CSR kan öppna en unik 

möjlighet att generera något positivt för de inblandade, för både konsumenter, 

varumärken och företag. 

   

Utifrån dessa funderingar och frågeställningar har följande syfte och 

forskningsfrågor tagit form. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet är att analysera och öka förståelsen för företags arbete med 

CSR.  Vi vill även tydliggöra synen på varumärket och vikten av det. 

 

Samtidigt har vi valt att ställa följande forskningsfrågor: 

 

 Av vilka anledningar arbetar företag med CSR för att stärka varumärket? 

 Vilka för- och nackdelar innebär arbetet med CSR för ett varumärke?         

  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på vad företag anser om CSR och vad de har för syn på 

varumärken. Vi har medvetet valt att helt undvika konsumenters eventuella 

åsikter i den här frågan. Anledningen till det är att studiens syfte är att undersöka 

företagens arbete och syn på CSR och varumärken.  
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2. Metod 
  

I kapitlet nedan presenterar våra val av metoder som vi har som underlag för 

studien. Vi inleder med att redovisa vår undersökningsmetod, därefter forsknings-

ansats och vår informationsinsamling av primär och sekundärdata. Sedan går vi 

vidare med en presentation av reliabilitet, validitet, tillförlitlighet och äkthet. 

Avslutningsvis redovisar vi hela kunskapsprocessen och diskuterar nackdelarna med 

de metoder vi valt. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Bryman och Bell (2005) förklarar att en vetenskaplig studie alltid utgår ifrån en 

kvalitativ eller kvantitativ strategi. Beroende på vilken typ av problem som 

undersöks får forskarna anpassa sin forskningsmetod så att de samlar in rätt 

information menar Patel och Davidsson (2011). Vid en kvantitativ undersökning är 

det statistiska analyser som forskarna gör. Något som Bryman och Bell (2005) 

menar är en mer konkret metod då uppgifterna som tolkas utgår från numerisk 

data. Med numerisk data menas den sammanställda statistiken som exempelvis en 

enkät medför. När väl all numeriska data är insamlad är det enkelt att analysera 

och presentera den.  

 

Vid en kvantitativ undersökning är det därför förarbetet som är det viktiga. Att vid 

en undersökning vara noggrann med att samla in kvalitativ rådata är av yttersta 

vikt för att undersökningen ska hålla god kvalité. Olsson & Sörensen (2007) tar 

upp uttrycket skräp in = skräp ut i sin bok vilket avspeglar innebörden av för-

arbetet bra. Bryman och Bell (2005) förklarar vidare att kvalitén på under-

sökningen är högst beroende av vilken position problemet attackeras ifrån. De 

beskriver att en undersöknings ontologiska position och kunskapsteoretiska 

strategi är byggstenar för en hög kvalité på en kvantitativ undersökning. En 

kvantitativ forskningsmetod kontra en kvalitativ kan skildras som hård och mjuk. 

Kvantitativ baseras på statistik medan kvalitativ baseras på verbala analyser och 

tolkningar, menar Patel och Davidsson (2011). 
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Vid en kvalitativ undersökning utgår författaren från samtal, intervjuer, 

observationer mm. Dessa situationer och samtal tolkas och det är forskarens egen 

tolkning av referensramar och sociala sammanhang som påverkar under-

sökningens inriktning menar Holme och Solvang (1997). Bryman och Bell (2005) 

anser att kvalitativ forskning till stora delar är interpretativ vilket innebär att 

forskaren själv till stor del påverkar karaktären på undersökningen. Som Merriam 

(2009) förklarar bygger den kvalitativa metoden på hur forskaren själv förstår de 

observationer och intervjuer som görs. Samma svar från en intervju-person kan 

alltså tolkas olika beroende på vem som gör studien. Vi har i vår studie valt att 

arbeta utifrån just den kvalitativa forskningsmetoden för att enklare kunna skapa 

förståelse och djup i undersökningen.  

 

För att få fram tydligt och bra material är en bra kontakt att föredra och vi har 

försökt att skapa en personlig sådan med de personer som vi intervjuat. Det finns 

naturligtvis inget som garanterar att respondenterna svarat ärligt på våra frågor 

men genom att utföra intervjuerna personligen så har vi fått en bättre möjlighet att 

bedöma deras svar. Med de här intervjuerna har vi samlat in ett så äkta råmaterial 

som möjligt. CSR är i sig ett ämne som människor tolkar och arbetar med på olika 

sätt. Vi kände tidigt att det var just det som var intressant, vad dessa människor 

verkligen tycker om ämnet och hur de väljer att arbeta med det. Därför passade 

den kvalitativa forskningsmetoden oss bäst då vårt ändamål var att få fram äkta 

och opåverkat råmaterial.  

 

2.2 Informationsinsamling 

Enligt Olsson och Sörensen (2011), Merriam (2009), Patton (1990) och Patel och 

Davidson (2011) finns det ett flertal tekniker för att samla in information i en 

kvalitativ studie. Bland dessa kan nämnas att göra tester, studera befintliga 

dokument, observationer, intervjuer, fallstudier och olika former av själv-

rapportering. Patel & Davidson (2011) menar att ingen teknik är bättre än någon 

annan utan det handlar om vilken som lämpar sig bäst för varje specifik under-

sökning. Merriam (2009) förklarar att intervjuer och observationer räknas som 
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primärdata och att studera befintliga dokument är sekundärdata som forskaren 

stödjer sin undersökning på. Vår uppsats primärdata baseras i huvudsak på 

material som vi tagit fram genom intervjuer. Vårt syfte med intervjuerna var att 

undersöka hur företag arbetar med CSR och vilken effekt det arbetet har på 

varumärket. Olsson och Sörensen (2011) anser att en relation med intervju-

personerna behöver etableras för att få djupare svar än vad som är inlärt och 

politiskt korrekt. Vidare menar de att vid en kvalitativ forskning krävs tålamod och 

att forskningen bör vara flexibel då frågeställningarna fördjupas succesivt. För att 

få bra kvalité på en kvalitativ undersökning menar Ryen (2004) att kvalitativa 

forskare ska visa medvetenhet för konsekvenserna av de metodval de gör under 

forskningsprocessen. Vi har ansträngt oss för att vara tydliga med hur vi fått fram 

den primär- och sekundärdata som vi har byggt uppsatsen på. För att försäkra oss 

om att sekundärkällorna är aktuella har vi valt kända författare inom områdena 

och försökt att använda oss av artiklar som inte är för gamla. På så vis anser vi att 

vi uppnått en god kvalité på undersökningen. 

2.2.1 Primärdata                                                   

Då vi har valt att göra en kvalitativ undersökning menar Patel och Davidsson 

(2011) och Bryman och Bell (2005) att det finns två aspekter som måste tas 

hänsyn till när informationsinsamling av primärdata sker genom intervjuer. Det 

ena är graden av standardisering vilket innebär hur mycket ansvar intervju-

personen får när det gäller inbördes ordning och utformning av frågorna. Den 

andra är graden av strukturering vilket innebär vilken nivå av tolkningsutrymme 

det finns i frågorna. Intervjupersonerna ska vara fria att tolka frågorna på deras 

egna personliga sätt menar Patel och Davidson (2011). Enligt Patton (1990) finns 

det tre olika metoder att tillgå vid en intervju; den informella konversations-

intervjun, allmänna intervjuguidesmetoden och den standardiserade öppna-slut-

intervjun.  

 

Genom att göra en intervju med den informella konversationsmetoden är tanken 

att ett spontant samtal ska utgöra intervjun. Ofta anammas metoden som en slags 

observationsintervju där intervjupersonen inte är medveten om att en intervju 

äger rum menar Patton (1990). Med allmänna intervjuguidesmetoden menar 
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Patton (1990) och Bryman och Bell (2005) att intervjun struktureras upp men en 

typ “to-do” lista där intervjuaren ser vilka områden eller temas som ska behandlas. 

I intervjuer som bygger på allmänna frågeställningar och där intervjuaren har en 

generellt hållen intervjuguide, benämns den som en semistrukturerad intervju.  

 

Patel och Davidson (2011) förklarar en intervjuteknik de har valt att kalla “tratt-

tekniken” där det går ut på att börja med öppna frågor och låta intervjupersonen 

tillsammans med intervjuaren successivt hantera mer specifika frågor. Med hjälp 

av en intervjuguide blir det enklare att behandla “rätt” frågor som är betydelsefulla 

för undersökningen och inte sväva iväg till helt andra frågor menar Patton (1990). 

Den tredje intervjumetoden, som kallas den standardiserade öppna-slut metoden, 

är den minst flexibla metoden anser Patton (1990). Han menar att alla frågor ska 

vara desamma och ställas på samma sätt till alla respondenterna för att minska 

risken för att frågorna blir partiskt påverkade. Något som anses vanligt om det är 

olika intervjuer för olika människor anser Patton (1990). Enligt Patton (1990) 

används den här typen av intervjumetod framförallt vid större undersökningar. 

 

Vi har valt att arbeta utifrån en semistrukturerad intervjuform. Det innebär, enligt 

Bryman (2011), att forskaren har en förutbestämd lista eller intervjuguide som 

han eller hon utgår ifrån. Den behöver inte följas efter någon specifik turordning 

utan tar istället upp vissa ämnen som ska beröras under intervjun. Intervju-

personen ges då möjlighet att själv tolka frågan och ge svar efter hur de uppfattar 

den. Med den här intervjuformen kan även följdfrågor ställas som inte finns i 

intervjuguiden. I vår undersökning ville vi att intervjupersonernas karaktärer 

skulle lyftas fram och att intervjuerna skedde på en så personlig nivå som möjligt. 

På så vis hoppades vi kunna säkerställa att frågorna besvarades på ett så ärligt sätt 

som möjligt.  

 

Med ”tratt-tekniken” har vi kunnat få ut specifika svar från respondenterna. För att 

få hög kvalité på en kvalitativ undersökning är det viktigt att intervjuerna är väl 

förberedda och intervjuaren är väl insatt i ämnet menar Patel och Davidson 

(2011), något som vi har anammat genom att vara pålästa om ämnet innan vi satte 

samman vår intervjuguide. För att försäkra oss om att respondenterna var 
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medvetna om vilken typ av information vi var ute efter, lät vi dem i förhand få del 

av intervjuguiden. 

2.2.2 Sekundärdata 

Enligt Patel och Davidsson (2011) och Merriam (2009) är sekundärdata sådan 

information som har skapats i ett annat syfte och som finns tillgänglig i litteratur, 

artiklar och på hemsidor mm. Enligt Bryman och Bell (2005) håller sekundärdata 

oftast hög kvalité, dock är det viktigt att vara källkritisk. Enligt Merriam (2009) bör 

forskaren undersöka källans trovärdighet och på ett kritiskt sätt utvärdera ifall 

den är trovärdig eller inte. Att som regel undersöka när, var, varför och syftet till 

att en artikel eller bok skrivits, ökar tillförlitligheten menar Patel och Davidson 

(2011). De påtalar även att ett bra sätt att arbeta, för att försäkra sig om tro-

värdigheten, är att använda teorier som stöds av flera, av varandra oberoende, 

källor. För att försäkra oss om att uppnå en hög trovärdighet i det här arbetet har 

vi till största delen använt oss av litteratur från kända och betrodda sekundära 

källor. Vi anser att genom det beslutet har vi varit källkritiska.  

 

Litteraturen vi har använt oss av går att finna på Kalmar universitetsbibliotek, 

Linköpings universitetsbibliotek och Linköpings stadsbibliotek. Vi har även använt 

oss av litteratur som rekommenderats av examinator, samt kurslitteratur från 

tidigare ekonomistudier som vi ansett berör ämnet. De artiklar vi har använt oss 

av har varit av forskningskaraktär och går att finna i Linnéuniversitetets databas, 

LibHub. Då vi har undersökt hur olika varumärken arbetar med CSR har internet 

varit bra ur ett förberedelseperspektiv. Inför intervjuerna har vi gjort en del 

förstudier av varumärkenas hemsidor för att komma väl förberedda till mötes-

tillfället. Utöver det har internet varit ett bra komplement för diverse olika 

definitioner av CSR. 
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2.3 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det tre olika forskningsansatser; deduktiv, 

induktiv och abduktiv. Vilken av dessa ansatser forskaren väljer att utgå ifrån 

beror på vad syftet med studien är. Genom att arbeta utifrån den deduktiva 

ansatsen menar Patel och Davidsson (2011) att forskaren följer bevisandets väg. 

De förklarar vidare att en forskare som arbetar deduktivt, ämnar bevisa en redan 

befintlig teori. Patel och Davidsson (2011) menar att den deduktiva processen 

minimerar forskarens möjligheter till egna åsikter och tolkningar.  

 

Bryman och Bell (2005) beskriver den induktiva ansatsen som motsatsen till den 

deduktiva. Patel och Davidsson (2011) menar att en studie som utförs utifrån en 

induktiv ansats följer upptäckandets väg. De studier som utförs bygger alltså inte 

på tidigare teorier utan forskarens mål är att presentera teorier som denne har 

kommit fram till utifrån sitt egna perspektiv menar Patel och Davidsson (2011). 

