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Titel:  

CSR – trenden som är här för att stanna 

- En fallstudie av Holtab ABs CSR projekt ”El i Jyamrung” 
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Bakgrund: Företag världen över har börjat fokusera mer på ansvarstagande 

och att arbeta för ett mer hållbart samhälle samtidigt som de inser att det kan 

skapa lönsamhet. Ansvaret som implementeras i företagsverksamheten kallas 

för Corporate Social Responsibility och har blivit ett sätt att skapa 

innovation, värde och konkurrensmedel. Det är inte längre frågan om företag 

ska arbeta med CSR utan hur.  

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, intressenter, identitet, image, 

profilering, intern kommunikation, extern kommunikation  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur medarbetares samt 

kunders image av företaget Holtab AB har påverkats av det genomförda CSR 

projektet. Vi vill även undersöka hur företagets profilering av CSR projekt 

kan förbättras. 

Metod: Uppsatsen är en fallstudie av företaget Holtab AB. Vi har utgått från 

den kvalitativa metoden då vår empiri består av 15 intervjuer från 23 

respondenters uttalanden samt information från CSR utbildning vilket har 

skapat förutsättningar för en tolkande analys.   

 

Slutsatser: Vi har kommit fram till att majoriteten av medarbetarnas image 

av Holtab inte har påverkats av det genomförda projektarbetet ”El i 

Jyamrung” samtidigt som några av kundernas image har påverkats av 

projektet. En bidragande orsak till varför samtliga medarbetares och kunders 

image inte har påverkats av företaget är på grund av en bristande intern- och 

extern kommunikation av projektet.  



  
 

   
 

Abstract 

Companies worldwide have begun to focus more on Corporate Social 

Responsibility, which has become a way of creating innovation, value and a 

competitive advantage.  It is no longer a question if your company should 

work with CSR, it is a question of how.  The aim of this study is to create an 

understanding of how employees and customers image of the company 

Holtab AB has been affected through their CSR project “El i Jyamrung”. We 

also want to discuss how the profiling of CSR project can be improved. The 

study is based on a qualitative case study of the company Holtab AB where 

the creation of the empirical data is collected from 15 interviews based on 23 

individuals’ statements and from a three-day course of Corporate Social 

responsibility. Our empirical data collection has created conditions for an 

interpretive analysis. We have come to an understanding that the majority of 

the employees’ image of the company has not been affected by the CSR 

project, “El I Jyamrung”, but where some of the customers’ image has been 

affected by it. A contributing factor for this is due to the lack of internal and 

external communication of the project itself.  

 

Key words: Corporate Social Responsibility, stakeholders, identity, image, 

profiling, internal communication, external communication 
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1. Inledning   
 

1.1 Bakgrund 

Den globala konsumtionen är inte längre hållbar, vi lever som om vi hade två planeter 

och obegränsat med resurser (Thomas, 2009). De flesta konsumenter är överens om 

att kommersiella organisationer är en viktig del i det kollektiva försöket att göra 

världen till en bättre plats att leva på, samt att de bör ta sitt ansvar på allvar (Thomas, 

2009). Larsson (2010) argumenterar i linje med detta då han menar att hållbar 

utveckling troligen är den största angelägenheten för företag och samhället. I artikeln 

”Så blir vi grönare än stenåldersbönderna”, belyses slutdokumentet från det stora 

miljömötet, ”Stockholm +40”, att ”mänskligheten måste ändra väg eftersom det inte 

går att fortsätta som tidigare. Vi är på väg att överskrida gränser som har hållit den 

mänskliga civilisationen säker de senaste 10 000 åren” (Dagens Nyheter, 2012). 

Grankvist (2009) menar att företag världen över har börjat fokusera mer på 

ansvarstagande, att arbeta för ett hållbart samhälle samtidigt som de inser att det kan 

skapa lönsamhet. Detta ansvar som vi pratar om och som implementeras i 

företagsverksamheter kallas för Corporate Social Responsibility. 

Corporate Social Responsibility vilket förkortas CSR används enligt Esty och 

Winston (2009) av företag i syfte att skapa innovation, värde och konkurrensmedel. 

EUs och Internationella Handelskammarens definition på begreppet är: “ Ett koncept 

där företag integrerar sociala och miljömässiga problem i deras verksamheter och i 

dess interaktion med intressenterna på en frivillig basis” (Larsson, 2010, s. 84). 

Grankvist (2009) beskriver att CSR ursprungligen berör tre ansvarsområden; 

ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. 

Ekonomisk ansvarstagande handlar om att ta ansvar för aktieägarna genom 

vinstmaximering. Det miljömässiga ansvarstagandet innebär att ha ett hållbart, 

miljövänligt och långsiktigt perspektiv gällande driften av sin verksamhet. Socialt 

ansvarstagande innebär att gynna intressenternas hälsa och välbefinnande vilket 

resulterar i att verksamheten agerar som en god samhällsmedborgare (Grankvist, 

2009). Vidare hävdar han att begreppet över tiden har blivit otydligt då olika forskare 
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och företag använder olika benämningar på CSR där ord som samhällsansvar och 

hållbar utveckling används synonymt. Detta argumenteras även av Larsson och 

Ljungdahl (2008) som menar att hållbar utveckling
1
 och CSR används synonymt 

bortsett från att begreppen har olika definitioner. Författarna argumenterar dock för 

att hållbar utveckling är ett brett begrepp som är svårt för företag att omsätta i 

praktiken.  

 

Grafström et al. (2008) framhäver att tanken med CSR är att företag anammar ett 

frivilligt ansvarstagande som sträcker sig utöver vad lagen föreskriver. Vidare är det 

viktigt att förstå att förväntningarna om hur ett företag ska bete sig förändras över 

tiden där det är intressenterna som bestämmer hur företagen tar socialt ansvar, vilket 

leder till att en definition inte är av största vikt (Grafström et al., 2008). Det är viktigt 

att belysa att CSR inte bara bör implementeras inom business-to-consumer (b2c) 

marknaden utan måste också prioriteras inom business-to-business (b2b) sektorn då 

trycket har ökat på företag inom b2b sektorn att bedriva ansvarsfulla verksamheter 

(Esty & Winston, 2009). Borglund et al. (2009) menar att det inte är frågan om 

företag ska arbeta med CSR i sin verksamhet utan hur vilket även belyses av Kotler 

och Lee (2005) och den Hond et al. (2007). Författarna påstår att arbetet ser olika ut 

beroende på organisationen och dess kärnverksamhet vilket visar på att CSR arbetet 

måste utgå ifrån företagets resurser gällande kunskap, kompetens och finansiella 

medel. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts anammas Corporate Social Responsibility i allt fler 

verksamheter som ett svar på samhällets krav på en mer ansvarstagande 

företagsverksamhet. Socialt ansvarstagande som är en del av CSR begreppet 

innefattar exempelvis välgörenhetsarbete (Grafström et al., 2008). Enligt Jutterström 

och Norberg (2011) är denna typ av CSR aktivitet den mest populära för företag att 

                                                 

1
 Brundtlandrapporten (1987) beskriver hållbar utveckling som ”… utvecklingen som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

(Larsson, 2010, s. 36)  
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bedriva trots att den i Sverige är mindre utbredd då det har varit mer vanligt att 

svenska företag arbetar med ansvarstagande för miljön och medarbetares välmående. 

Att donera pengar till välgörande ändamål i form av finansiella bidrag har enligt 

Borglund et al. (2009) blivit alltmer vanligt hos svenska företag. Grafström et al. 

(2008) anser dock att välgörenhetsbegreppet omfattar mer än finansiella bidrag då ett 

företags välgörenhetsarbete även inkluderar samarbeten med ideella organisationer 

där de kan ingå och samverka i olika projekt. Pohl och Tolhurst (2010) argumenterar 

för att denna typ av CSR arbete bör ha en koppling till företagets verksamhet och 

värdegrund. Detta kan i sin tur bidra till att det skapas en starkare association till 

varför företaget åtar sig ett visst projekt (Pohl & Tolhurst, 2010). 