Att arbeta induktivt kan ofta innebära något färgade teorier i slutändan. Det beror 

till stor del på forskarens tidigare kunskap och syn på studien, då induktiv ansats 

och kvalitativ metod ofta går hand i hand och stora delar av undersökningen 

baseras på forskarens egna tankar och tolkningar menar Patel och Davidsson 

(2011) 

  

Att arbeta kombinerat med deduktiv och induktiv ansats kallas för att arbeta 

abduktivt menar Patel och Davidsson (2011). De förklarar att med en abduktiv 

ansats försöker forskaren skapa en hypotes av studier och befintliga teorier för att 

sedan jämföra den hypotesen med andra teorier och utveckla eller dra nya 

slutsatser av dessa. Tidigt i vår studie utgick vi ifrån en deduktiv ansats. I 

undersökningar likt den här är syftet att undersöka och gräva djupt inom ett 

specifikt område och samtidigt lyfta fram det vi anser som intresseväckande. Vi 

hade för avsikt att studera hur företagen arbetar med CSR med koppling till de 

teorier vi funnit och då ansåg vi att en deduktiv ansats var den som bäst fyllde 

detta syfte. Vi kände dock att svaren från en annan, mer strikt, intervjuform skulle 

ge oss alltför lite rådata att arbeta med så därför använde vi oss av öppna 

semistrukturerade intervjuer som därmed inte styr intervjuerna i den 
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utsträckning som en deduktiv ansats kanske föreskriver. Det har vi gjort då vi vill 

ha öppna och ärliga svar från respondenterna. Av den anledningen har vår 

undersökning intagit en mer abduktiva ansats.  

 

2.4 Validitet, tillförlitlighet och äkthet  

Bryman och Bell (2005) menar att validitet innebär att man undersöker det som 

faktiskt ska undersökas. Att metoden som används faktiskt mäter det som den 

undersökande vill få information om. Författarna förklarar att i just kvalitativa 

undersökningar så förekommer inte så mycket mätningar, det gäller främst när 

kvantitativa undersökningar genomförs. Av den anledningen menar Bryman 

(2011) att validitet inte har så stor betydelse i kvalitativa undersökningar. Han 

hänvisar därför vidare till Guba och Lincoln (1985, 1994) som menar att det är 

viktigt att hitta nya begrepp och metoder i kvalitativ forskning som kan ersätta det 

som validitet och reliabilitet står för. De har istället föreslagit tillförlitlighet och 

äkthet, två andra kriterier som bör ligga till grund för bedömning av en kvalitativ 

undersökning. Vi har tagit till oss vad Bryman (2011) säger om validiteten inom 

kvalitativa undersökningar och därför valt att lägga mer fokus på tillförlitlighet i 

vårt arbete, samtidigt menar vi självklart att validitet har en viss betydelse. 

 

Reliabilitet kan förklaras som en bedömning av hur säkra de mätmetoder som 

används i undersökning är. Bryman (2011) skriver att reliabilitet i grunden 

handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. 

Vid hög reliabilitet bör samma undersökning kunna genomföras vid ett annat 

tillfälle med samma eller snarlika resultat. Det kan vara svårt att uppnå i 

kvalitativa undersökningar påpekar samma författare. Det beror på att en 

kvalitativ studie ofta undersöker en specifik social miljö under en viss period, att 

sammanställa samma förutsättningar igen vid ett annat tillfälle är nästintill 

omöjligt. Som tidigare nämnts menar Guda och Lincoln (1985, 1994) att till-

förlitlighet och äkthet skulle kunna vara nya kriterier för hur kvaliteten ska 

bedömas i kvalitativ forskning. 
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2.4.1 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att tillförlitlighet består av fyra delar: trovärdighet 

(credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability). Han förklarar vidare att 

trovärdighet handlar då om att forskaren tydliggjort den sociala verklighet som 

han eller hon vill undersöka så pass väl att andra människor förstår och accepterar 

den. Vidare menar författaren att för att kunna skapa trovärdighet i resultaten bör 

undersökningen ha utförts enligt de regler som finns. Dessutom bör personerna i 

undersökningen bekräfta att resultaten av studien och forskarens tolkning av den 

studerade sociala verkligheten stämmer överens med deras bild av verkligheten. 

Överförbarhet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att den kvalitativa studien 

som genomförs bör ha en väldigt utförligt beskrivning av de detaljer som ingår i 

den sociala verklighet som studerats. Med de beskrivningarna kan andra sedan 

bedöma om resultaten från studien är överförbara på en annan miljö. 

 

För att visa pålitlighet i studien hävdar Bryman (2011) att alla de beslut som tagits 

under studien bör kunna redogöras, förklaras och uppvisas. Det gäller allt från 

problemformulering till val av undersökningspersoner och kompletta utskrifter av 

intervjumaterial och så vidare. Den sista delen, möjlighet att styrka och 

konfirmera, innebär enligt tidigare nämnd författare att forskaren bör ha den 

insikten att en total objektivitet aldrig kan uppnås. Därför måste det med tydlighet 

framgå att forskaren agerat i god tro och inte medvetet låtit eventuella egna 

värderingar påverka studien och dess slutsatser.  

 

Vi har i vår uppsats försökt att var tydliga med hur vi lagt upp vårt arbete och våra 

val av intervjupersoner. Vi försökte få intervjuer med personer som på något sätt 

arbetar med CSR inom företaget. Det har varit viktigt att försöka få personer som 

sitter på en viss möjlighet att fatta beslut och kunna påverka i de här frågorna. På 

så vis har vi försökt att höja trovärdigheten på vårt arbete. För att försäkra oss om 

en hög validitet påtalades för intervjupersonerna vad vi vill undersöka redan innan 

intervjuerna genomfördes. På så vis undvek vi att få svar som inte var relaterade 

till det som vi var intresserade av. Genom att välja företag ur olika branscher 

hoppas vi kunna få en bredare förståelse för hur arbetet med CSR ser ut idag. Vissa 
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av företagen arbetar på en lokal nivå medan andra har en internationell 

organisation med verksamheter runt om hela världen. Vi är dessutom medvetna 

om att våra egna värderingar kan färga vår undersökning, men vi har försökt att 

vara objektiva och undvika det. Svårigheterna med att återupprepa en kvalitativ 

undersökning är något vi känner till och vi har därför försökt att vara tydliga med 

hur vi gått till väga och på vilka grunder vi gjort våra val. 

 

2.4.2 Äkthet 

Bryman (2011) förklarar vidare att enligt Guda och Lincoln (1985, 1994) är äkthet 

det andra kriteriet som bör ligga till grund vid kvalitativ forskning. Han påtalar 

samtidigt att de kriterier som Guba och Lincoln (1985, 1994) presenterar under 

äkthet handlar om ett antal frågeställningar om generella forskningspolitiska 

konsekvenser. Bryman (2011) menar också att dessa äkthetskriterier ofta 

uppfattas som provokativa och har inte fått något större inflytande. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 

När arbetet med uppsatsen skulle inledas satte vi oss ner tillsammans och 

diskuterade vad vi ville skriva om. Det var viktigt för oss båda att hitta ett ämne 

som intresserade oss. Vi kom fram till och enades om att skriva något om 

varumärken. Idag har varumärken blivit enormt inflytelserika, inte bara för 

företagen utan även för konsumenten som använder dem i syfte att identifiera sig 

själv och andra. Men inom vilken del skulle vi skriva om varumärken? Vi ville hitta 

ett ämne som ligger i tiden och känns aktuellt. Det fanns också en outtalad 

grundtanke om att ämnet även skulle ha med marknadsföring att göra. Slutligen 

kom vi fram till att CSR var ett spännande och aktuellt ämne som låg nära både 

varumärken och marknadsföring. När det beslutet hade tagits var det dags att 

fundera på vilken typ av undersökning vi ville genomföra. 

  

Kvalitativ metod framstod som det självklara valet för oss. Vi kände inte att en 

kvantitativ undersökning skulle vara lika givande att genomföra. Men ur vilken 

synvinkel skulle vi utföra uppgiften? Det kunde vara spännande att höra 

kundernas syn på hur företagen använder CSR och vilken roll det spelar i 
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kundernas val av produkt. Det fanns också möjligheten att göra en undersökning 

om hur företag egentligen ser på arbetet med CSR och hur det kan påverka 

varumärket. Valet föll på det senare och vi inledde därför vårt arbete med att sätta 

oss in i ämnet CSR. Bryman (2011) konstaterar att den mest använda metoden i 

kvalitativ forskning är intervjuer. Även vi bestämde oss för att samla in primärdata 

genom personliga intervjuer. För att resultatet skulle bli bra kände vi att det var 

viktigt att vi var pålästa om CSR, annars skulle vi inte kunna ställa relevanta 

följdfrågor under intervjuerna. Av den anledningen lade vi en hel del tid på att gå 

igenom teorier som vi samlade in från artiklar och böcker. Det diskuterades även 

vilken inriktning vi skulle ha på arbetet, skulle vi försöka genomföra en fallstudie 

av ett företag eller hålla oss till en bransch. Slutligen bestämde vi oss för att det 

skulle vara intressantare att undersöka flera olika företag i olika branscher. Vi 

ansåg att det skulle ge oss en större möjlighet att upptäcka eventuella skillnader i 

hur företag ser på CSR och dess effekt på varumärket, än om vi låste oss vid bara 

en bransch. Vi valde därför ut företag som arbetar inom helt olika områden och i 

olika storleksordning, från lokalt till globalt.  

 

När intervjupersoner skulle utses var det viktigt att försöka få kontakt med 

personer som är involverande i arbetet med CSR i de olika företagen. Vi var inte 

ute efter en allmän åsikt om arbetet med CSR inom företaget utan en tydligare och 

mer ingående syn på varför CSR är bra eller dåligt för företaget och varumärket. 

Det ansåg vi att vi kunde få om personerna som vi intervjuade var involverade i 

arbetet med CSR. Inför intervjuerna skickade vi ut en intervjuguide för att de som 

skulle intervjuas skulle ha en möjlighet att se vad vi var intresserade av att få veta. 

Det gjordes också för att skapa ett förtroende från vår sida så de personer vi sedan 

mötte inte skulle känna sig avvaktande under intervjun.  

 

Bryman (2011) förklarar att det är forskaren själv och hans uppfinningsrikedom 

som är det viktigaste redskapet i en kvalitativ undersökning. Under personliga 

intervjuer anser vi att öppenhet är en viktig inledande faktor för att bygga ett 

förtroende som gör att vi sedan kan lyckas få fram ett djup i intervjun. Saknas det 

här förtroendet så föreligger risken att svaren kommer bli alltför standardiserade 

och ytliga. Under intervjuer i en kvalitativ forskning är det enligt Bryman (2011) 
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intressant att få intervjupersonens syn på ämnet. För att få intervjupersonen att 

själv svara på det som han eller hon anser vara relevant, är förtroende och 

öppenhet viktiga inslag från den som utför intervjun. När vi sedan genomfört våra 

intervjuer så inledde vi arbetet med att analysera vårt empiriska material utifrån 

de teorier som vi presenterar i vårt kapitel ”teoretisk referensram” här nedan. 

Genom att ställa våra resultat från empirin mot de redan existerande teorierna 

menar vi att vi antar en deduktiv ansats i vårt arbete. Jämförelsen mellan empiri 

och teori gav oss sen möjligheten att arbeta fram vår slutsats som besvarar 

uppsatsens syfte och därmed de forskningsfrågor som vi ställde inför arbetet. 

 

2.6 Metodkritik 

Subjektivitet är ett begrepp som återkommer när det gäller svagheter med den 

kvalitativa metoden. Enligt Bryman och Bell (2005) och Patel och Davidson (2011) 

är både respondenten och forskaren färgade och deras egna uppfattningar står i 

centrum. Av den anledningen brukar, enligt Bryman (2011), kvantitativa forskare 

ibland kritisera de kvalitativa undersökningarna och påpeka att det är väldigt svårt 

att replikera sådana undersökningar. Som påtalades tidigare beror det på att det är 

forskaren själv och hans uppfinningsrikedom som är det viktigaste redskapet i en 

kvalitativ undersökning. Det bidrar till svårigheter om någon annan forskare 

försöker att göra om samma studie. Det är något vi känner till och för att 

underlätta för att eventuellt replikera den här undersökningen har vi försökt att 

genomgående redogöra för hur vi gått till väga. Vi är också medvetna om att våra 

egna erfarenheter till viss del kommer att hindra en total objektivitet och att 

resultatet till viss del kommer att var färgat av oss och de val vi gjort.  

 

Ytterligare kritik mot kvalitativa undersökningar är den om generalisering. 

Bryman och Bell (2005) menar att kritiken består i att resultatet från 

undersökningen inte kan appliceras på en större massa eller andra miljöer. De 

förklarar att de ofta småskaliga undersökningarna med ett fåtal individer 

inblandade gör att resultatet inte kan antas vara representativt för en större 

population. Bryman (2011) försvarar det med att förklara att resultaten istället ska 

prövas mot teorier och inte populationer. Vi förstår problemet med att försöka 
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generalisera en liten studie mot en större eller annorlunda miljö. Även om vissa 

delar av våra slutsatser säkert skulle gå att generalisera och applicera på en större 

population är vi medvetna om att det skulle sakna tyngd och trovärdighet. 
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3. Teoretisk referensram 
  

I följande kapitel kommer vi att presentera arbetets teoretiska referensram. Vi 

kommer här att ta upp de teorier som vi anser vara intressanta och relevanta för 

vårt arbete. Vi inleder kapitlet med att titta närmare på teorier inom området CSR. 

Sedan går vi igenom teorierna för varumärken, där vi kommer att presentera och 

diskutera varumärkesidentitet, image och relationer till varumärken. 

  

3.1 CSR 

För att skapa en förståelse av vad CSR är och vad det innebär kände vi att en 

grundlig teoretisk bas var av stor vikt för arbetet. CSR är ett relativt nytt begrepp och 

också en central del i vårt arbete vilket förklarar varför det inleder vårt teorikapitel. 

  

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility, men vad innebär det? 

Enligt Grankvist (2009) handlar det i grund och botten om företagens frivilliga 

samhällsansvar. Ansvaret är uppdelat i tre delar, ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt. Han tillägger att en fjärde del bör finnas med och påverka de andra tre 

delarna. Nämligen den etiska delen, hur man gör saker och hur prioriteringen bör 

vara när olika valmöjligheter presenteras. CSR är inget nytt påfund, av olika 

anledningar har handlare i alla tider agerat utifrån sociala och etiska grunder. 

Cerne (2009) nämner att det kan vara som i Mose lag, att jordbrukare hindrades 

från att skörda alla grödorna. Vissa delar av fälten lämnades till de fattiga så de 

kunde få en del av skörden. 

  

Löhman och Steinholtz (2004) menar att CSR kan ses som en kombination av tre 

separata agendor, Sustainability, Corporate Accountability och Corporate 

Governance. De förklarar att sustainability (hållbar utveckling) innebär att kunna 

balansera såväl det sociala och ekonomiska som miljöfrågorna i världen för att 

kunna överleva på lång sikt. Corporate Accountability sätter, enligt Löhman och 

Steinholtz (2004), ett fokus på företags trovärdighet. De förklarar också att 

Corporate Governance handlar om hur företaget sköts och hur öppet det är mot 
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allmänheten, något som på sikt också ger trovärdighet. CSR är alltså något som 

företag gör helt på frivillig basis, inte på grund av att någon lagstiftning kräver det. 

EU sammanfattar CSR på följande sätt: 

  

“Corporate social responsibility refers to companies voluntarily going 

beyond what the law requires to achieve social and environmental 

objectives during the course of their daily business activities.” 

(ec.europa.eu, 2011) 

  

Men varför ska företag göra mer än vad som krävs av dem enligt lag? Finns det 

någon mening i att faktiskt göra mer än det man måste? Löhman och Steinholtz 

(2004) påpekar att företag som arbetar aktivt med CSR kan komma att få 

konkurrensfördelar. De menar att CSR ökar möjligheten till att få större lojalitet 

hos sina anställda, leverantörer och hos kunder. Med högre lojalitet och djupare 

relationer menar Löhman och Steinholtz (2004) att företag bland annat kan få Lai 

et al. (2010) följer upp med att förklara att på grund av de positiva effekterna som 

CSR kan ge jämfört med de negativa effekterna som kan uppstå om företag 

missköter sig, så bryr sig inte bara företag idag om CSR utan de arbetar aktivt med 

olika CSR-relaterade projekt. lägre kostnader, ökad försäljning och effektivare 

produktion. Lii och Lee (2012) hänvisar till Bhattacharya and Sen (2004) och Luo 

and Bhattacharya (2006) när de påvisar att 80% av Fortune 500-företagen 

uppvisar CSR-relaterade aktiviteter på sina hemsidor och så många som 90% av 

dessa företag har redan implementerat CSR i sina verksamheter. 

  

Cerne (2009) menar att driva företag handlar i grunden visserligen om att tjäna 

pengar. Men det får inte glömmas bort hur dessa pengar tjänas, samt att skapa 

mervärde för företaget eller varumärket. Löhman och Steinholtz (2004) påpekar 

att det under senare år kommit mätmetoder för CSR vilket underlättar i arbetet 

med att mäta och uppskatta det värde som CSR kan ge varumärket. Cerne (2009) 

säger att med CSR menas att företaget bland annat har ett ekonomiskt ansvar att 

tjäna pengar. Det finns ett ansvar mot kunder, anställda och andra intressenter. 

Det måste alltså jobbas för en långsiktig ekonomisk säkerhet. Löhman och 

Steinholtz (2004) säger att företag tar ett samhällsansvar genom att betala skatt, 
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producera och distribuera varor och tjänster som behövs och efterfrågas. Företag 

skapar även arbetstillfällen, forskar fram och utvecklar nya produkter. Men de 

menar vidare att CSR innebär mer än att bara betala skatt och producera vad 

marknaden efterfrågar. Att se på hur den egna verksamheten påverkar omvärlden 

är en del av det ansvar som kan tas. Cerne (2009) nämner att företag ska arbeta på 

ett långsiktigt och hållbart sätt. Hon säger att det kan göras genom att utnyttja 

resurserna på ett optimalt sätt, inte tillverka skadliga produkter samt se till att de 

når kunderna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Hon förklarar också att det 

handlar om att öka medvetenheten hos kunder och leverantörer om hur miljön 

påverkas. Grankvist (2009) menar att ett vanligt fel som företag gör är att de inte 

ser de ekonomiska fördelarna som finns med att ta ett miljömässigt ansvar i 

samhället. Han ger oss ett exempel med traktorer och påpekar att en minskad 

diselförbrukning är bra både för företagets ekonomi och för miljön. Löhman och 

Steinholtz (2004) hävdar att ett företag ska vara miljövänligt, kunna hantera sin 

påverkan på samhällen på andra sidan jorden och viktigaste av allt, ta hand om de 

anställda. 

  

Det sociala ansvarstagandet innebär enligt Cerne (2009) bland annat att 

varumärket vårdas, att arbetsplatsen främjar mångfald och aktivt motarbetar 

diskriminering. Löhman och Steinholtz (2004) påpekar att företaget måste kunna 

visa att det förstår sin roll i samhället. Grankvist (2009) säger att socialt ansvar 

handlar om att driva verksamheten som en god samhällsmedborgare. Det görs, 

menar han, genom att visa hänsyn till andras hälsa och välmående. Oavsett om det 

gäller de egna anställda, anställda hos en underleverantör eller konsumenterna. 

Grankvist (2009, s.91) skriver: 

  

”Sunt förnuft och egna erfarenheter säger oss att vi jobbar bättre när 

vi trivs på jobbet. Vi föredrar att köpa produkter och tjänster från 

företag som vi uppfattar som hyggliga och långsiktiga än från företag 

som alltför närsynt fokuserar på att maximera sin egen vinst i alla 

sammanhang.” 

  

Den sista delen som Grankvist (2009) menar påverkar de andra tre delarna är det 
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etiska ansvaret. Med det menar han hur saker utförs. Cerne (2009) anser att 

företags etiska ansvar främst handlar om vilket sätt de gör affärer på. Det kan 

handla om vilka krav som ställs på hur underleverantörerna behandlar sina 

anställda. Det kan röra sig om drägliga arbetsförhållanden, rimliga arbetstider och 

en säker arbetsmiljö. Hon påpekar också att med god affärsetik bör det följas upp 

och kontrolleras så att kraven följs. Grankvist (2009) menar att det etiska ansvaret 

vi känner har sin grund i vår moral. Han påtalar dock att ofta upptäcks det att 

företag distanserat sig från sin roll som medmänniska och istället intagit rollen 

som ”kliniskt objektiva observatörer” (Grankvist, 2009, s.149). 

  

Geva (2008) tittar närmare på olika modeller för CSR. En av modellerna är den 

klassiska pyramiden som består av de fyra delarna som anses utgöra helheten i 

CSR nämligen ekonomi, lagar, etik och filantropi. Geva (2008) hävdar att genom att 

använda formen av en 

pyramid visas den 

prioritering som bör tas 

inom de olika områdena. Det 

visar på att pyramiden alltså 

är hierarkiskt styrd, där 

ekonomidelen i botten är 

den största och viktigaste.  

 

Det största ansvaret ett 

företag har för samhället är 

alltså att tjäna pengar och 

därmed också kunna betala löner och skatter. Verksamhet måste även följa de 

lagar och regler som finns samt se till att arbetet sker på ett så etiskt sätt som 

möjligt, men Geva (2004) påpekar att det inte är lika viktigt. Överst i pyramiden 

finner vi filantropi. Filantropiskt ansvar beskriver Lii och Lee (2012) som ett helt 

frivilligt ansvar vilket innebär bidrag till att förbättra samhället och en generellt 

högre livskvalitet. Vidare menar de att mycket av det som beskrivs som äkta 

filantropi i själva verket handlar om att försöka skapa en association mellan 

varumärket och den välgörenhet som företaget stödjer. Geva (2004) menar att 
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filantropiskt ansvar något som ligger utanför den egentliga verksamheten och är 

högst frivilligt och lågt prioriterat. 

  

“The Concentric-circle” modellen för 

CSR grundar sig, precis som 

pyramiden, i att den ekonomiska 

delen är den viktigaste och mest 

centrala delen för ansvarstagandet. 

Den lägger dock mer vikt vid 

interagerandet mellan de olika 

delarna. “The Concentric-circle” 

skiljer sig därför enligt Geva (2008) 

i från pyramiden genom att visa på 

att de olika delarna inte kan 

särskiljas utan påverkar varandra. 

Det ekonomiska arbetet som ett vinstdrivande företag utför kan därför inte ske 

utan inflytande från gällande lagar och etik. Geva (2004) påpekar att till skillnad 

från pyramiden så skiljer the Concentric-circle modellen inte det filantropiska 

arbetet från verksamhetens utan inkorporerar det i sitt dagliga arbete.  

 

Modellen kan ses på i från två håll, utifrån och in och inifrån och ut. Geva (2008) 

hävdar att när modellen ses utifrån och in så visar den samhällets påverkan på 

företaget och det i sin tur får verksamheten att behålla eller inkorporera CSR i sina 

kärnvärden. Att se på den inifrån och ut representerar då hur CSR-arbetet ser ut 

och fungerar inom företaget. Enligt Geva (2008) är det tanken med modellen, att 

påverkan från samhället ska få stämma överens och återspeglas i det ansvar som 

företaget tar. Löhman och Steinholtz förklarar att vad som krävs för att lyckas med 

det är att de anställda känner till och förstår vad CSR gör för företaget. De 

utvecklar det med att om inte den kunskapen finns hos de anställda kommer den 

inte att nå ut till kunder och leverantörer, vilket kommer leda till att den 

värdeskapande processen kommer att utebli. 
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Geva (2004) menar att om företag ser CSR som en möjlighet, arbetar aktivt med 

det och låter det genomsyra företaget, så finns stora möjligheter att skapa en 

gemenskap inom företaget och lättare skaffa sig fördelar gentemot konkurrenter. 

Något Foote, Gaffney och Evans (2010) instämmer i då de menar att om företag 

skulle analysera sitt CSR-arbete med hjälp av samma riktlinjer som ligger till grund 

för deras kärnverksamhet så skulle de upptäcka att det kan innebära mer än en 

kostnad för exempelvis välgörenhet. Istället menar författarna att det kan innebära 

en källa för innovation och konkurrensfördelar. He och Li (2011) hävdar att om 

företaget eller varumärket har starka CSR associationer så kan det skänka 

konsumenten mervärde i form av högre belåtenhet med köpet. Författarna menar 

att de genom sin studie visar att CSR inte bara påverkar konsumentens syn på 

produkten utan även på deras syn på varumärkesidentiteten, kundtillfredsställelse 

och varumärkeslojalitet. 

  

3.2 Varumärken 

Ett företags varumärke är enormt viktigt idag. Då syftet med uppsatsen är att bland 

annat betrakta företagets syn på varumärket presenterar vi nedan teorier som berör 

ämnet. 

  

Grönroos (2008) påpekar att varumärken har varit en central del i marknads-

föringen sedan 1950-talet. Liknande produkter av snarlik kvalitet slåss om 

utrymme på hyllorna i butikerna. Hur ska företagen kunna få konsumenten att 

välja just det egna märket framför konkurrenterna? Svaret ligger i att arbeta med 

just varumärket. Grönroos (2008. s.313) citerar American Marketing Association 

och vad deras definition av ett varumärke är; 

  

”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller annat särdrag som på ett tydligt sätt 

särskiljer en säljares produkt eller tjänst från andra säljares.” (Bennet, 1995) 

 

För att kunna särskilja sig från konkurrenter så har företag börjat lägga mer vikt 

vid sitt varumärke, istället för enbart sina produkter. Något också Aaker (2002) 

instämmer i när han skriver att för att företaget ska kunna ge varumärket djup och 
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styrka bör varumärket ses på som en produkt, en organisation, en person och en 

symbol. Han menar här att en produkt i sig inte räcker för att skapa ett starkt 

varumärke. Istället måste det finnas en helhet i varumärket där produkten kan stå 

för exempelvis hög kvalitet eller användarvänlighet. Han fortsätter med att 

organisationen runt produkten bör framhäva vissa attribut, exempelvis att de 

alltid varit nyskapande inom sitt område. Han påstår att det även måste finnas 

personliga egenskaper i relation med varumärket. Representerar produkten något 

som är energiskt eller kanske tryggt och stabilt? Något som konsumenten kan 

känna igen sig i eller kanske önskar sig vara. Med symbol syftar Aaker (2002) på 

att det ska finnas något tydligt visuellt som associeras med varumärket. Det räcker 

till exempel oftast med en röd läskburk för att den kopplas samman med Coca Cola. 

  

Aaker (2002) hävdar att ett starkt varumärke skapar värde för både kunden och 

företaget. Något Nandan (2005) instämmer i och menar att värde för företaget till 

exempel är ett större förtroende för det egna varumärket från kunderna jämfört 

med andra konkurrenters. Hon påpekar också att starka varumärken har större 

möjlighet att stå emot konkurrenters försök att ta över marknadsandelar. För 

konsumenterna skapas värde exempelvis genom att de får vad de betalar för. 

Varumärken är hos många konsumenter sammankopplat med kvalitet. Aaker 

(2002) säger att kunden tolkar det som att företaget inte skulle satsa så mycket 

pengar på en dålig produkt.  