CSR kan i allmänhet även ses som ett verktyg vid uppbyggnaden och förstärkandet 

av företagets identitet, medarbetarnas image samt imagen hos kunderna (Bauer, 

2008). Enligt Aaker (1996) representerar identiteten en unik samling av varumärkets 

associationer som varumärkesgrundaren vill att varumärket ska vara förknippat med. 

Här kan därmed en koppling göras till företagets motivation att bedriva ett 

framgångsrikt CSR arbete. Det stärker och utgör inte bara en stor del av 

värdegrunden inom identiteten utan CSR påverkar även medarbetarnas och kundernas 

uppfattning om företaget (Borglund et al., 2009). Denna uppfattning om företaget 

beskrivs enligt Aaker (1996) som imagen. Det är av största vikt att medarbetarna 

skapar sig en positiv image av företaget då de fungerar som ambassadörer och även 

som en kommunikationslänk mellan företaget och de externa intressenterna 

(Falonius, 2010). CSR arbetet skapar enligt Borglund et al. (2009) goda 

förutsättningar för en förtroendeingivande effekt på samtliga intressenter och kan 

därmed vara med och påverka imagen av företaget. 

 

Freeman (1983) definierar intressenterna som personer eller organisationer som har 

ett intresse i företaget och som påverkas av företagets verksamhet (Kakabadse & 

Kakabadse, 2007). Intressenter i form av kunder, såväl som medarbetare ställer krav 

och förväntar sig att företag ska bedriva CSR frågor (Borglund et al., 2009). 

Intressenterna är viktiga att ta hänsyn till då de Chernatony (2006) menar att företaget 
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bör vara införstådda med hur de ser på företaget och vilken image de har, då den kan 

skilja sig mot företagets identitet.  

 

Diskussionen ovan belyser vikten av att ledningen ska arbeta så aktivt som möjligt 

med att förmedla ut identiteten och få imagen att överrensstämma med den för att 

minimera gapet i största möjliga mån (de Chernatony, 1999). Kommunicerandet av 

CSR arbetet utgör därmed en central roll vid förmedlingen av identiteten för att bland 

annat kunder och medarbetare ska kunna skapa sig en uppfattning angående de 

byggstenar som ligger till grund för hela verksamheten (Morsing & Beckmann, 

2006). Syftet blir att skapa ett gott anseende bland dessa intressenter vid 

presentationen av verksamheten, vilket belyser profileringsarbetets innebörd (Fill, 

2006). 

 

Axelsson och Agndal (2005) beskriver profileringen som företagets åtgärder för att 

aktivt påverka andras uppfattning om företaget. Enligt Grafström et al. (2008) vill 

intressenter i stor utsträckning informeras om hur företaget bedriver sin verksamhet, 

däribland dess CSR arbete. Studier har visat på att efterfrågan om information 

gällande CSR har ökat radikalt det senaste årtiondet där inte bara miljö och etiska 

aspekter belyses utan där även välgörenhet fått större fokus (Borglund et al., 2009). 

Morsing och Beckmann (2006) påpekar att företag satsar stort på att kommunicera ut 

CSR till samtliga intressenter, bland annat via respektfull märkning och CSR 

rapporter, men också via reklam och event. Traynor och Traynor (2004) hävdar även 

att marknadsföringsaktiviteterna genom Internet har ökat i betydelse vilket Borglund 

et al. (2009) likaså argumenterar för då de menar att webbsidor, årsredovisningar och 

företagsbroschyrer fungerar som effektiva kanaler för förmedlingen av CSR arbetet.   

 

Enligt den Hond et al. (2007) har CSR fått en betydande roll i samhället och inte 

minst i företagsverksamheter. Vi strävar efter en bättre och mer hållbar värld (Kotler 

& Lee, 2005). Samhället ställer högre krav på att verksamheter ska ta ett 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar och verka för en hållbar utveckling 

(Larsson, 2010; Atler, 2009) vilket resulterar i att denna anpassning blir en stor 
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utmaning för företag och organisationer att leva upp till (Atler, 2009). Grankvist 

(2009) menar att CSR har blivit en trend i dagens samhälle, men både han och 

Borglund et al. (2009) påstår att den har kommit för att stanna. 

 

1.3 Problemformulering 

Corporate Social Responsibility appliceras i många av dagens verksamheter som ett 

sätt att svara på samhällets krav på ett mer hållbart samhälle (Larsson, 2010), men 

också för att skapa innovation, värde och konkurrensmedel (Esty & Winston, 2009) 

och som ett verktyg i profileringen och utvecklingen av företagets image (Bauer, 

2008). Då detta är ett aktuellt ämne som genomsyrar många organisationer och 

företag ser vi det som en spännande uppgift där vi får möjlighet att applicera våra 

kunskaper och analytiska förmåga. I denna uppsats har vi utgått ifrån ett 

verklighetsbaserat fall, Holtab AB (se bilaga 1). Holtab har implementerat CSR i sin 

dagliga verksamhet men även i projektform. Baserat utifrån projektet, “El i 

Jyamrung”, (se bilaga 2) har forskningsfrågor och syfte formulerats; 

Hur kan ett företags CSR arbete påverka medarbetarnas samt kundernas image av 

företaget?  

Hur kan CSR användas som profileringsverktyg inom b2b? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur medarbetares samt kunders image 

av företaget Holtab AB har påverkats av det genomförda CSR projektet. Vi vill även 

undersöka hur företagets profilering av CSR projekt kan förbättras. 

 

1.5 Förklaringar och avgränsningar 

 Då Holtab verkar inom b2b sektorn har uppsatsens fokus kretsat kring denna 

sektor. 
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2. Metod 
 

I följande kapitel kommer läsaren att få en förståelse för vilka metoder vi har använt 

oss av samt hur vi har gått tillväga i genomförandet av uppsatsen. Inledningsvis 

presenteras val av forskningsmetod vilket sedan kommer leda in på vilken typ av 

material som används, val av intervjupersoner, genomförandet av samtliga intervjuer 

samt deltagande i CSR utbildning. Avslutningsvis berörs arbetsprocessen där 

arbetssätt och argumentation för det valda ämnet tas upp. Löpande i texten har det 

kritiska förhållningssättet samt trovärdigheten belysts i syfte att bevisa vår 

medvetenhet gällande val av tillvägagångssätt och metoder.  

 

Förord 

Vår uppsats är ett ex-jobb vilket utförs som ett uppdrag för Holtab AB. Syftet har 

sammankopplats med relevant teori om; identitet, image, profilering och CSR. Då vi 

är intresserade av dessa ämnen kändes uppdraget intressant att åtaga sig eftersom vi 

fick möjlighet att fördjupa oss inom begreppen samt utgå från ett verklighetsbaserat 

fall. CSR är idag ett omtalat ämne vilket även har varit en bidragande faktor till att vi 

tackade ja till att utföra arbetet.  

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod då vår empiri består av intervjuer och 

information från utbildningen vilket har skapat förutsättningar för en tolkande analys. 

Patel och Davidsson (2003) stödjer vårt val av metod då de menar att kvalitativ 

inriktad forskning är baserad på “mjuk” data insamlad från kvalitativa intervjuer med 

en tolkande analys. Vi ämnade ta reda på människors personliga åsikter, syn, tankar 

och kunskaper om ett ämne. Merriam (1994) och Widerberg (2002) förklarar detta 

med att kvalitativ forskning har ett angreppssätt som syftar till att förstå innebörden 

av ett visst fenomen eller företeelse. Det läggs fokus på process snarare än resultat, 

där forskaren vill observera vad som egentligen sker (Merriam, 1994).  
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Genom att vi själva har varit aktiva och skapat vår egen empiri har det bidragit till att 

vi tolkat den insamlade empirin utifrån vår synvinkel där vi varit medvetna om att 

tolkningen har färgats av våra subjektiva åsikter och tankar. Detta är enligt Merriam 

(1994) accepterat inom kvalitativ forskning eftersom forskaren har en central roll då 

den tolkar och analyserar egen insamlad information vilket enligt Widerberg (2002) 

uppmuntrar forskaren till att vara kreativ i processen. Forskaren utgår från att 

verkligheten är subjektiv och att den kan tolkas på olika sätt av olika människor 

(Merriam, 1994). Vårt forskningsresultat är därmed inte en definitiv sanning utan kan 

tolkas på olika sätt samt ses från många olika perspektiv. Detta var likaså inte vår 

avsikt att komma fram till en definitiv sanning, utan syftet var att skapa ett eget 

resultat som färgats av våra egna reflektioner och tolkningar.  

 

Uppsatsen är en fallstudie som baseras på företaget Holtab AB. Enligt Merriam 

(2009) kan fallet i studien exempelvis vara en person, institution eller ett 

familjeföretag. Solberg Søilen och Huber (2006) menar däremot att fallstudier inom 

ekonomistudier ofta handlar om ett bestämt företag där organisationen ställs i 

centrum. Fallstudien är till för att uppmuntra kritiskt tänkande och även visa en 

koppling mellan teori och praxis (Solberg Søilen & Huber, 2006). Detta ser vi som en 

utmaning då vi får möjlighet att applicera våra kunskaper och reflektera över ett 

verklighetsbaserat fall. Då vi även gör detta på uppdrag av ett företag känns det 

spännande att få möjlighet att komma med slutsatser som kan bidra med förslag på 

förbättringar inom företaget. Det finns många olika definitioner på fallstudier som 

varierar beroende på fackområde. Solberg Søilen och Huber (2006) sammanfattar 

fallstudier som en “komprimerad historia av en eller flera organisationer, som har 

som mål att belysa en viktig problemställning” (Solberg Søilen & Huber, 2006, s.13).  

 

Vi är medvetna om att den information vi har erhållit från företaget kan vara vinklad 

till företagets fördel där de kan ha framhävt mer fördelar än nackdelar. Att vara 

medveten om detta argumenterar Smith (2010) för då han menar att källorna från 

företaget bör granskas och användas med uppmärksamhet då de kan vara förskönade 

av företaget och där inte samtlig information finns med eller inte är uppdaterad. Vi 
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tror dock inte detta är något problem då den främsta informationen från företaget har 

återfåtts genom intervjuer samtidigt som vi upplevde att intervjupersonerna var ärliga 

och även tog upp sådant som inte var till företagets fördel.  

2.2 Primärdata 

I uppsatsen har vi använt oss av primärdata i form av personliga uttalanden från 

djupgående intervjuer, telefonintervjuer, en Skypeintervju och CSR utbildning. 

Primärdata består av empiri som enligt Smith (2010) är information som författaren 

själv samlar in. Vi använder dock ordet “skapa” istället för “samla in” då vi själva har 

påverkat de frågor vi ställt i intervjuerna och därefter gjort ett urval av empiri. 

Hartman (2004) menar att primärdata bör användas i största möjliga utsträckning då 

den är skriven av forskaren själv och även ger detaljer om hur undersökningen har 

gått tillväga. Vi prioriterade att intervjua personer och företag inom regionen och 

även utföra ett antal telefonintervjuer samt en Skypeintervju då tid och likvida medel 

var begränsat samtidigt som vi ansåg att det var nödvändigt för att skapa en mättnad. 

Bryman och Bell (2005) styrker detta då de menar att det är viktigt att ha den 

ekonomiska aspekten i åtanke vid insamling av primärdata. I många fall kostar 

undersökningar av primära slag mycket tid och pengar och detta påverkar speciellt 

studenter då uppsatsskrivandet ofta är tids-och ekonomiskt begränsat (Bryman & 

Bell, 2005). Efter att samtliga intervjuer hade genomförts ansåg vi att en mättnad 

hade uppnåtts där vi upplevde att empirin var tillräcklig för besvarandet av syftet.  

2.3 Sekundärmaterial 

Sekundärmaterialet baseras främst på det referensmaterial som vi funnit på 

Universitetsbiblioteket i Kalmar men även på vetenskapliga artiklar som vi hämtat 

från Linnéuniversitetets artikelsökmotor. Detta för att skaffa oss trovärdiga och 

väletablerade teorier och källor. Vi har även haft relevansaspekten i åtanke gällande 

val av artiklar och litteratur då nytillkomna källor har varit prioriterat. Merriam 

(1994) argumenterar för betydelsen av att använda relevanta och giltiga källor för att 

kunna producera ett hållbart resultat. För att definiera begreppet “nyare” har vi gjort 

ett urval av material som inte sträcker sig över en 15-års period. I enstaka fall har vi 
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dock valt en källa från 1994 och en från 1996 då vi anser att dessa fortfarande är 

relevanta och brukas i stor utsträckning av andra forskare.  

2.4 Tillvägagångssätt vid insamling och skapande av material 

Då vår uppsats är ett ex-jobb hade vi från första början ett färdigt mål utifrån det vi 

formade vårt syfte. Baserat på den empiriska delen samlade vi in relevant teori vilket 

kan förklaras som ett induktivt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005). Arbetet har 

även deduktiva inslag där vi följer bevisandets väg och objektiviteten stärks genom 

att författarna utgår från redan etablerade teorier (Patel & Davidsson, 2003). Efter att 

den teoretiska samt empiriska analysen hade genomförts gick vi tillbaka till vår 

befintliga teoretiska referensram och tog bort viss teori som vi ansåg inte var av vikt 

eller betydelse för besvarandet av syftet i slutsatsen. Vi tillförde även ytterligare 

teorier efter insamlandet av det empiriska materialet då vi ansåg att dessa var av 

betydelse och relevans för analys och slutsats. Vår uppsats baseras därför på det 

abduktiva arbetssättet. Enligt Patel och Davidsson (2003) karaktäriseras denna 

process av kombinationen mellan det induktiva och deduktiva arbetssättet, där 

tolkningen enligt Alvesson och Sköldberg (2008) styrks genom iakttagelser av nya 

fall. Dock är det av största vikt att abduktion inte ses som en enkel blandning av 

induktion och deduktion, då den förser med nya och unika moment, där empirin 

utvecklas successivt och det teoretiska materialet justeras under arbetets gång 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Fördelen med denna typ av arbetssätt är att det inte 

låser forskaren till skillnad från det deduktiva och induktiva tillvägagångssättet (Patel 

& Davidsson, 2003). Vidare menar dem att risken med ett abduktivt arbetssätt är att 

författarna väljer ämnet utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper vilket kan bidra 

till uteslutande av andra tolkningar. CSR, som utgör kärnan i uppsatsen, är ett nytt 

område för oss båda och därmed är risken inte lika stor för ett subjektivt 

synsätt.  Dock är vi desto mer insatta i identitet, image och profilering vilket också 

utgör en betydande del av uppsatsens innehåll. Detta kan omedvetet ha påverkat oss 

och bidragit till ett uteslutande av ytterligare tolkningar.  
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2.5 Urval av intervjupersoner 

Enligt Dalen (2007) är det inom kvalitativ intervjuforskning viktigt att välja ut 

lämpliga intervjupersoner. Vidare måste forskaren bestämma vem och hur många 

som ska intervjuas samt enligt vilka kriterier urvalet ska ske (Dalen, 2007). Utifrån 

vårt syfte valde vi intervjupersoner som vi ansåg kunde bidra med olika tankar, 

åsikter och kunskaper. Patrik Persson, VD på Holtab intervjuades för att få ett 

ledningsperspektiv gällande vad företaget står för och vilken identitet de vill 

förmedla. Peter Ackebjer, marknadschef, intervjuades för att få en bild av företagets 

nuvarande marknads- och kommunikationsåtgärder. Detta för att komma fram till vad 

de kan förbättra i sitt profileringsarbete i jämförelse med tidigare tillvägagångsätt. 