 

Konsumenterna har självklart påverkat företagen att arbeta på det här viset då de 

numera använder produkter för att identifierar sig som individer. Genom att 

associera sig själv med ett varumärke och vad det varumärket representerar 

menar Kapferer (1994) att konsumenten kan visa andra vem han eller hon är. Det 

gäller alltså för företagen att vara tydlig i sitt arbete med varumärket. Det 

kärnvärde som varumärket står för och representerar måste hela tiden finnas 

närvarande annars riskerar konsumenterna att bli förvirrade. Kapferer (1994) 

förklarar det med att det centrala är varumärkesidentiteten, det är själva hjärtat i 

arbetet med varumärket och det måste vara stabilt och konstant. 
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3.2.1 Varumärkesidentitet 

Identiteten hos ett varumärke handlar om på vilket sätt ett företag vill uppfattas av 

kunden. Aaker (2002) pekar på de grundvärderingar som företaget står för. Vad 

som utmärker företaget, hur det vill uppfattas och vilka känslor det vill förmedla. 

Janonis, Dovaliene och Virvilaite (2007) uttrycker det som att varumärkesidentitet 

innefattar allt det som gör varumärket meningsfullt och unikt. Kapferer (2008) 

anser att med identitet menas att företaget är äkta, drivet av ett personligt mål 

som både skiljer sig från andra och är konstant. Vidare förklarar han att allt som 

förmedlas externt måste ha sin grund i varumärkesidentiteten, exempelvis valet av 

symboler kräver en tydlig definition av vad varumärket står för. Om varumärket är 

otydligt i sin identitet kommer de budskap som kommuniceras att skapa en 

felaktig bild av varumärket vilket riskerar att göra konsumenten förvirrad.  

 

Kapferer (2008) påtalar att varumärken är ett slags levande system, som måste ha 

möjlighet att anpassa sig efter svängningar på den moderna marknaden. Om 

företaget då har en tydlig identitet har de lättare att veta vilka delar som måste 

finnas kvar och vilka de kan ändra på. Om varumärket har en tydlig identitet 

menar Kapferer (2008) att på lång sikt kommer det att ha en större möjlighet till 

att skapa självständighet och stå för kunskap och expertis inom ett visst område. 

Aaker (2002) nämner att arbetet med varumärkesidentitet bör vara aktivt och 

framåtsträvande i sin strategi. 

  

Det räcker alltså inte att ha en produkt som är funktionell och bra, även om det 

självklart är en grundförutsättning.  Dagens konsument kräver ett emotionellt 

utbyte också. Värderingar som Janonis et al. (2007) menar att köpare kan ta till sig 

och vilja förknippas med. Konsumenter väljer, enligt Keller (2003), varumärken 

som återspeglar hur personen ser på sig själv och hur konsumenten tror sig 

uppfattas av sin omgivning. 

  

En modell för att arbeta med varumärkesidentitet har tagits fram av Kapferer och 

den är enligt Keller, Apéria och Georgson (2008) väl använd i Europa. Modellen är 

en prisma bestående av sex kanter, där kanterna står för fysik, personlighet, kultur, 

relationer, reflektion och självbild. Kapferer (2008) förklarar att fysik är en 
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kombination av företagets ryggrad och konkreta värden som associeras med 

varumärket. Han ger ett exempel med att om varumärket vore en blomma så skulle 

fysik vara stjälken som håller uppe blomman. Vidare förklaras att varumärken har 

personlighet och genom kommunikation byggs en karaktär upp. Sättet det talar om 

sina produkter eller tjänster visar vilken typ av människa det skulle vara om det 

var mänskligt. Keller et al. (2008) säger att ett enkelt sätt att ge varumärket en 

personlighet är att använda en talesperson för det, den talespersonen kan vara 

både människa eller djur. Keller et al. (2008) menar att varje varumärke har en 

kultur ur vilken alla produkter inom ramen för varumärket har sin grund och 

produkterna är ett förkroppsligande av den kulturen. Kapferer (2008) säger att 

med kultur menas de värderingar som ger varumärket dess inspiration.  

 

Varumärken har relationer med sina konsumenter hävdar Keller et al. (2008) och 

förklarar att dessa relationer ofta erbjuder möjligheter till interaktion med andra 

människor. Reflektion innebär enligt Kapferer (2008) att det budskap som 

varumärket förmedlar ska reflekteras på konsumenten. Keller et al. (2008) pekar 

på att varumärket förmedlar en image och den imagen reflekterar över på 

konsumenten. Författarna ger ett exempel med Coca Cola som reflekterar 

ungdomlighet, men äldre människor dricker det också. Det tyder på att äldre 

konsumenter gärna låter de yngres värderingar reflektera över på dem själva. 

Keller et al. (2008) går vidare med självbild och konstaterar att det då handlar om 

konsumentens inre spegel. De menar att vi skapar en bild av oss själva genom våra 

attityder till de varumärken som vi använder. 

  

3.2.2 Image 

Om varumärkesidentitet handlar om företagets önskan om hur varumärket ska 

uppfattas så handlar, enligt Grönroos (2008), image om hur konsumenterna 

faktiskt uppfattar varumärket. Företagen är därför begränsade i sin möjlighet att 

påverka dess image. Image kan liknas vid en bild eller uppfattning som ligger i 

människans minne. Den här mentala uppfattningen representerar den verklighet 

som konsumenten upplever eller associerar med varumärket. Därmed påverkar 

imagen enligt Normann (2000) hur konsumenter agerar gentemot varumärket. 

Nandan (2005) påpekar att det är tydligt att konsumenter skapar sig en 
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uppfattning av varumärket genom sina erfarenheter med det. Även om en 

uppfattning av ett varumärke kan vara väldigt individuell så hävdar Grönroos 

(2008) att det ändå finns en allmän uppfattning om varumärket. Han menar också 

att image kan variera från en övergripande image för ett globalt varumärke till hur 

lokala delar av samma varumärke uppfattas. Det är dock viktigt att dessa 

uppfattningar inte ligger alltför långt ifrån varandra i konsumenternas ögon. 

Kapferer (2008) håller med om att image handlar om hur konsumenten uppfattar 

varumärket. Han menar att ett företag måste veta vilken bild, det vill säga identitet, 

de vill förmedla med varumärket och på vilket sätt det ska förmedlas annars 

riskerar man att konsumenten bildar sig en felaktig uppfattning om varumärket.  

 

Keller et al. (2008) hävdar att en positiv image skapas genom marknadskampanjer 

som får konsumenten att associera varumärket med unika och fördelaktiga 

egenskaper. Grönroos (2008) är kritisk mot ett sådant förfarande och menar att 

det är rent kosmetiska åtgärder som visserligen kan ge ett positivt resultat men då 

oftast endast på kort sikt. Det finns också en möjlighet att det ger en negativ effekt. 

Han citerar uttrycket “Image is reality” (Grönroos, 2008 s.326) och vill på så vis 

förklara att om ett företag har dålig image så beror det troligen på att kundernas 

erfarenheter av företaget är dåliga. Då hjälper inte en snygg reklamkampanj utan 

företaget måste jobba inifrån och ut. Först när ett företag klarar av att utföra det 

som utlovas kan imagen förändras. En stark image kan därför medföra att 

konsumenter väljer ett specifikt varumärke baserat på något annat än teknisk 

prestanda eller kvalitet. Nämligen att varumärket förmedlar en personlighet eller 

karaktär, något Nandan (2005) menar och hänvisar till en studie av Gardner & 

Levy (1955). Grönroos (2008) säger att först och främst förmedlar image 

förväntningar, genom reklam och word-of-mouth skapas en uppfattning om 

varumärket och vad det erbjuder. Med positiv image har ett företag lättare att 

kommunicera med konsumenter och potentiella kunder. Motsatsen gäller givetvis 

för företag med en negativ image. 

 

3.2.3 Varumärkesrelation 

Gummesson (2008) säger att en relation kräver att minst två parter är i kontakt 

med varandra. Vidare måste det förekomma en aktiv kontakt mellan parterna, så 
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kallad interaktion. Dessa relationer kan växa till stora komplexa nätverk med ett 

stort antal parter inblandade. Kan det då förekomma relationer med varumärken? 

Franzen och Bouwman (2001) hävdar att flertalet forskare menar att så är fallet. 

De delar in relationen i fyra delar, interaktion, kommunikation, ömsesidighet 

(reciprocity) och kontinuitet. Där interaktion står för de praktiska, sociala och 

känslomässiga erfarenheterna som konsumenten får vid användning och kontakt 

med varumärket. Där själva produkten förmedlar ett budskap i sin kontakt med 

kunden, bland annat genom sitt utseende och sin användarvänlighet. 

Kommunikation handlar om bland annat reklam och hur konsumenten reagerar på 

budskap från varumärket. Kontakt mellan kund och varumärke kan ske genom 

planerade kommunikationsbudskap från företaget. Exempel på sådana planerade 

budskap är direktreklam, annonser och evenemang. Det förekommer även 

oplanerade kommunikationsbudskap till kunden via till exempel word-of-mouth, 

chatforum på internet och nyhetsprogram på TV.  

 

Enligt Grönroos (2008) måste det finnas ömsesidighet i en relation, en möjlighet 

till att kunna påverka och påverkas. De båda parternas engagemang i relationen är 

i högsta grad påverkat av hur de uppfattar den andra partens engagemang och 

bidrag. Kontinuitet innebär att relationen går längre än någon enstaka interaktion 

eller kontakt med varumärket. Det har under en längre tid funnits återkommande 

kontakter med varumärket, där de tidigare interaktionerna har påverkat och gett 

upphov till nya kontakter. Genom dessa kontakter och på det sätt som kunden 

uppfattar varumärket, växer enligt Grönroos (2008) en relation fram. Alla typer av 

kontakt påverkar naturligtvis kunder olika, då vissa kunder uppskattar, 

exempelvis, den direktreklam de får tillskickat sig medan andra direkt avskyr den. 

  

Det har tidigare i uppsatsen nämnts att en del av arbetet med varumärken idag 

innebär att försöka ge det personliga och emotionella egenskaper. Av just den 

anledningen att uppmuntra konsumenten att vilja ha en relation med varumärket. 

Det har även konstaterats att det för företagen är betydligt billigare att behålla en 

redan existerande kund än att skaffa en ny, något Nandan (2005) instämmer i. Av 

den anledningen har det utvecklats ett stort fokus på relationer mellan kunden och 

varumärket. Ett starkt varumärke betyder att ett företag har en fördel på 
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marknaden då konsumenten känner till märket och litar på det. Keller (2003) 

menar att relationen mellan konsument och varumärke kan liknas vid en slags 

pakt eller överenskommelse. Han förklarar det med att varumärket kan räkna med 

konsumentens lojalitet om konsumenten i sin tur kan lita på att produkten 

fortsätter att hålla hög kvalitet och inte omotiverat går upp i pris. Grönroos (2008) 

poängterar att lojalitet till ett varumärke måste så klart inte alltid grundas i att 

kunden tycker att det är den bästa produkten. Lika gärna kan det finnas en lojalitet 

som grundas i det låga priset, att kunden inte har råd med något annat. Den typen 

av lojalitet är inte så djupgående utan skulle ett annat varumärke dyka upp med ett 

ännu lägre pris så skulle troligen kunden byta. Med verkligt lojala kunder, påpekar 

Aaker (1991), riskerar inte företaget att tappa kunder vid eventuella pris- eller 

produktändringar.  

 

Keller (2003) menar att ett starkt varumärke har också större möjlighet att lyckas 

om man utökar sortimentet eller söker sig in på relaterade marknader. Det menar 

han beror på att trygghet, familjaritet och igenkännande är starka anledningar till 

att om konsumenten trivs med något håller den kvar vid det. Det underlättar också 

för konsumenten i dess beslut av vilken produkt som ska köpas. Ett varumärke 

som står för kvalitet och som konsumenten litar på väljs före andra konkurrenters 

produkter. Nandan (2005) hävdar att det minskar även risken för att konsumenten 

ska känna att det var fel produkt som köptes. 

  

Vad de flesta varumärken vill uppnå är en djupare relation där man helt enkelt har 

lojala kunder som är villiga att betala lite extra för ett visst varumärke. Det kan 

uppnås men då menar Keller et al. (2008) att det måste finnas en stark personlig 

koppling till varumärket. Det räcker inte med att “gilla” ett varumärke, utan 

konsumenten ska tycka att det är något verkligt speciellt med det. Författaren 

hävdar att få konsumenten att verkligen älska varumärket eller se det som en av 

sina absoluta favoriter är den typ av känslomässigt förhållande som eftersträvas. 

Endast genom att se till att produkten besvarar konsumentens alla behov kan 

företagen vara säkra på en djupare lojalitet. Om produkten inte är fullt tillfreds-

ställande för konsumenten så föreligger alltid en möjlighet att den byts ut mot en 

annan. Keller et al. (2008) summerar varumärkesrelationer genom att 



 29 

karaktärisera dem via intensitet och aktivitet. Där intensiteten visar på hur stark 

den känslomässiga kopplingen är, det vill säga hur djup lojaliteten till varumärket 

är. Aktiviteten hänvisar till hur ofta varumärket köps och konsumeras av 

konsumenten. Men också hur ofta konsumenten deltar i andra aktiviteter som inte 

innefattar köp och konsumtion, exempelvis kan det innebära att konsumenten 

deltar i olika chatforum på nätet där han eller hon diskuterar om olika produkter 

med andra konsumenter. 

  

För att skilja sig från sina konkurrenter krävs det att varumärket representerar 

unika och meningsfulla fördelar för konsumenten. På så vis kan ett varumärke 

sticka ut bland konkurrenterna och ge konsumenter en anledning till att välja just 

det varumärket. Att varumärket associeras med CSR är därför ett sätt att ge 

konsumenten ytterligare en anledning till att känna samhörighet med varumärket. 
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4. Empirisk och teoretisk analys 
  

I det här kapitlet presenterar vi vårt empiriska material och kopplar samman det 

med teori från tidigare kapitel. För att göra läsningen tydligare passar vi på att lyfta 

fram de intervjuade personerna med en kortare beskrivning och tackar dem för 

deras deltagande i den här studien. 

  

 Lars Strandberg, Marknadschef på Swedbank, Kalmar 

 

 Jimmy Samuelsson, VD på GuldFågeln, Mörbylånga 

 

 Ellen Svensson, Klimat och miljöstrateg på Mörbylånga kommun 

 

 Marie Bäckwall, Kundrelationschef på IKEA, Kalmar 

 

 Michael Wickell, VD på Balco, Växjö 

 

 P. Andersson, Marknadschef på företag inom dagligvaruhandel, Stockholm 

 

 A. R, Kommunikationschef på Kommunalt energibolag 

  

4.1 CSR 

4.1.1 Definitionen av CSR 

Sedan urminnes tider har handlare alltid arbetat med CSR. Benämningen CSR är 

relativt ny men som Cerne (2009) nämner har vi människor alltid värnat om 

varandra genom generösa handlingar. Som Michael Wickell menar är CSR något 

som han förknippar med empati, viljan att göra något för att någon annans skull. 

Cerne (2009) beskriver i sin bok något som kallas för Mose lag, där delar av fälten 

inte skördades för att de fattiga skulle kunna få lite mat. Enligt Grankvist (2009) är 

CSR just företagens frivilliga samhällsansvar, vilket antagligen rotar sig i historier 
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som Cerne (2009) hänvisar till i sin litteratur. Lars Strandberg förklarar att större 

företag måste arbeta med CSR. Han menar att Swedbank har ett syfte att främja en 

hållbar utveckling och en sund ekonomi. Inte genom allmänna floskler utan det har 

även med affärsnytta att göra. Miljö och klimatstrategen Ellen Svensson stödjer 

Lars Strandbergs resonemang med att CSR handlar om att värna om hållbar 

ekonomi, miljö och arbetsvillkor.  

 

Som Löhman och Steinholtz (2004) förklarar består begreppet CSR av tre separata 

agendor. Den första är hållbar utveckling gällande ekonomi och miljö. Det andra är 

graden av trovärdighet som ett företag upplevs av sin omgivning och det tredje är 

hur företaget sköts och i hur pass stor utsträckning de spelar med öppna kort. Ett 

samspel av dessa menar Löhman och Steinholtz (2004) är nyckeln för ett lyckat 

CSR-arbete. Enligt de personerna vi har intervjuat så är alla överens om att företag 

bör arbeta med CSR för att överhuvudtaget ha en plats på marknaden. Som Marie 

Bäckwall menar är det ett måste för en lyckad verksamhet. Hon fortsätter med en 

sammanfattning av IKEAs definition av CSR; Vart vi än är så jobbar vi med respekt 

för att ha en positiv påverkan på människor och vår planets begränsade resurser för 

att säkra en långsiktig lönsamhet. Som EU sammanfattar CSR är det något företag 

ska göra frivilligt utan att det ska behöva vara lagstadgat. Företagen ska 

kontinuerligt uppnå sociala och miljömässiga mål samtidigt som de sköter den 

vanliga affärsverksamheten. 

 

Men är CSR något företagen arbetar med frivilligt eller handlar det om en 

ekonomisk baktanke? Enligt Löhman och Steinholtz (2004) är CSR en möjlighet för 

företag att få konkurrensfördelar vilket alla de intervjuade personerna håller med 

om. P. Andersson, som är marknadschef på ett större bolag inom dagligvaruhandel, 

menar att det är okej att arbeta med CSR och utnyttja det i marknadsföringssyfte 

så länge det är inom ramarna för vad som kan anses vara schysst. Han menar att 

det är många företag som anspelar väldigt starkt på hur godhjärtade de är, vilket 

medför att det blir nästintill motbjudande. För att lyckas med en marknadsförings-

kampanj som utgår ifrån CSR menar Michael Wickell att det krävs en klar och 

tydlig strategi. En fingertoppskänsla över vad som är rimligt och som kunderna 

kan uppfatta som bra. Något vi kan koppla till Kapferer (2008) som menar att 
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företagen måste veta vilken bild de vill förmedla för att inte förvirra konsumenten. 

P. Andersson tycker att det är förarbetet till en CSR-kampanj som är nyckeln till 

framgång och desto bättre det är genomfört, desto bättre blir resultatet. 

 

Våra respondenter är alltså eniga, CSR är en möjlighet till ökad lönsamhet. Som 

Löhman och Steinholtz (2004) menar är det ett bra sätt att skapa lojalitet hos sina 

kunder, leverantörer och även sina anställda. I sin tur leder det till lägre kostnader, 

ökad försäljning och effektivare produktion. Som vi redovisar i teorikapitlet så 

påvisas det att 90% av företagen på Fortune 500-listan har implementerat CSR i 

sina verksamheter. Liksom alla de företag som vi har intervjuat, vilket bevisar att 

CSR har blivit en självklar del i verksamheterna runt om i världen. Som Ellen 

Svensson antyder är det ytterst ovanligt att företag kontaktar henne utan att ha 

någon marknadsmässig baktanke med det. Det är ingenting som hon tycker är 

konstigt utan hon anser att företagsverksamhet handlar om att tjäna pengar, något 

som stödjs av Cerne (2009), men som även poängterar att pengarna ska tjänas på 

rätt sätt. 

  

4.1.2 Ansvar 

Geva (2008) beskriver en pyramidformad modell som ska gestalta företagens 

arbete med CSR. Då den är pyramidformad är botten det som först och främst ska 

prioriteras för att det ska gå att bygga på pyramiden. Ordningen är följande; 

ekonomi, lagar, etik och filantropi. 

  

Tillsammans med Cerne (2009) och Geva (2008) instämmer våra intervjuade 

personer i det faktum att det viktigaste ansvaret som ett företag tar är det 

ekonomiska. För företag är det nämligen en skyldighet att tjäna pengar gentemot 

anställda, kunder och övriga intressenter. Genom att företagen tjänar pengar har 

de även en skyldighet att betala skatt och det är också en typ av samhällsansvar 

menar Löhman och Steinholtz (2004). Jimmy Samuelsson förklarar att en del av 

det sociala ansvaret är att vara en bra arbetsgivare. Växer varumärket så tjänar 

medarbetarna på det eftersom deras inkomst kommer från företaget. Men 

huvudmålet är ju fortfarande att tjäna pengar. Han menar att det andra blir mer en 

biprodukt, men är ett företag framgångsrikt får det per automatik ett större socialt 
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ansvar. Som Cerne (2009) nämner efterfrågar marknaden mer än att företagen 

betalar skatt och skapar arbetstillfällen. Att arbeta på ett hållbart och långsiktigt 

sätt menar hon är nödvändigt för företagen. Att optimalt använda jordens resurser, 

undvika skadliga metoder och att på ett miljömässigt sätt tillverka sina produkter 

är av yppersta vikt menar Cerne (2009). Lars Strandbergs åsikter om ett ansvar för 

samhället är nästintill identiska med Cernes (2009). Han säger att de företag som 

inte tar ansvar för samhället blir troligtvis inte så gamla. Han menar att Swedbanks 

syfte är att främja en hållbar och sund ekonomi och att de gör allt i sin makt för att 

främja den lokala miljön. Då banker har makt då de bestämmer vilka som får låna 

pengar och vilka som inte får det, har de även en möjlighet att påverka, något som 

kan utnyttjas för att främja samhället.  

 

Michael Wickell menar att för drygt fem år sedan hade han ansett att det är staten 

som får ta samhällsansvaret, men nu 2011 har han en annan inställning. Som Marie 

Bäckwall förklarar är samhällsansvaret något som mer och mer läggs på företagen. 

Löhman och Steinholtz (2004) förklarar att företagen måste förstå sin roll i 

samhället. Marie tror att det beror på att konsumenters intresse för produkter har 

blivit större och att medvetenheten om världssituationen påverkar mycket. Att 

företagsverksamhet innebär att producera och distribuera varor, skapa 

jobbtillfällen och att utveckla nya produkter för mänskligheten ses som självklart, 

men att ha en företagsverksamhet som ”bryr sig” är en annan sak. Det är något 

som Lars Strandberg menar att Swedbank gör genom att, som Grankvist (2009) 

kallar det, vara en god samhällsmedborgare. Marie Bäckwall förklarar att IKEA 

arbetar efter ett motto som lyder; vi vill skapa en bättre vardag för de många 

människorna. Men det menar hon inte bara kunderna utan även leverantörer, 

anställda och andra som kommer i kontakt med företaget. Hon förklarar vidare att 

IKEA vill ha låga priser men inte till vilket pris som helst och med dessa två fraser 

visar de tydligt att de arbetar med CSR utifrån ett empatiskt och etiskt synsätt. Att 

maximera inkomsterna är viktigt men inte viktigare än att människor mår bra.  

 

Som Grankvist (2009) menar är det mer viktigt för konsumenter att köpa varor 

från företag som uppfattas som hyggliga och långsiktiga än att av de företag som 

fokuserar helt på att maximera sin egen vinst. En medvetenhet hos konsumenterna 
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som Marie Bäckwall förklarar har blivit större och större på senare år. 

Anledningen till det, tror hon, beror på att media är duktiga på att redovisa världs-

bilden och förklara hur företagen tar hänsyn till den. Ur ett lokalt perspektiv 

menar Michael Wickell att det förr fanns ett större skyddsnät för medborgarna i 

Sverige. För de som hamnade snett fanns det en chans att komma på rätt köl igen i 

ett senare skede av livet. Idag är det svårare och därför försöker företag som 

Swedbank och Balco hjälpa dessa individer genom att öppna dörrarna och skapa 

möjligheter till jobb som annars inte hade funnits. Det är en viktig del av CSR 

menar Löhman och Steinholtz (2004). Michael Wickell förklarar att Balco tar ett 

större ansvar på en lokal nivå och framför allt med att stötta sina anställda. Genom 

att arbeta proaktivt vill Balco hjälpa de anställda som har diverse problem i tidigt 

stadie så att det blir betydelsefullt. Han förklarar att det är viktigt att ha ett lyhört 

ledarskap och vara måna om sina anställda. 

 

P. Andersson menar att det är upp till var och en att bestämma på vilket sätt man 

ska ta ansvar. Cerne (2009) menar att företagen bör arbeta långsiktigt och 

eftersträva hållbarhet, bland annat genom att inte tillverka skadliga produkter. I 

den bransch P. Andersson arbetar ställs det mycket krav från kunderna. Inom 

dagligvaruhandel krävs det att vissa typer av märkning finns på dina produkter för 

att överhuvudtaget få komma in i kundernas sortiment. Med märkning menas olika 

typer av certifikat, allt från miljöcertifiering, typ Svanen, till certifiering som 

bevisar att du tar hänsyn till mänskliga rättigheter, typ Fairtrade. Dessa krav måste 

uppfyllas för att överhuvudtaget få vara med och göra affärer. Alla företag har olika 

krav och som Marie Bäckwall menar är det nödvändigt för att ha en framgångsrik 

affärs-verksamhet. 

  

Geva (2008) förklarar att de två bottendelarna av pyramiden; ekonomi och lagar 

är de mest prioriterade, något som uppdagats under intervjuerna som utförts. 

Dessa delar är standard och något som företagen förhåller sig efter noggrant. 

Däremot i den tredje delen av pyramiden, etik, skiljer det sig mer mellan företagen. 

Grankvist (2009) beskriver den etiska delen som hur saker utförs medan Cerne 

(2009) förklarar det som på vilket sätt företagen gör affärer. De personerna som vi 

har intervjuat arbetar i olika branscher och har därmed något olika syn på hur 
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saker ska utföras och på vilket sätt. Cerne (2009) menar att för företag som arbetar 

med etiska frågor är det viktigt för dem att veta hur deras underleverantörer 

behandlar sina anställda, gällande allt från arbetstider till arbetsmiljö. På IKEA 

förklarar Marie Bäckwall att de arbetar efter en uppförandekod som kallas Iway, 

IKEAs way of purchaising home furniture products. Med den här uppförandekoden 

förklarar IKEA vilka krav de ställer på sina underleverantörer och samarbets-

partners. Cerne (2009) förklarar också att god affärsetik bör följas upp och 

kontrolleras så att reglerna följs. Iway blir utdelad till alla som samarbetar med 

IKEA och med specialutbildad personal kontrolleras det så att reglerna följs, 

förklarar Marie Bäckwall. Grunden i det här initiativet ligger i att ta ett etiskt 

ansvar men IKEA tar det ett steg längre och bidrar till saker som ligger utanför 

deras ansvarsområde. Marie Bäckwall berättar om utbildningar IKEA anordnar i 

samarbete med UNICEF och Rädda Barnen som ger mammorna mer kunskap och 

därmed mer makt. Allt det här för att studier tyder på att mer makt åt kvinnorna i 

hemmet delvis innebär en lösning på barnarbete, vilket IKEA ställer sig helt emot. 

Låga priser men inte till vilket pris som helst är som sagt mottot och det gäller 

menar Marie Bäckwall. 