Michael Fohlin, projektledare intervjuades i syfte att få detaljerad information om 

projektet, där målsättningar och engagemang i och med projektet var aktuellt att ta 

reda på.  

För att få reda på den interna imagen av företaget samt åsikter och medvetenheten 

kring projektet “El i Jyamrung” valde vi att utföra gruppintervjuer med utvalda 

medarbetare inom Holtab, tre stycken á tre personer. Vi ville även få information 

gällande den interna kommunikationen.  Enligt Thomsson (2010) kan det i vissa fall 

vara lämpligt att utföra gruppintervjuer då det sparar tid och pengar, vilket även var 

vår tanke. Vi hade som önskemål att intervjua medarbetare från olika avdelningar för 

att få en variation då vi förutsåg att åsikterna kunde skilja sig beroende på befattning. 

Detta kan kopplas till Trost (2010) som nämner att forskare inom kvalitativa studier 

vill få en variation på intervjupersoner, hellre än för många likartade. Dock menar 

Trost (2010) att det inte bör finnas en intervjuperson som avviker för extremt från de 

övriga intervjupersoner, det vill säga, urvalet bör vara olikartad inom en viss ram. I 

vårt fall var det produktionschefen som valde ut medarbetare då intervjuerna utfördes 

under arbetstid. Trots detta, blev det till vår belåtenhet, då vi fick intervjua 

medarbetare från samtliga avdelningar. Vi ansåg dock att urvalet var olikartad 

samtidigt som den röda tråden synliggjordes vilket resulterade i att vi kunde urskilja 

tydliga delar som var av betydelse för uppsatsens resultat.  
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Urvalet av kunder baserades på ett utdrag på 50 kunder från Holtabs kundregister, där 

vi valde ut åtta kunder. Urvalet baserades på tillgänglighet och viljan att delta. Vid 

två av kundintervjuerna deltog två personer från företaget där anledningen var att 

kontaktpersonerna ansåg att de inte kunde besvara vissa frågor på egen hand utan 

önskade ha en kollega närvarande. Syftet med kundintervjuerna var att få reda på 

kundernas image av företaget och dess projektarbete, “El i Jyamrung”, samt om och 

hur de hade fått information om projektet.   

 

För att få en praktisk insyn i hur företag kan arbeta med CSR och för att styrka vår 

analys, valde vi att intervjua en expert inom CSR. Genom att vi deltog i en CSR- 

utbildning (för vidare information om utbildningen läs kapitel 2.7) kom vi i kontakt 

med hållbarhetskonsulten Iris Rehnström, utbildningens föreläsare. Rehnström kunde 

ge oss en verkligbaserad syn på hur man praktiskt kan arbeta med CSR inom 

organisationer. Hon bekräftade mycket av den teoretiska delen men gav oss även 

andra perspektiv på hur CSR kan implementeras och vilken roll verktyget har för 

företag och samhället.  

 

Presentation av intervjupersoner: 

Ledning 

 Patrik Persson, VD, Holtab AB 

 Peter Ackebjer, Marknadschef, Holtab AB 

Projektledare för ”El i Jyamrung” 

 Michael Fohlin, Projektledare, Holtab AB  

Medarbetare 

 Nio medarbetare på Holtab AB; Pseudonymer: Glenn, Viktor, Siw, Rickard, 

Joel, Johanna, Monica, Helena och Camilla 

Kunder till Holtab 

 Jan Hallberg, ansvarig för planeringssektionen, Kalmar Energi Elnät AB 

 Christoffer Svensson, ingenjör, Kalmar Energi Elnät AB 

 Ulf Roshäll, anläggningschef, Växjö Energi Elnät AB 

 Mats Lundin, elnätschef, Växjö Energi Elnät AB 
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 Glenn Pettersson, VD, Arise Elnät AB 

 Peter Niklasson, projektledare för det lokala nätet, E.ON Elnät AB 

 Petra Lönn, projektledare inom elnät, Vattenfall Eldistribution AB 

 Fredrik Bjarnegård, projektledare för vindkraftsparker i Sverige, Nordex 

Energy AB  

 Anonym person på anonymt företag* Pseudonym Emma Johansson 

 Anonym person på anonymt företag* Pseudonym Martin Sjöström 

CSR expert 

 Iris Rehnström, Sustainability Management Consultant, Stiftelsen TEM, 

Malmö. Rehnström har mångårig erfarenhet av strategiskt hållbarhets- och 

redovisningsarbete på företag och organisationer. Hon är en mycket 

efterfrågad föreläsare och företagscoach och ansvarig för TEM:s nätverk CSR 

Skåne (TEM, 2012-05-16). 

 

Då Holtab verkar inom en mansdominerad bransch föll det sig naturligt att 

majoriteten av kundintervjuerna representerades av män. Urvalet av kvinnliga 

kontaktpersoner var begränsat vilket resulterade i att vi endast fick kontakt med en 

kvinna. *Två personer valde att vara anonyma. Den ena kände sig inte bekväm att 

representera sitt företag då personen skulle avsluta sin tjänst och den andre gav ingen 

anledning.  

 

2.6 Genomförandet av intervjuer 

Intervjuer med Holtab 

Intervjuerna med Persson, Ackebjer och medarbetarna genomfördes i ett 

konferensrum på Holtab vilket var en passande miljö då vi fick intervjua utan 

störande moment i bakgrunden. Fohlin intervjuades på ett café i Kalmar vilket vi 

ansåg var en avslappnande miljö utan några störningsmoment. Samtliga intervjuer 

gick som planerat och vi fick svar på samtliga frågor. Intervjuerna med Persson, 

Ackebjer och Fohlin kändes avslappnade då vi hade träffat dem en gång tidigare och 

även haft kontakt via mail ett antal gånger. Detta medförde att vi kände oss trygga 

med att ställa frågor av alla dess slag, vilket vi även kände att de var bekväma vid. Då 



 

13 
 

vi hade en semistrukturerad intervju styrdes vi inte helt och hållet av frågorna utan vi 

tillät att ordningsföljden förändrades. Detta styrks av Merriam (1994) och Dalen 

(2007)  som menar att en semistrukturerad intervjuform är vanligt förekommande 

inom den kvalitativa studien.  Det är frågorna som styr intervjuerna men 

ordningsföljden kan komma att förändras då den inte är förutbestämd (Merriam, 

1994). Fortlöpande under intervjuerna kom vi på fler frågor vilket resulterade i en 

djupare förståelse för respondenternas åsikter. Detta påvisar Bryman och Bell (2005) 

som menar att den kvalitativa intervjun är flexibel och kan röra sig i olika riktningar 

vilket uppmuntrar respondenten till att diskutera det som den anser är relevant och 

viktigt. Frågorna kan därmed även avvika från intervjuguiden eller frågeformuläret 

och det ges ett stort utrymme för följdfrågor för att få en djupare förståelse för 

respondentens åsikter (Bryman & Bell, 2005). Under gruppintervjuerna med 

medarbetarna avvek diskussionen i vissa fall från ämnet vilket styrker Bryman och 

Bells tidigare argument. Vi kom in på ämnen som inte var relevant för besvarandet av 

syftet men vilket inte hade någon negativ inverkan på intervjun.  