  

Den här typen av insatser kallas för att ta filantropiskt ansvar, vilket är det översta 

blocket i pyramiden. Geva (2008) förklarar att det filantropiska ansvaret är högst 

frivilligt och lågt prioriterat. Men Jimmy Samuelsson menar att det är viktigare för 

de företag som arbetar med import av lågprisprodukter då de blir granskade på ett 

annat sätt. Då alla våra intervjuade personer har haft samma åsikt om att CSR är en 

metod för att nå ökad lönsamhet, är den här typen av satsning från IKEA något som 

de kommer att tjäna på i slutändan, något Lai et al. (2010) instämmer i då de 

påpekar de positiva effekterna som CSR kan ha. Michael Wickell vidhåller att CSR 

är ett effektivt sätt för varumärkesetablering och marknadsföring, något som 

stödjs av Löhman och Steinholtz (2004). Men han anser också att ibland är det helt 

utan baktanke då våra empatiska egenskaper tar vid och gåvor skänks bort helt 

utan en strategi bakom det i vissa sammanhang. Lars Strandberg anser att CSR inte 

skulle vara aktuellt om inte det fanns någon ekonomisk vinning med det och även 

om företag arbetar filantropiskt med CSR finns det en tanke bakom det. Det finns 

olika åsikter rörande ämnet men sammanslaget är CSR något som företag 
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förknippar med en metod att nå ut med sitt varumärke. Den synen på CSR stöds av 

Löhman och Steinholtz (2004) som poängterar att CSR kan ge företag konkurrens-

fördelar. Men det finns fall då hjärtat tar överhanden och beslut tas baserade på en 

persons empatiska egenskaper. 

  

Oavsett vad, så anser våra intervjuade personer att med rätt strategi kan ett 

företag nå ut väldigt bra till sina kunder med ett genomtänkt CSR-arbete. Som P. 

Andersson menar är ett gediget förarbete det som är nyckeln för en lyckad 

kampanj genom att använda CSR som en marknadsföringsmetod. Men att lyckas 

med CSR ur ett marknadsföringsperspektiv är inte alltid lätt, därför går vi nedan in 

på svårigheter och fördelar med CSR. 

  

4.1.3 Svårigheter 

Lars Strandberg förklarar att företag inte gärna skryter om sitt arbete med CSR, 

något som stödjs av både Marie Bäckwall, Michael Wickell och Jimmy Samuelsson. 

Anledningen till det är olika men i många fall handlar det om att vara ödmjuka mot 

de lokala invånarna. Lars Strandberg ser hellre att konsumenterna själva 

upptäcker att Swedbank arbetar med olika typer av CSR, det ger mer effekt menar 

han. Michael Wickell anser att det inte finns någon större vinning med den typen 

av uppmärksamhet då Balco i stort sätt bara arbetar i B2B sammanhang. Som 

Jimmy Samuelsson förklarar finns det en risk med CSR om företaget förknippar sitt 

varumärke med något som det inte går att styra över. Här ser vi en svårighet med 

varumärkesidentiteten, som enligt Kapferer (1994) är en central del i företaget och 

därför måste vara stabil och konstant. Likaså Michael Wickell tycker att det kan 

vara svårt att veta hur samarbetspartners kommer bete sig när de representerar 

deras varumärke. Vid eventuella motgångar med CSR-arbete finns det risker som 

att vad Aaker (2002) menar att konsumenternas grundvärderingar om företaget 

förändras till mer negativa. Som P. Andersson förklarar är förarbetet viktigt när 

det gäller samarbeten med andra varumärke. Att ingå avtal som är genomarbetade 

och folket inom både varumärkena är väl informerade om reglerna är en bra 

början menar han. Marie Bäckwall menar att det kan vara svårt att ha ständig 

kontroll på sina underleverantörer. Det är inte bara underleverantörerna som 

IKEA ska ha kolla på utan även deras underleverantörer. Då de ständigt blir 
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granskade är det väldigt svårt att undvika komplikationer emellanåt. 

Svårigheterna som beskrivs ovan kan vi knyta till det som Amnéus (2011) säger 

om sekundära varumärkesassociationer. Då det finns ett förhållande med något 

som ligger utanför det egna varumärket kan det påverka konsumenternas syn på 

det egna varumärket. Det här menar han kan ge både positiv och negativ påverkan 

på det egna varumärket. 

  

De Chernatony (1999) pekar på att det idag ligger stor vikt vid att ge varumärken 

emotionella värden för att skapa starka relationer till konsumenterna. Det här 

arbetet är inte lätt och inte heller utan vissa risker. P. Andersson anser att det finns 

två tydliga fallgropar med CSR ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv. Det 

första är att företagen går för långt och gör marknadsföringen osmaklig. 

Konsumenter vill inte alltid veta om problemen och inte heller få hemskheter 

upptryckta i ansiktet. Det andra är att företagen gör det uppenbart att tanken med 

CSR arbetet är i kommersiellt syfte. 

  

4.1.4 Fördelar 

Ellen Svensson förklarar att företag som arbetar med CSR stärker sin profil och blir 

mer konkurrenskraftiga. Ett uttalande som stöds av Löhman och Steinholtz (2004) 

teorier om att företag som aktivt arbetar med CSR kan komma att få konkurrens-

fördelar på lång sikt. Ellen Svensson anser att det inte alltid behöver vara en bättre 

produkt som är skillnaden mellan två aktörer utan att det faktiskt är en av dessa 

aktörer som är ett bättre företag. Hon tycker att företag som arbetar med CSR 

vinner marknadsandelar, får sympati och säljer mer på grund av goodwill. Michael 

Wickell tycker tillsammans med Ellen Svensson att det är viktigt att arbeta med 

CSR ur ett lokalt perspektiv för att marknadsföra sin arbetsplats för invånarna. 

Löhman och Steinholtz (2004) håller även de med om att CSR skapar möjlighet till 

större lojalitet hos kunder, anställda och även leverantörer. Vidare menar 

författarna att goda relationer och lojala samarbets-partners innebär lägre 

kostnader, ökad försäljning och effektivare produktion. Lars Strandberg förklarar 

att all marknadsföring inte alltid är extern. Bra satsningar ute i samhället gör 

medarbetarna stolta och i längden lojala, något som Löhman och Steinholtz (2004) 

bekräftar i sina teorier om fördelarna med CSR. 
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Enligt Jimmy Samuelsson är CSR bra för klimat och miljö. Företag satsar resurser 

på att göra rätt för sig, ibland för att de vill nå ekonomisk vinning, ibland för att det 

är ett krav. Även Lars Strandberg menar att CSR påverkar miljön positivt. 

Företagen har en chans att påverka samhället till det bättre och samtidigt tjäna på 

det, något som Grankvist (2009) betonar när han pekar på att företag ofta inte ser 

de ekonomiska fördelarna som finns med att ta ett miljömässigt ansvar i samhället. 

Marie Bäckwall trycker på det positiva med mänskliga rättigheter som berörs 

positivt av att företag arbetar med CSR. Små medel kan få en stor verkan vilket gör 

CSR så bra menar hon. Som Michael Wickell menar är CSR-arbete lyckat om det går 

till ett bra syfte och då ska det naturligtvis få stänka på de företag som står bakom 

det. 

  

Lii och Lee (2012) menar att med alla positiva saker CSR-arbete medför arbetar 

nästan alla företag idag med CSR-relaterade projekt. Vilket är något Lars 

Strandberg håller med om genom sin åsikt om att det aldrig är fel att arbeta med 

CSR, bara att man kan få mer eller mindre marknadsföring av det. 

  

4.2 Varumärket 

Ett företags varumärke är idag något som är viktigt för en eventuell framgång för 

företaget. Janonis et al (2007) hävdar att det gäller att varumärket upplevs som 

meningsfullt och unikt. Lars Strandberg menar att varumärket är vad du fyller det 

med, dina kontakter med banken och upplevelsen av varumärket. Han menar att 

“upp emot 80 % av kunderna föredrar bra relation framför några sparade 

hundralappar per år på sina bolån”. Det kan vi koppla till det som Nandan (2005) 

säger när hon påpekar att med ett starkt varumärke erhålls ett större förtroende 

från kunderna som ger företaget en klar fördel gentemot konkurrenterna. Michael 

Wickell menar att varumärket är viktigt för att det ska symbolisera någonting. Han 

menar också att när varumärket är tydligt och kunderna är medvetna om vad 

Balco står för, är det till hjälp för säljarna vid det personliga mötet med kunden. 

Det kan kopplas till vad Aaker (2002) säger om att en produkt i sig inte räcker för 

att skapa ett starkt varumärke. Det måste finnas en helhet i varumärket där 
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produkten kan stå för exempelvis hög kvalitet eller användarvänlighet. P. 

Andersson säger att “det är viktigt för oss att bygga varumärket långsiktigt”. Det 

instämmer A.R i och menar att det gäller att utvecklas med konsumenterna genom 

att erbjuda tjänster, produkter och service som önskas och uppskattas av kunden. 

Att skapa en fördel gentemot sina konkurrenter är naturligtvis ett viktigt arbete 

för företag, som kan ta sig olika uttryck men i grunden handlar det om att få 

konsumenten att associera varumärket med positiva saker. Därför menar både 

Kapferer (2008) och Aaker (2002) att företag bör arbeta aktivt och med en strategi 

som grundas i företagets kärnvärden, för att kunna följa med i svängningar på 

marknaden. Genom att vara konstanta och skilja sig från andra skapas ett starkt 

varumärke. Jimmy Samuelsson, säger att “om vi ska fortsätta att växa måste vi ligga 

i framkant, utveckla och tillhandahålla produkter som är attraktiva”. Att hela tiden 

befinna sig “top-of-the-mind”, som han uttrycker det, hos konsumenten gör att 

deras produkter blir valda före konkurrenternas i butikerna. A. R säger att de 

profilerar sig som miljömedvetna producenter och har därför lokalproducerade 

produktalternativ, vilket de är ensamma om. Lars Strandberg menar att banker 

generellt sett är dåliga på att profilera sig men att Swedbanks vision är att hjälpa 

människor och företag att växa. Att samhället i Kalmar mår bra och växer ligger i 

vårt intresse säger han, då många av invånarna här är kunder till Swedbank. 

 

Kärnvärden är enormt viktiga för Ikea där värderingar, visioner, kultur och 

affärsidé ligger i botten för hela verksamheten oavsett var i världen de befinner 

sig. Marie Bäckwall säger att “dessa värden är essensen i IKEAS varumärke och 

kopplas till allt som görs i verksamheten”. Det handlar om att varumärket ska stå 

för säkra produkter, tillverkade av leverantörer som värnar om miljön och 

respekterar människorna som arbetar för dem. Vikten av att kärnvärden åter-

speglas i varumärket kan kopplas till både Keller et al. (2008) och Kapferer (2008). 

Genom att få konsumenten att uppskatta ett varumärke ökar möjligheten till att 

skapa en relation och få lojala kunder, något som företagen i dag strävar efter då 

det är, som bland andra Nandan (2005) konstaterat, betydligt billigare att behålla 

en redan existerande kund än det är att skaffa en ny. Lars Strandberg konstaterar 

att en leverantör byts ut i brist på uppmärksamhet, en god relation byts inte bort 

så lätt. 
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4.2.1 Relationer 

Keller (2003) menar att relationen mellan konsument och varumärke kan liknas 

vid en slags pakt eller överenskommelse. Det har Balco lagt stor vikt vid, förklarar 

Michael Wickell, genom att försöka få kunderna att lära känna så många som 

möjligt inom företaget skapas en känsla som gör att de känner sig välkomna. Målet 

är att det ska känna att de kan ringa och ställa frågor om vad som helst. IKEA 

jobbar utifrån något som de kallar för “Kundernas 10 förväntningar” för att skapa 

en djupare kontakt med sina kunder. Marie Bäckwall förklarar att tanken är att om 

IKEA kan matcha kundens förväntningar så blir de förhoppningsvis mer lojala 

genom att de då vet att de får vad de vill ha. A. R vill att deras kunder ska känna en 

trygghet i relationen med dem, något som kunderna kan lita på. Vi kan här dra en 

parallell till Nandan (2005) som menar att en god relation till varumärket även 

minskar risken för att konsumenten ska känna att det var fel produkt som köptes. 

Michael Wickell hävdar att en viktig del i en relation är att de håller vad de lovar 

och att de utför projektet på ett bra sätt. Han fortsätter med att förklara att “du kan 

annonsera ihjäl dig för att skapa lojalitet, men det är projekten som är viktiga”. Det 

är vad som föder nästa affär konstaterar han, att kunden går nöjd härifrån. 

 

Franzen och Bouwman (2001) menar att de och flertalet andra forskare anser att 

det är möjligt att ha en relation med ett varumärke. De delar in relationen i fyra 

delar, interaktion, kommunikation, ömsesidighet (reciprocity) och kontinuitet. 

Genom att arbeta med dessa fyra delar ökar man möjligheterna för att 

konsumenten ska ha en relation med varumärket. Lars Strandberg menar att 

eftersom all bankverksamhet idag bygger på relationer är det viktigt att alla 

känner sig uppmärksammade. Han fortsätter och berättar att Swedbanks ledord är 

öppen, enkel och omtänksam. Att ha en öppenhet och transparens som visar att de 

inte har några hemligheter samt att ha ett språk som är lätt att uppfatta och 

kommunicera.  