 

Valet av tre personer i varje intervju ansåg vi skulle bidra till en god diskussion där 

samtliga skulle få möjlighet att prata. Vi valde att hålla medarbetarna anonyma i 

uppsatsen då de skulle känna sig bekväma att diskutera och föra fram deras åsikter 

och uppfattningar om företaget och dess projektarbete. Vi valde att namnge 

medarbetarna med pseudonymer. Vi kan konstatera att gruppintervjuerna gick bra då 

vi lyckades skapa en diskussion mellan deltagarna. Detta kan kopplas till vad 

Thomsson (2010) säger; att gruppintervjuer kan öka samspelet mellan 

intervjupersonerna vilket kan resultera i en rik diskussion. I många fall var det två 

som pratade och höll diskussionen vid liv medan den tredje partnern inte tillförde så 

mycket. Vi försökte ställa direkta frågor till den tredje partnern för att uppmuntra och 

ge utrymme till denne att delta i diskussionen. Vi upplevde att intervjupersonerna 

kände sig bekväma i diskussionen med oss och med varandra vilket kan kopplas till 

Thomssons (2010) uttalande angående att det underlättar om personerna känner tillit 

för varandra i intervjusituationen. En ytterligare viktig aspekt att tillgodose är den 

potentiella möjligheten att intervjupersonernas åsikter kan ha färgats och påverkats av 
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varandra. Vi noterade att personerna instämde med varandra gällande vissa 

utallanden men att även den individuella rösten tydligt framkom. Då vi inte hade 

möjlighet att intervjua alla inom företaget, utan enbart nio medarbetare har vi strävat 

efter att undvika att dra generella slutsatser som innefattar samtliga medarbetares 

åsikter. Därför har vi försökt vara tydliga med att framhäva respondenternas röster i 

analysen. 

 

Intervjuer med kunder och CSR expert 

Genomförandet av kundintervjuerna skedde på två olika sätt. Sex kundintervjuer 

skedde via telefon varav de två resterande, Kalmar Energi Elnät och Växjö Energi 

Elnät, skedde på respektive arbetsplats i ett konferensrum. McBurney och White 

(2004) framhäver att fördelarna med att utföra telefonintervjuer är att dessa går att 

utföra hyffsat snabbt där forskaren slipper resa till respondenten eller vänta på svar 

genom email. Detta förklaras dels av vårt val att utföra telefonintervjuerna då vi hade 

begränsat med tid men även ansåg att det var nödvändigt att få ett likvärdigt antal 

kundintervjuer som medarbetarintervjuer. Intervjuerna med Kalmar- och Växjö 

Energi tog längre tid än telefonintervjuerna och det föll sig även att dessa blev något 

mer djupgående än telefonintervjuerna. Vi hade denna aspekt i åtanke vid utförandet 

av telefonintervjuerna då vi försökte ställa följdfrågor och låta personen argumentera 

och noggrant förklara sina svar. Dock menar McBurney och White (2004) att det är 

svårare att ställa komplicerade och öppna frågor i en telefonintervju jämfört med ett 

personligt möte. Vi ansåg inte att vi berördes negativt av detta då vi från början hade 

utformat tydliga och lättbegripliga frågor.  

 

Frågorna vid kundintervjuerna se följde en mer strukturerad plan, detta för att få fram 

så tydliga åsikter, tankar och värderingar som möjligt. Dock blev det ändå av 

semistrukturerat slag då ordningsföljden inte alltid följde planen. Intervjun med Iris 

Rehnström skedde via Skype. Nätmottagningen var inte alltid till belåtenhet men 

påverkade inte intervjun negativt. Lyckligtvis hade vi träffat Rehnström tidigare på 

CSR utbildningen vilket underlättade i de lägen hon var tvungen att upprepa sitt svar. 

I övrigt gick intervjun som planerat och då hon är CSR expert blev hennes svar 
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uttömmande och intressanta. I detta fall var även frågorna mer av det strukturerade 

slaget.  

 

Dokumentation av intervjuer 

Vi valde att spela in samtliga intervjuer så att transkriberingen av dessa skulle bli så 

korrekt som möjligt och överensstämma med samtliga uttalanden. Vi skrev ned 

intervjuerna direkt efter utförandet, vilket Dalen (2007) anser är en bra idé då det 

underlättar en bästa möjlig återgivning av respondenternas uttalanden. Dessa 

skickades sedan till respektive respondent för att få ett godkännande innan vi 

publicerade svaren uppsatsen.  

 

Intervjuerna som genomfördes med Persson, Ackebjer och Fohlin tog 40-60 minuter 

att genomföra och gruppintervjuerna med medarbetarna tog 40 minuter. Detta 

resulterade i att vi fick rik information som omfattade cirka fem sidor transkriberat 

material med medarbetarna samt fem till åtta sidor transkribering med Persson, 

Ackebjer och Fohlin. Sammantaget har vi lagt cirka 30 timmar enbart på att 

transkribera. Trost (2010) menar att materialet kan bli ohanterligt om det är insamlat 

från för många intervjuer vilket kan medföra en svårighet till att urskilja detaljer.  

 

Transkriberingen av intervjuerna samt godkännandet från samtliga respondenter 

anser vi har stärkt trovärdigheten i uppsatsen. Merriam (1994) menar att det handlar 

om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas, det är viktigt att samma 

undersökning kan upprepas och ge samma resultat för att kunna vara pålitlig. 

Transkriberingen och godkännandet från intervjupersonerna styrker därmed 

Merriams argument. Samma tillvägagångssätt valde vi vid dokumentationen av 

kundintervjuerna då antal sidor sträckte sig från två till tre sidor transkriberat material 

och där de två kundintervjuerna som skedde på plats tog 40 minuter och resterande 

sex telefonintervjuer mellan 15-20 minuter. Intervjun med CSR experten Iris 

Rehnström skedde via Skype och tog 35 minuter. Vi fick även användbar information 

från henne vid de tre utbildningstillfällena à sex timmar (läs mer om vårt deltagande i 

utbildningen nedan).  
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2.7 Deltagande i CSR utbildning 

Under uppsatsskrivandet valde vi att delta i en CSR utbildning som arrangerades av -

Kalmar i samarbete med stiftelsen TEM i Lund och polska samarbetspartners (se 

kursintyg i bilaga 11). Utbildningen hölls under tre dagar á 6 timmar. Anledningen 

till detta var att utbildningen gav både små och medelstora företag kunskap och 

praktiska verktyg för att börja arbeta med CSR frågor samt för att vidareutveckla 

företagets CSR arbete (IUC Kalmar Län, 2012-05-17). Tack vare vårt deltagande fick 

vi god inblick i hur man kan arbeta med CSR i sin verksamhet, hur CSR kan 

användas i profileringsarbetet samt vilken betydande effekt den har på företagets 

image. Då vi agerade som observatörer på utbildningen fick vi en god inblick i vilka 

företag som arbetade med CSR och på vilket sätt de arbetar med det. De företag som 

deltog i utbildningen inspirerade oss en hel del i vårt uppsatsskrivande då de delgav 

tips och råd på hur man effektivt kan arbeta med hållbar utveckling i sin verksamhet. 

Vi fick användning av föreläsaren; Iris Rehnströms uttalanden i vår empiri då hon 

föreläste på samtliga utbildningstillfällen och ställde upp i en personlig intervju. 

Utbildningen gav oss även tid för eftertanke och reflektion gällande 

uppsatsskrivandet då vi under utbildningens gång fick mycket idéer och tankar som 

kom till användning i uppsatsprocessen.   
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3. Teoretisk referensram 
 

I utformandet av den teoretiska referensramen har vi kontinuerligt haft vårt syfte i 

åtanke för att behålla relevansen och den röda tråden genom hela kapitlet. Vi har 

valt att utgå från varumärkesidentitet och varumärkesimage då vi ämnar ta reda på 

identiteten och hur väl den överensstämmer med den uppfattade imagen. Därefter 

kommer fokus att ligga på förmedlingen av identiteten, det vill säga det interna samt 

externa profileringsarbetet mot medarbetare och kunder. Corporate Social 

Responsibility kommer därefter som en avslutande del på detta kapitel. Syftet är att 

läsaren ska lämna detta kapitel och påbörja analysen med CSR i åtanke.   