 

En av åtgärderna för att skapa mer öppenhet mot sina kunder gjordes 1997 i 

samband med namnbytet till Swedbank. Då ändrades öppettiderna på alla större 

kontor från att ha stängt klockan 15.00 till att ha öppet mellan klockan 10-18, 
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vanliga affärstider. På så vis slogs det hål på myten om vad som skedde på banken 

efter klockan 15. Här kan vi dra en parallell till det som Franzen och Bouwman 

(2001) säger. Genom att Swedbank lägger stor vikt vid öppenhet och 

kommunikation i sin kontakt med kunderna känner de sig väl behandlade och 

tycker även att de kan vara med och påverka till viss del. Kontinuitet fås på ett vis 

gratis då räkningar och andra betalningar genomförs varje månad. På så vis bygger 

Swedbank upp en relation till sitt varumärke. Marie Bäckwall påtalar att ett sätt att 

skapa bra relationer med konsumenterna är att de har en väldigt generös syn på 

öppet köp. Det har de för att kunden ska slippa krångel och diskussioner med 

personalen. Du kan därför ha köpt din möbel, packat upp och monterat ihop den 

och ändå enkelt kunna lämna tillbaka möbeln till IKEA och om du inte är nöjd. Det 

kan vi koppla till det som Grönroos (2008) säger om relationer. Det måste finnas 

ömsesidighet i en relation, en möjlighet till att kunna påverka och påverkas. 

  

4.2.2 Stärka varumärket genom CSR 

Ett sätt att arbeta med varumärket och stärka det hos konsumenterna är att göra 

bra saker i samhället. Genom exempelvis donationer, sponsring eller stipendier 

som ligger i linje med företagens kärnvärden så ger de tillbaka till samhället och 

stärker därmed sin identitet. Det gör att konsumenten lättare kan identifiera sig 

med varumärket och känna en djupare relation. Grönroos (2008) menar att en 

relation till varumärket kommer att växa fram genom de kontakter som uppstår 

samt på vilket sätt som konsumenten uppfattar varumärket. Jimmy Samuelsson, 

menar att de har satsat allt på ett kort genom att namnge Kalmar FF’s nya arena, 

GuldFågeln Arena. Men de har också kört tv-reklam under Idol på TV4, där kocken 

Leif Mannerström använt deras produkter. Här kan vi dra en parallell till det som 

Kapferer (2008) påstår, att en tydlig identitet på sikt kan skapa självständighet och 

representera kunskap och expertis inom ett eller flera områden. Genom att 

använda en erkänt duktig kock som använder GuldFågelns produkter så framställs 

dessa som det bästa inom det området. “Det handlar om att få konsumenten att 

göra ett medvetet val i butiken” förklarar Jimmy Samuelsson. 

  

Lars Strandberg medger att det här arbetet är svårt och säger ”Så det gäller ju 

också att ha en bra balans i det man gör, för alla gillar ju inte alla saker. Det kan ju 
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reta upp folk.”. Därför är det viktigt att företagen tänker igenom sitt arbete med 

CSR eftersom exempelvis Kapferer (1994) menar att konsumenten tar på sig de 

värderingar som ett varumärke representerar när det konsumeras. Swedbank har 

till exempel hjälpt till att köpa in båten till Sjöräddningen i Kalmar. “Viktigt att vi 

kan skapa trygghet för de som bor och verkar på sjön, vi är ju en sjöstad” förklarar 

Lars Strandberg. Att den som befinner sig i sjönöd och får hjälp av en båt som 

heter Swedbank ger ju dessutom goda signaler. IKEA jobbar också med att ge 

tillbaka, de har bland annat en kampanj där de skänker 10 kronor för varje 

gosedjur som säljs till UNICEF och Rädda Barnen. Det görs oavsett pris på 

gosedjuret och IKEA har gosedjur som kostar 5 kronor. Det går även att donera 

gosedjuret som du köpt innan du lämnar varuhuset, på så vis kan du som 

konsument ge två gånger. Sådant arbete kan vi koppla till det som Amnéus (2011) 

kallar sekundära varumärkesassociationer. Då knyts ett band mellan varumärket 

och något som kan ge betydelse för hur varumärket uppfattas. Genom att associera 

sig med kända välgörenhetsorganisationer ökar, enligt författaren, möjligheterna 

för att varumärket ska uppmärksammas i rätt sammanhang. A. R påpekar dock att 

om fel verksamhet stödjs så speglar det av sig på det egna varumärket, något som 

kan orsaka viss problematik. P. Andersson uppger att även de jobbar med 

välgörenhet då de stödjer ett långdistanslopp i Danmark som anordnas för att 

samla in pengar till hjärtsjuka barn. De skänker även batterier till Astrid Lindgrens 

barnsjukhus som en välgörande handling. 

  

Ett vanligt sätt att ge tillbaka är att sponsra det lokala fotbollslaget, GuldFågeln har 

tagit det lite längre när de namngav den nya arenan. De menar att genom att stödja 

Kalmar FF stödjer de även deras ungdomsverksamhet vilken är en viktig del av 

Kalmar FF’s verksamhet. Den typen av arbete kan även ge bättre image, något 

Keller et al. (2008) menar får konsumenten att associera varumärket med 

fördelaktiga egenskaper. Ungdomar är något som Lars Strandberg menar att 

Swedbank arbetar hårt med, även om han personligen skulle vilja ha större och 

snabbare resultat. Arbetet går ut på att de ställer upp och ordnar med praktik-

platser till arbetslösa ungdomar på deras kontor. Swedbank har ca 350 kontor runt 

om i landet och han menar därför att de ska kunna ställa upp med ett tusental 

platser varje år. De ungdomar som genom Arbetsförmedlingen ges en möjlighet till 
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att få en sådan praktikplats får genomgå en liknande process som vid en 

anställning. Ett visst antal kallas till intervju som genomförs precis som om det 

gällde en riktig anställning. Därefter får den utvalda lära sig hur det fungerar på en 

arbetsplats, vad gäller att hålla tider och sköta de uppgifter som tilldelas. “Det finns 

många ungdomar som saknar högre utbildning och saknar något att sätta i sitt CV” 

berättar Lars Strandberg. Det viktiga är att de får självförtroende och erfarenhet, 

en referens att lämna nästa gång de söker ett jobb. Han påpekar att de även 

informerar sina företagskunder om att de skulle kunna ta emot praktikanter och 

även uppmuntrar dem att göra så. Det här arbetet påverkar alltså flera olika parter 

och en parallell kan dras till Nandan (2005) som påtalar att konsumenterna skapar 

sig en uppfattning av varumärket genom sina erfarenheter med det. På så vis kan 

företaget stärka sin image. 

  

IKEA jobbar som tidigare nämnts med en hel del projekt för att ge tillbaka i 

samhället. De samarbetar exempelvis med stora organisationer som UNICEF och 

Rädda Barnen för att förbättra barns rättigheter runt om i världen. Genom att 

utbilda mödrarna om hälsa och vikten av exempelvis amma sina barn vilket 

drastiskt har minskat dödligheten bland barn. Det här arbetet ger även kraft åt 

kvinnors rättigheter och ger dem större möjlighet att påverka sina egna liv. 

  

Miljöansvar är en annan del av CSR och något som  Jimmy Samuelsson har ett 

personligt intresse i. Han berättar stolt “Vi är det enda livsmedelsföretaget som är 

CO2 (koldioxid) neutralt. Vi har intyg från SIK (SIK - Institutet för Livsmedel och 

Bioteknik AB) att vi är neutrala och inte släpper ut ett enda gram CO2”. GuldFågeln 

har plockat bort 700.000 liter eldningsolja, konstaterar han stolt.  

 

Även Swedbank försöker arbeta för att minska miljöpåverkan. Lars Strandberg 

informerar om att de genom att få kunderna att använda sig av internetbanken för 

att göra sina girobetalningar och kontrollerar sina saldon, så sparas det in massvis 

med papper. Dessutom kom inte alla breven fram som banken skickade ut, utan 

returnerades på grund av fel adresser. Ett enormt slöseri som idag har minskat 

betydligt på grund av internetbanken. Att företag borde inse att det finns 

ekonomiska fördelar av att arbeta med ett miljöansvar är något som Grankvist 
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(2009) poängterar. Lars Strandberg fortsätter med att förklara att de arbetar också 

med att få fler att betala med kort istället för med kontanter. Något många anser 

att de gör för att slippa mer arbete. Men miljön vinner på det här hävdar Lars 

Strandberg för att värdetranssporterna med kontanter minskar när folk betalar 

med kort. Närmsta uppräkningscentral för kontanter ligger i Göteborg, de 

kontanter som affärer i Kalmar lägger i serviceboxen körs därför till Göteborg för 

att räknas innan de körs tillbaka för att fylla på bankomaterna igen. “Det sparar ju 

massor med transporter” menar han. Ytterligare en fördel med färre kontanter i 

omlopp är att även rånen blir färre, det ger alltså även en ökad säkerhet.  

 

IKEA jobbar även de med att bättre ta hand om miljön och jordens resurser. Deras 

klassiska platta paket har en klar påverkan på miljön då de minimerar 

transporterna inom verksamheten. De är lätta att plocka isär och underlättar 

därför också vid eventuell återvinning. I vissa miljöprojekt samarbetar IKEA med 

Världsnaturfonden WWF för att hjälpa leverantörer att minska sin klimatpåverkan. 

Tillsammans med WWF arbetar Ikea för att motverka illegal avverkning av skog. 

Det gör de på grund av att trä används mycket i IKEAs produktion då det är 

naturligt nedbrytbart och även en förnyelsebar resurs. Deras samarbete innefattar 

även att utbilda bomullsodlare så att de lär sig att använda mindre vatten, 

konstgödsel och bekämpningsmedel.  
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5. Slutsats 

I det här kapitlet kommer vi att presentera fram de slutsatser som vi har fått fram 

från den teoretiska analysen av vårt empiriska arbete. Vi kommer besvara 

uppsatsens syfte och på så vis kommer vi även att kunna ge svar på de 

forskningsfrågor vi ställde oss i uppsatsens inledning. 

  

5.1 Syfte och forskningsfrågor 

Varumärket har idag blivit enormt viktigt för företag. När företagen adderar 

emotionella värden till varumärket ger det konsumenten en möjlighet att bekräfta 

sig själv men också visa vilka värderingar han eller hon står för. CSR är en 

intressant del i företags verksamhet anser vi och något som är väldigt aktuellt. Ur 

ett marknadsföringsperspektiv har företag insett att CSR kan vara väldigt lönsamt 

och skapa positiva tankar kring varumärket 

 

Från det här resonemanget föddes idén till vår uppsats, vi satte sedan upp följande 

syfte för arbetet: 

  

Syftet med arbetet är att analysera och öka förståelsen för företags arbete med 

CSR.  Vi vill även tydliggöra synen på varumärket och vikten av det. 

 

Samtidigt har vi valt att ställa följande forskningsfrågor: 

 

 Av vilka anledningar arbetar företag med CSR för att stärka varumärket? 

 Vilka för- och nackdelar innebär arbetet med CSR för ett varumärke? 
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5.2 Forskningsfråga 1. 

Av vilka anledningar arbetar företag med CSR för att stärka varumärket? 

5.2.1 Ansvar  

 
Under studiens gång har vi tydligt märkt att situationen skiljer sig åt, när det gäller 

ansvar bland företagen. Åsikterna är många, ibland olika, men våra respondenter 

har varit överens om att ansvaret sträcker sig över flera områden. Även om ett 

lönsamt företag generar mycket pengar till staten genom skatt, är det något som 

ses som en självklarhet. En regel är att allt samhällsansvar som företagen tvingas 

till, oavsett om det är skattekrav från staten, diverse certifieringskrav från kunder 

eller krav om lokal tillverkning från konsumenter, så är det inte ett frivilligt ansvar 

utan krav. Företagen själva förknippar inte heller den typen av ansvar med CSR 

utan istället som helt vanligt vardagligt arbete.  

 

CSR innebär att företagen visar och tar ansvar utöver de krav som ställs på dem 

Cerne (2009), vilket stärks av studien. Att göra något för någon annan, att visa 

empati är en stor del av arbetet med CSR. Marie Bäckwall, kundrelationschef på 

IKEA, använder sig av definitionen; Vart vi än är så jobbar vi med respekt för att ha 

en positiv påverkan på människor och vår planets begränsade resurser för att säkra 

en långsiktig lönsamhet. Ett tankeväckande stycke som kan tolkas på många olika 

sätt. Michael Wickell, Marie Bäckwall och Jimmy Samuelsson, tycker att ansvar 

utöver en regelbunden lön är viktigt, dels för sammanhållningen på företaget, men 

även för samhällsansvaret. 

 

 Att ta hand om sina anställda gällande rätt arbetsmiljö, arbetstider och löner är 

baserat på lagar och förordningar men också krav från samhällets medborgare. Det 

ansvar som tas utöver det, utifrån vår studie, är en kombination av empatiska 

delar hos företagsledningen och en sorts investering. Alltså, det CSR-arbete som 

företag gör med sin personal är till för att personalen ska må bra och vara nöjda, 

vilket företagen i längden tjänar på. Ett företag som visar upp ett tydligt ansvar 

mot den egna personalen vinner flera fördelar. För det första vill personalen inte 

gärna söka sig bort från en bra arbetsplats. För det andra vill andra också få arbeta 

för ett sådant företag. På så vis kan ett ansvarstagande stärka varumärket. Inte 
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som direkt marknadsföring utan genom att vara ett bra, hyggligt företag som 

många skulle vilja arbeta för. De anställda på ett sådant företag är dessutom bra 

ambassadörer och sprider positiv word-of-mouth.  

 

Ett annat ansvarsområde som idag har fått stor uppmärksamhet är miljön. Att 

återvinna och inte slösa med resurser kan spara på miljön och även pengar för 

företaget. Att företag tar ansvar för de resurser de utnyttjar är ett bra och effektivt 

CSR-arbete. Ikea är ett bra exempel som i stor utsträckning försöker att använda 

trä, som är en förnyelsebar resurs, i sin produktion. Även Guldfågeln arbetar mot 

en bättre miljö och är den enda livsmedelsföretaget som är CO2-neutralt. De 

företag vi har intervjuat är alla medvetna om miljösituationen och arbetar ständigt 

för att främja den. 

 

I dagens kommunikativa samhällen sprids information världen över inom loppet 

av några ögonblick. Med hjälp av satelliter sprids informationen på internet vilket 

hjälper stora delar av jordens befolkning att hålla sig informerade. Med kunskap 

om olika situationer och förhållanden ställs också krav, inte bara på sig själva utan 

även på andra. Genom den lätta tillgången till information och fakta om företag 

idag, granskas de på ett helt annat sätt. Därför arbetar företag med att uppfylla de 

kraven, men även att utnyttja möjligheten och visa konsumenterna att de gör mer 

än bara uppfyller kraven. Många använder sig av CSR-arbete för att öka kvalitén på 

konsumenters upplevelse och för att skapa positiva tankar hos dem när de tänker 

på varumärket. En möjlighet med CSR-arbete vi lyfter fram under nästa rubrik. 

 

5.2.2 Marknadsföring 

Av studien har vi förstått att CSR ofta förknippas med en 

marknadsföringsmöjlighet. Att ta ansvar utöver vad som krävs innebär inte mer 

intäkter såvida inte konsumenterna är medvetna om det. Att använda CSR i sin 

marknadsföring har blivit vanligare idag. Arbetet måste vara rätt genomfört för att 

ge positiva resultat och däri ligger svårigheten med CSR. Under våra intervjuer har 

vi kunnat se att en av svårigheterna har varit att undvika så kallade ”hjärtefrågor” 

och istället se till att CSR-arbetet ligger i linje med de kärnvärden som företaget 

står för. Det kan bero på att företaget inte är helt på det klara med vilka 
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kärnvärdena är. I de fall där strategin är klar och målet med kampanjen tydlig, har 

visat sig vara effektivt att anspela marknadsföringen på känslor, människors 

sympati och engagemang. Som vi har förstått är CSR något företag arbetar med 

utifrån empatiska anledningar men framförallt ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Om inte CSR hade genererat någon uppmärksamhet, så är det tveksamt om 

företagen skulle lägga så mycket resurser på det. Att använda CSR för att tjäna 

konkurrensfördelar tycker majoriteten av företagen är okej så länge det sker inom 

ramarna för vad som anses vara etiskt rätt. Oavsett om det finns en baktanke i de 

handlingarna eller inte, så kommer likväl pengarna till de som behöver hjälp. Det 

är här CSR kommer in i bilden på ett väldigt intressant sätt. Att företag använder 

sitt sociala ansvarstagande som en marknadsföringsmässig möjlighet kan skapa en 

situation med många vinnare. Resurser kommer till de behövande och företagen är 

med och skapar en bättre värld. I gengäld stärks deras position och varumärke 

vilket kan ses som en investering för företagets överlevnad på lång sikt. 

  

5.3 Forskningsfråga 2. 

Vilka för- och nackdelar innebär arbetet med CSR för ett varumärke? 

  

5.3.1 Vikten av ett starkt varumärke 

I dag är det allmänt känt att varumärken har blivit väldigt viktiga för företag. Ett 

sätt att utmärka sig på marknaden kan vara att visa upp värderingar som 

konsumenten kan relatera till. När arbetet med CSR genomförs på rätt sätt 

förstärks varumärkesidentiteten och framstår som tydligare. Här kan vi se en 

svårighet med CSR-arbeten för företagen. För att företagen ska uppnå bästa 

möjliga resultat bör arbetet ligga i linje med de kärnvärden i företaget som ligger 

till grund för varumärkets identitet och värderingar. Om det råder otydlighet 

mellan CSR-arbetet och varumärkesidentiteten finns risken att konsumenten blir 

förvirrad av de olika budskapen som presenteras.  

 

Det är därför väldigt viktigt att företagen är medvetna om den egna 

varumärkesidentiteten, som är en viktig byggsten för ett vidare arbete med att 

stärka varumärket. Med en tydlig identitet kan även konsumenten direkt se att de 
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delar samma värderingar och relationen till varumärket stärks. Utan ett starkt 

varumärke skulle de tappa alltför mycket andelar till sina konkurrenter. Det skulle 

innebära ett väldigt svårt och kostsamt arbete för att få tillbaka de konsumenterna. 

Att se till att de redan existerande kunderna är nöjda är en viktig del i arbetet med 

varumärken, inte bara för att de då är en någorlunda säker inkomstkälla utan för 

att nöjda kunder sprider positiv word-of-mouth till andra potentiella kunder. 

  

Att hela tiden ligga i framkant är inget enkelt arbete för företagen och många 

kämpar med att skapa sig unika egenskaper som tilltalar konsumenten. Vi kan 

konstatera att en viktig del i arbetet med varumärken är att hela tiden ha kontakt 

med konsumentens åsikter. Det förklarades vid flera tillfällen för oss att 

konsumentens åsikt om tjänsten, produkten eller upplevelsen är av stor vikt för att 

kunna stärka varumärket. Därför är feedback och uppföljning viktiga delar i 

arbetet med att stärka ett varumärke. 

  

5.3.2 Negativa effekter med CSR 

Det förekommer naturligtvis risker med CSR där resultatet innebär effekter som 

inte gynnar varumärket. Under insamlingen av empiri fick vi vid flera tillfällen 

höra att CSR inte är något lätt eller självklart arbete. Däremot sade flera 

respondenter att det är ett viktigt arbete och med växande krav från 

konsumenterna så är det rent av en nödvändighet. Att inte arbeta med CSR skulle 

helt enkelt vara otänkbart enligt vissa. Sådana krav från konsumenterna kan 

orsaka en negativ effekt, av den anledningen att det kan skapa problem för företag 

som kanske saknar tydliga kärnvärden och därför saknar en strategi för hur CSR 

ska bedrivas för bästa effekt. Det här problemet är på både gott och ont. En positiv 

utgång av problemet är att det kan tvinga företag att sätta sig ner och analysera sig 

själva för att reda ut vad de står för. Med den kunskapen kan de sedan bygga upp 

en tydlig grund som de kan känna trygghet i. Skulle problemet kvarstå riskerar 

företaget självklart att jobba på ett felaktigt sätt med CSR och orsaka förvirring hos 

konsumenterna som istället vänder sig till konkurrerande varumärken.  

  

Det har poängterats från flera håll att om CSR inte utförs på rätt sätt kan effekten 

utebli. Vill det sig riktigt illa så finns risken att effekten blir den omvända och 
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företaget drar istället på sig negativa effekter. Det är självklart något som alla vill 

undvika eftersom så kallad ”badwill” kan vara svår att bli av med. Den påverkar i 

hög grad den image som varumärket har. Med en dålig image finns risken att 

varumärket förlorar konsumenter. Stora organisationer kan idag ha många 

underleverantörer. En svårighet som de då brottas med är att se till att de 

underleverantörerna följer samma riktlinjer för CSR. Skulle underleverantörerna 

sen i sin tur ha egna underleverantörer blir det ännu svårare att kontrollera att alla 

jobbar efter de riktlinjer som satts upp. Skulle information om misskötsel nå 

konsumenterna kan det orsaka negativa effekter för det aktuella varumärket. Få 

konsumenter känner sig bekväma med att köpa produkter som tillverkats av 

exempelvis barnarbetare. Utifrån vår studie kan vi känna att en negativ 

konsekvens ur marknadsföringssynpunkt är att företagen därför inte kan utnyttja 

sitt CSR-arbete fullt ut. De är försiktiga med gå ut officiellt med allt arbete som de 

utför eftersom de då riskerar att bli hårt granskade av media. Skulle media hitta 

något som missköts riskerar företaget badwill och negativa effekter. Varumärken 

kan även drabbas av negativa effekter vid sekundära varumärkesassociationer. 

Genom vår studie har vi kunnat utläsa en viss oro för att låta sammankoppla 

varumärket med någon eller något. Om den som får del av ansvaret i sin tur blir 

sammankopplad med värderingar som inte varumärket vill associeras med kan det 

skada och påverka varumärket negativt. Det är därför väldigt viktigt att det finns 

tydliga riktlinjer från båda sidor när ett sådant samarbete inleds. 

 

5.3.3 Positiva effekter med CSR 

Den mest självklara positiva effekten på varumärket som CSR kan ge är ett 

starkare varumärke och större möjlighet att ta fler marknadsandelar. Det kan 

uppnås genom att fler konsumenter uppskattar arbetet med CSR som företaget 

bedriver eller bidrar till. Vi nämnde ovan att CSR kan orsaka problem om det råder 

osäkerhet om grundvärderingarna i företaget. Det kan dock vändas till något 

positivt om företaget istället tänker till och anstränger sig för att skapa förståelse 

för vilka värderingar som företaget representerar. Genom att ha en tydlig kontakt 

med de värderingarna som varumärket står för i arbetet med CSR ges 

konsumenten en förklaring till varför företaget finns till och vad de bygger sin 
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verksamhet på. Med en sådan tydlighet i varumärkesidentitet och av sina 

kärnvärden kan även imagen förbättras. Image är som bekant hur varumärket 

uppfattas av konsumenten. Att försöka ändra på deras syn kan innebära en hel del 

arbete för företaget. Image grundas i konsumentens uppfattning eller erfarenheter 

av varumärket. Det kan vara en personlig eller allmän uppfattning, som kan 

påverka konsumenten i köpprocessen. För ett varumärke med positiv image 

innebär det självklart fördelar med att uppfattas som ett bra märke. Att 

varumärket bidrar till något gott och positivt genom sitt CSR-arbete, är inte bara 

bra marknadsföring utåt mot konsumenterna. På det interna planet känner de 

anställda inom företaget naturligtvis också att de arbetar för och representerar ett 

bra företag, något att vara stolt över. Då de anställda trivs med sitt arbete gör de 

också ett bättre jobb, vilket resulterar i fler nöjda kunder. Något vi kan bekräfta 

genom studien. Med största sannolikhet kommer även en nöjd och stolt 

medarbetare att sprida positiv word-of-mouth till andra utanför den egna 

arbetsplatsen.  

  

5.4 Konklusion 

Inför arbetet med den här uppsatsen satte vi upp ett syfte, ett mål med 

undersökningen. Syftet med arbetet är att analysera och öka förståelsen för företags 

arbete med CSR.  Vi vill även tydliggöra synen på varumärket och vikten av det. 

Genom att besvara vårt syfte med undersökning har vi även fått svar på de 

forskningsfrågor vi ställde oss.  

 

När vi nu summerar vårt arbete med CSR och varumärken kan vi konstatera att vi 

har fått en ökad förståelse för företagens syn på CSR. Vi talade i inledningen om att 

CSR i grunden ska vara ett frivilligt ansvar som företagen tar utöver de lagar och 

regler som de måste följa. Som goda samhällsmedborgare genomför företag CSR-

arbeten för att ge tillbaka till samhället som ju stödjer dem genom att köpa deras 

produkter. Riktigt så enkelt är det kanske inte i verkligheten, då CSR har blivit ett 

marknadsföringsverktyg som används för att vinna marknadsandelar. Är det då 

rätt anledning till att arbeta med CSR? Innebär det till exempel att CSR som endast 

används i marknadsföringssyfte inte är riktig CSR? I så fall, hur ska konsumenten 
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kunna avgöra det? Det kan naturligtvis vara extremt svårt som konsument att veta 

av vilken anledning företaget arbetar med CSR. Det kan också disskuteras om det 

överhuvudtaget spelar någon roll vilken anledningen är eftersom resultatet av 

arbetet gynnar de inblandade parterna oavsett. Den verksamhet som får stöd från 

företaget via CSR, får nu medel att arbeta med som aldrig skulle nått dem tidigare. 

Konsumenterna känner att de påverkar och hjälper till genom att köpa 

produkterna. Sist men inte minst så kan CSR stärka ett varumärke och på så vis 

också positionen på marknaden. Vi har i vår undersökning fått bekräftat att 

varumärket och synen på det är något som är väldigt viktigt bland företag. 

Konsumenter handlar med sina känslor i större utsträckning är någonsin tidigare. 

Genom att ha ett varumärke som representerar tydliga värden ges konsumenten 

möjlighet att konsumera produkter som ligger i linje med de egna värderingarna. 

När gemensamma värderingar delas stärks bandet mellan varumärket och 

konsumenten och en lojalitet kan börja växa fram. Att som företag ha en hög andel 

lojala kunder innebär en trygghet för den fortsatta verksamheten. 
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7. Bilagor 
  

7.1 Intervjuguide 

  

  

Inledning:                      Presentation 

          Namn 

Arbetstitel och uppgift 

  

Varumärken:                    Förklara lite om hur viktigt arbetet med ert varumärke 

är? 

                                           Hur skapar ni lojalitet mot era kunder? 

                                           Hur arbetar ni med att skapa känslor till ert varumärke? 

                                            Hur skiljer sig ert varumärke från konkurrenternas? 

  

CSR:                                Tycker ni att företag har ett socialt ansvar? 

                                            Känner ni att det finns krav på företag att ta ansvar? 

Hur skulle ni definiera CSR? 

                                            Varför är det viktigt att arbeta med CSR idag? 

                                            Hur arbetar ni med CSR? 

Skapar CSR en högre status för företag? 

  

Stärka varumärket:          Hur anser ni att CSR kan påverka varumärket? 

                                            Bör CSR användas för att stärka varumärket? 

                                            Är CSR ett effektivt verktyg inom marknadsföring? 

                                            (Använder ni CSR för att stärka ert varumärke?) 
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