 

3.1 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 

För att kunna besvara syftet finner vi det nödvändigt att inleda den teoretiska 

referensramen med ett kapitel om identitet och image. Vi finner det lämpligt att först 

undersöka företagets identitet för att därmed kunna avgöra hur väl den 

överensstämmer med den upplevda imagen. Identiteten bör klargöras för att skapa 

möjligheter att påverka imagen.  

3.1.1 Identitet 

Falonius (2010, s.30) anser att: “ nyckeln till ett framgångsrikt varumärkesbyggande 

är att förstå hur man utvecklar en märkesidentitet: att veta vad varumärket står för 

och hur man uttrycker den identiteten”. Varumärkets identitet förmedlar syftet och 

meningen av vad varumärket är och står för (Aaker, 1996) samtidigt, som de 

Chernatony (1999) menar att den representerar individualitet som differentierar själva 

varumärket. Identiteten är enligt Balmer (2008) kraftfullt och omöjligt att ignorera. 

Ind (2007) argumenterar för att den representerar och symboliserar företagets kärna 

då den är formad av dess personlighet, kultur, filosofi och värden. Enligt Aaker och 

Joachimsthaler (2002) är den ett hjälpmedel vid relationsskapandet mellan företaget 

och kunden. de Chernatony (2006) och Falonius (2010) instämmer men belyser även 

att den är ett medel vid relationsbyggandet med medarbetarna, inte endast med 

kunderna då det är medarbetarna som förkroppsligar företaget och dess varumärke. 



 

18 
 

Aaker (1996) styrker detta argument då han menar att identiteten förmedlas och dess 

innehåll utlovas av medarbetarna till kunderna.  

Falonius (2010) belyser kärnvärdena som en del av identiteten som utgörs av själen i 

varumärket. Författaren menar att det är denna del som sedan introduktionen av 

företaget och dess varumärke på marknaden förblir oföränderlig vilket visar på dess 

betydelse att kunna vara konstant och tålig mot förändringar. Morgan et al. (2004) 

säger att det är företagets vision som ska uttryckas i kärnidentiteten. Denna del 

representerar alltså de grundpelare varumärket står för, vilket enligt Falonius (2010, 

s. 88) kan beskrivas som...”varumärkets DNA”. Aaker (1996) menar att om du 

förstår värdet och kulturen för organisationen på rätt sätt tar identiteten hand om sig 

själv. Kärnan bör inkludera delar som gör varumärket unikt och värdefullt samtidigt 

som den ska representera trovärdighet (Aaker, 1996).  

 

Aaker (1996) belyser även begreppet den utökade identiteten, vilken innehåller 

verktyg som skapar och kompletterar en helhet av identiteten och gör den fullständig. 

Ett exempel som författaren tar upp är beskrivningen av en person; om personen inte 

står dig nära och som du anser är relativt ointressant kan du kanske endast beskriva 

denne med ett fåtal ord till skillnad från personen som står dig mycket nära och som 

du anser intressant. Denne kan du beskriva mycket mer ingående och deskriptivt. 

Likadant fungerar företagens varumärken, de du känner att du har en relation till eller 

finner intressanta är i många fall starka varumärken som innehåller en utökad 

identitet (Aaker, 1996). Identiteten skapar därför förutsättningar för samtliga 

intressenter att skapa sig en överrenstämmande image av verksamheten som företaget 

vill vara förknippad med (Ind, 2007). 

 

3.1.2 Image 

Enligt Worcester (2009) kan ett företags image påverka om ett företag blir 

framgångsrikt eller inte. Cretu och Brodie (2007) menar att det finns en mängd olika 

definitioner på image, varav en del presenteras nedan.  Enligt Arendt och Brettel 

(2010) kan ett företags image beskrivas som ett resultat av de upplevelser, känslor, 

tankar och kunskaper människor har samlat på sig om företaget. Aaker (1996) 
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beskriver varumärkesimagen som den nuvarande uppfattningen av varumärket och 

enligt Persson (2010) som associationerna och tankarna kunden har om ett 

varumärke. Enligt Kapferer (2008) uppstår imagen hos mottagaren, det vill säga, den 

skapas genom att mottagaren avkodar signalerna som härstammar från varumärkets 

produkter, tjänster och kommunikation. Balmer och Greyser (2003) argumenterar för 

att imagen av ett företag är komplext vilket inte är märkligt då människor tänker och 

bearbetar information på olika sätt.  

Cretu och Brodie (2007) beskriver image som kundens emotionella tankar om ett 

specifikt varumärke. Det är därmed imagen som styr vårt agerande (de Chernatony, 

2006; Balmer & Greyser, 2003). Zambardino och Goodfellow (2007) menar att 

varumärken byggs genom en kombination av rationella och emotionella element där 

varumärken ska attrahera både hjärna och hjärta. Ett företag kan inte enbart framhäva 

funktionella betydelser som kvalitet, reliabilitet och service utan bör även visa på 

emotionella betydelser vilket innefattar subjektiva synvinklar från allmänheten 

(Balmer & Greyser, 2003). de Chernatony och McDonald (2003) hävdar att företag 

som endast anspelar på funktionella attribut, såsom design, kan skapa en 

konkurrenskraftig position idag, men att det inte kan fungera som en långsiktig 

strategi. De emotionella attributen som förknippar varumärket med specifika värden 

är däremot mer personliga och har förmågan att säkerhetsställa varumärkets 

långsiktighet. Balmer och Greyser (2003) belyser dock risken med att endast 

framhäva ena attributet framför det andra, utan både funktionella och emotionella 

associationer bör vara kopplat till ett varumärke.  

 

Meddelanden som företaget sänder ut behöver inte uppfattas som det var tänkt att det 

skulle uppfattas (de Chernatony, 2006). Författarna menar att det är av stor vikt att 

företaget är medveten om vilken image kunden har och ser hur denna 

överensstämmer med företagets identitet. Genom att framhäva specifika attribut i 

kommunikationen kan ett företag enligt Aaker (1996) stärka eller förändra 

varumärkesimagen. 
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Det är inte endast kunderna som skapar sig en image av företaget, utan medarbetarna 

kan även inneha en image det (Hatch & Schultz, 2003). Vidare menar Hatch och 

Schultz att dessa utgör nyckeln i relationsbyggandet med kunden och ger mening och 

betydelse till varumärket. Om företaget i sin tur har en stark identitet bidrar det till att 

medarbetarna har förutsättningar för att skapa sig en image som överensstämmer med 

identiteten (Simões et al., 2005). Vidare menar författarna att företaget lättare kan 

styra den interna förmedlingen av identiteten, än den externa förmedlingen. Men trots 

att företaget inte helt kan styra vilket imagen medarbetarna har av företaget kan 

ledningen fortfarande arbeta med löpande aktiviteter som påminner dessa om 

företagets identitet (Simões et al., 2005).  Det vill säga, att i profileringsarbetet arbeta 

aktivt med att förmedla företagets identitet (Fill, 2006) för att på så sätt skapa en 

önskad image (Ind, 2007).    
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3.2 Profilering 

Profilering innebär att presentera verksamheten i syfte att skapa ett gott anseende 

(Fill, 2006) och att aktivt påverka andras uppfattning om företaget som varumärke 

(Axelsson & Agndal, 2005). För att kunna besvara hur Holtabs profilering av CSR 

projekt kan förbättras ser vi det som nödvändigt att klargöra vad begreppet innebär, 

både från ett internt perspektiv, där den interna kommunikationen är riktad mot 

medarbetarna, samt ett externt perspektiv riktat mot kunderna. I det externa 

perspektivet ligger fokus på kommunikations- samt marknadsföringsverktyg inom b2b 

sektorn. 

3.2.1 Intern profilering mot medarbetare 

Utan en stark och tydlig identitet blir det svårt att förmedla ut en enhetlig bild av 

företaget och få samtliga medarbetare att arbeta efter en gemensam vision (Aaker, 

1996). Som tidigare nämndes används profilering som begrepp vid förmedlingen av 

identiteten. Ind (2007) belyser vikten av att förmedla identiteten till medarbetarna då 

det kan ge goda förutsättningar för att skapa en bra image och få dessa involverade i 

företaget och dess varumärke. Fill (2006) menar att profileringen presenterar hela 

verksamheten och därmed identiteten till intressenten i syfte att skapa gott anseende. 

Inom profileringsarbetet utgör kommunikation en central roll då dess uppgift är att 

förmedla ut vad varumärket står för (Axelsson & Agndal, 2005). Om företagets mål 

är att skapa en stark profil hos medarbetarna blir den interna kommunikationen en 

förutsättning för att skapa detta (Fill, 2009).  

Fill (2009) argumenterar för att den interna kommunikationen måste prioriteras på 

grund av dess stora roll och inverkan då den ger goda förutsättningar att skapa 

motiverade och engagerade medarbetare. Smith och Mounter (2008) argumenterar i 

samma linje då hon menar att den interna kommunikationen kan skapa en bättre 

relation mellan arbetsgivare och medarbetare samtidigt som den påverkar hur 

medarbetaren presterar och agerar på arbetet, vilket i sin tur har en inverkan på hur 

företaget presterar. Ind (2007) nämner att organisationer i många fall lägger sitt fokus 

på att förbättra den externa kommunikationen istället för den interna. Därmed kan det 
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bli svårt för organisationen att få stöd från samtliga medarbetare gällande 

marknadsföringskampanjer eller få feedback då företagsbeteendet utåt är positivt 

eftersom medarbetarna inte blivit medräknade som en nyckelintressent från början 

(Ind, 2007). För att skapa en fungerande kommunikation mellan ledning och 

medarbetare behövs enligt Simonsson (2006) ett system där kanaler och olika 

mötesformer verkar i symbios med varandra. Hon menar att det krävs att 

informationen och budskapet anpassas till medarbetarna där man även visar på hur 

den sätts in i praktiken.  

 

Axelsson och Agndal (2005) belyser även denna aspekt och argumenterar för vikten 

av att informationen sätts in i ett sammanhang som visar hur den påverkar 

organisationen och vilka förutsättningar den skapar. Detta ger goda förutsättningar 

för medarbetarna att känna delaktighet och öka förståelsen och engagemanget på ett 

positivt sätt (Axelsson & Agndal, 2005). Welch och Jacksson (2007) föreslår att den 

interna kommunikationen kan betraktas utifrån fyra dimensioner men där Fill (2009) 

väljer att lägga fokus på den fjärde; intern företagskommunikation. Welch och 

Jacksson (2007) menar att denna kommunikation sträcker sig mellan organisationens 

strategiska ledare och dess interna intressenter. Syftet är att främja samhörighet, 

engagemang, medvetenhet gällande den dynamiska miljön och en förståelse för 

organisationens föränderliga mål (Fill, 2009). 

 

3.2.2 Profilering mot kunder 

Inom b2b-marknaden bör företag i sitt profileringsarbete fokusera på att 

kommunicera fördelarna med deras produkter eller tjänster och framhäva hur dessa 

kan lösa kundens problem (Kotler & Pfoertsch, 2006). Brennan et al. (2007) menar 

att de viktigaste verktygen inom b2b är personlig försäljning, mässmedverkande och 

annonsering i branschspecifika tidningar. Traynor och Traynor (2004) instämmer 

men nämner även internetbaserad annonsering och tekniska 

presentationer/seminarium. 
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Annonsering 

Brennan et al. (2007) hävdar att annonsering utgör en stor del av 

marknadsföringsbudgeten för företag inom b2b. Enligt Fill (2009) kan annonsering 

nå en stor publik med ett enkelt meddelande som ger publiken möjlighet att förstå 

vilken funktion en produkt har. Huvudtanken med annonsering är därmed att bygga 

eller upprätthålla medvetenheten om företaget som varumärke eller dess produkter 

(Fill, 2009). Coe (2004) belyser annonsering som viktigt, men att det inte kan 

användas för att nå en utvald person inom ett företag. Armstrong et al. (2009) menar 

att annonsering endast kan skapa en envägskommunikation med publiken samtidigt 

som annonser inte direkt kan inneha en övertalningsförmåga. Det finns ett antal 

medium som kan användas i samband med annonseringen som exempelvis tidningar, 

TV och internet (Armstrong et al., 2009).  

 

För företag inom b2b kan annonsering i tryckta medier ske med fördel i 

branschtidningar (Brennan et al., 2007). Dessa tidningar och magasin är bransch- och 

industrispecifika vilket gör det lätt för företaget att nå sina potentiella och nuvarande 

kunder inom branschen (Kotler & Pfoertsch, 2006). Marknadsföraren väljer ut 

tidningar att annonsera i baserat på deras kapacitet att nå den specifika målgruppen 

(Brennan et al., 2007). Vidare måste branschtidningar analyseras i hänsyn till deras 

förmåga att leverera ett kostnadseffektivt meddelande från ett ekonomiskt perspektiv 

samt utifrån läsbarheten (Gilliland & Johnston, 1997).    

 

Mässor och utställningar 

Enligt Axelsson och Agndal (2005) är det personliga mötet med representanter från 

olika företag viktig då ett förtroende till varumärket byggs upp till stor del genom den 

personliga interaktionen. Kotler och Pfoertsch (2006) framhäver mässor som en 

viktig komponent inom b2b marknaden som enligt Brennan et al. (2007) medför att 

köpare och säljare samlas på ett och samma ställe. Axelsson och Agndal (2005) 

argumenterar även i linje med Kotler och Pfoertsch då de anser att branschspecifika 

mässor kan skapa möjligheten för företag att hitta nya kunder och leverantörer men 
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även ge chansen att studera vad konkurrenterna erbjuder samt trenderna inom 

branschen.  

 

Det huvudsakliga syftet med att delta på mässor är enligt Fill (2009) för att utveckla 

långsiktiga partnerskapsrelationer med sina kunder, utveckla företagets identitet och 

att samla in uppdaterad marknadsinformation om branschen. För företag som redan 

finns på internationella marknader eller önskar expandera internationellt kan 

medverkandet på mässor vara en nyckelkomponent för företagets 

kommunikationsaktiviteter (Brennan et al., 2007). På mässor kan företag enligt 

Brennan et al. (2007) utföra försäljning men även aktiviteter som inte är kopplade till 

försäljningsprocessen som exempelvis bygga eller behålla företagets image, samla 

information om konkurrenter, test och utvärdering av produkter och behålla 

företagsmoral.  

 

Personlig försäljning 

Enligt Traynor och Traynor (2004) har personlig försäljning länge varit ett viktigt 

marknadsföringsverktyg för företag inom b2b. Detta kan vara på grund av att säljarna 

spelar en stor roll i byggandet och upprätthållandet av kundrelationer inom b2b där 

lojaliteten oftast återfinns hos säljaren (Gonzales et al., 2010). Trots att personlig 

försäljning är den mest interaktiva försäljningsmetoden och även dem mest effektiva, 

så är den samtidigt den dyraste metoden (Avlonitis & Karayanni, 2000). Personlig 

försäljning innebär en tvåvägskommunikation mellan säljare och kund oavsett om 

den sker face-to-face, via telefon eller genom videokonferens (Armstrong et al., 

2009). Ford et al. (2006) belyser kommunikationen som sker i interaktionen som 

viktig där det handlar om att influera varandra och inte bara att sälja. Säljaren måste 

även lära känna kunden och veta vad den har för behov samtidigt som den måste ge 

information och råd angående företagets produkter och tjänster (Ford et al., 2006). 

Axelsson och Agndal (2005) nämner att olika kunder skiljer sig åt och framhäver 

betydelsen av att lära känna den individuella kunden och sätta sig i dennes situation, 

för att på bästa sätt lösa det individuella behovet. 
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En syn på personlig försäljning är enligt Fill (2009) att företagssäljarna är ansvariga 

för försäljning och installation samt uppgradering av kundens utrustning. Den andra 

synen på personlig försäljning är att säljarna är ansvariga för att utveckla, sälja och 

bevara kundkonton. Inom försäljningsaktiviteterna inom b2b har fokus dock riktats 

mot att utveckla och bibehålla långsiktiga relationer med kunderna (Fill, 2009). 

Enligt Brennan et al. (2007) och Ford et al. (2006) ligger utmaningen i att koordinera 

aktiviteterna för att uppnå en konsistens i säljarnas beteende mot kunderna på ett 

sådant sätt som gör att organisationen kan uppfattas som en helhet. Vidare menar 

Ford et al. (2006) att det förvåras ytterligare på grund av det ökade antalet 

kommunikationskanaler som används där kunden kanske kommer i kontakt med flera 

medium som kundservice, hemsidan och säljare. 

 

Annonsering, mässor och utställningar samt personlig försäljning som beskrivits ovan 

har nämnts som effektiva marknadsföringsverktyg inom b2b. Ett profileringsverktyg 

som kan användas i dessa sammanhang är enligt Grafström et al. (2008) Corporate 

Social Responsibility.  
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3.3 Corporate Social Responsibility 

Eftersom uppsatsen i grund och botten baseras på ett CSR projekt ser vi det som 

naturligt att beröra vad CSR är samt dess betydelse för företag och samhälle. CSR 

projektet som uppsatsen utgår ifrån innefattar socialt ansvarstagande vilket har 

medfört en fördjupning inom just denna del. Då uppsatsen har ett 

intressentperspektiv med fokus på medarbetare och kunder ses det som nödvändigt 

att förklara begreppet intressenter och dess inverkan och påverkan på ett företag. 

För att kunna besvara hur profilering av framtida projekt kan förbättras var det av 

vikt att skriva om CSR utifrån ett profilerings- samt kommunikationsperspektiv.   

 

3.3.1 Vad är CSR? 
 

“Caring for employees, communities and environment is not only seen as morally 

correct, but also the best approach for continuity and profitability.” 

(Gupta & Sharma, 2009, s. 397) 

 

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett förhållningssätt som implementeras i 

den dagliga verksamheten hos många företag (Grankvist, 2009). Det har blivit allt 

mer vanligt att arbeta med CSR då kraven från samhället, gällande att ta ett 

företagsansvar blivit allt mer påtagligt (ICC, 2002; Jutterström & Norberg, 2011), 

men även på grund av konkurrensmässiga skäl (Jutterström & Norberg, 2011) och att 

CSR i allmänhet kan användas som ett verktyg vid uppbyggnaden och förstärkandet 

av företagets identitet och image (Bauer, 2008). Bauer (2008) framhäver att företag 

inte enbart kan fokusera på den ekonomiska aspekten längre, utan nyckeln till 

framgång ligger i det sociala ansvarstagandet. den Hond et al. (2007) menar att man 

tydligt kan se att företag och samhället blir mer och mer sammanvävda då högre krav 

ställs på att företag ska vara legitimerade och ta ett ansvar i samhället där de verkar.  

 

Diskussionen angående den korrekta definitionen på CSR är enligt Grafström et al. 

(2008) fortfarande vid liv och likaså skepticismen för själva CSR-ideologin. De 

belyser kritikernas argument angående att CSR är ett hot mot marknadsekonomin och 

ett provocerande och kontroversiellt ämne som strider mot lagarna. Kristian Karlsson 
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(2006) menar att alltför stort fokus har lagts på CSR arbetet och han förespråkar 

istället att företag ska göra det de gör bäst. Jutterström och Norberg (2011) tar även 

upp att vissa ser CSR som en affärsmetod och ett hyckleri som företag använder sig 

av för att framstå som goda företagsföreträdare liksom Arendt och Brettel (2010) 

argumenterar för då de anser att CSR endast är ett marknadsföringsverktyg för att 

skapa synlighet snarare än för att skapa goda sociala effekter. Samtidigt tar Grafström 

et al. (2008) upp förespråkarnas argument; CSRs möjlighet att bidra till en bättre och 

starkare företagsmarknad och ett mer välmående samhälle.  

 

En ordagrann översättning på CSR skulle bli företags sociala ansvar. Enligt 

Grafström et al. (2008) innebär just denna översättning att företag ska kunna stå till 

svars för sin påverkan på samhället. Morsing och Beckmann (2006) menar dock att 

det finns en överenskommelse angående definitionen mellan marknadsförare, 

forskare inom kommunikation och samhällsvetare. Enligt dessa kan “CSR definieras 

som organisationens status och verksamhet med avseende på dess upplevda 

samhälleliga förpliktelser.” (Morsing & Beckmann, 2006, s. 17). Enligt Svenskt 

Näringsliv (2012-04-18) skiljer sig begreppet också beroende på land och affärskultur 

vilket gör översättningen ännu mer komplicerad. Enligt Grankvist (2009, s. 17) “… 

handlar CSR om företagens frivilliga samhällsansvar, uppdelat i tre områden; 

ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt 

ansvarstagande.” Han belyser att nyckeln till framgång och långsiktig hållbarhet är 

att låta dessa områden samspela med varandra.  Gupta och Sharma (2009) styrker 

Grankvist argument om att integrera de olika områdena men samtidigt bör företaget 

ta itu med intressenternas förväntningar och behov.  

 

Larsson (2010, s.84) nämner bland annat EUs och Internationella Handelskammarens 

definition på CSR; “ Ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga 

problem i deras verksamheter och i dess interaktion med intressenterna på en frivillig 

basis” samt “det frivilliga åtagandet av företag att hantera sin verksamhet på ett 

ansvarsfullt sätt”. 
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Idag är det mer på frivillig basis många företag implementerar CSR i sin verksamhet, 

med utgångspunkt från sitt eget arbete (Frostensson & Borglund, 2006). Gupta och 

Sharma (2009) menar dock att inom den närmsta framtiden kommer CSR vara en 

nyckelfaktor och ett självklart instrument i hållbara verksamheter. Det finns 

certifieringssystem som ISO (International Organization for Standardization) vilket 

organisationer och företag kan följa (Larsson, 2010), exempelvis ISO 9000 (ISO, 

2009a) och ISO 14000 (ISO, 2009b). Dessa certifieringar innebär att företag arbetar 

efter kvalitetsstyrning och kvalitetsförsäkring; ISO 9000 (ISO, 2009a) samt 

miljöstyrning; ISO 14000, där företaget arbetar proaktivt för att värna miljön (ISO, 

2009b). Certifieringssystemen underlättar för företagen att implementera CSR i 

verksamheten (Larsson, 2010) och möter samtliga intressenters behov gällande 

exempelvis miljö och kvalitet (ISO, 2009b) samt underlättar för handeln mellan 

länderna (ISO, 2009a). 

 

Morsing och Beckmann (2006) belyser vikten av att inte endast implementera CSR 

arbetet i det egna företaget utan det är även viktigt att se till att leverantörskedjan har 

en CSR strategi. Om en organisation arbetar aktivt för detta är det högst troligt att de 

skapar sig en konkurrensfördel och minskar risken att skada eller skapa upphov till 

falska rykten gällande varumärket (Larsson, 2010). Men det är inte lätt att skapa 

samma strategier och få alla aktörer i leverantörskedjan att arbeta efter liknande 

hållbara, sociala och miljömässiga mål då detta tar mycket tid, kraft och dessutom 

kräver kontinuerlig kommunikation mellan företagen (Morsing & Beckmann, 2006).  

 

Då företag utgår från sitt eget arbete vid integreringen av CSR (Frostensson & 

Borglund, 2006) finns det många olika arbetsområden och olika sätt att organisera sitt 

CSR arbete på (den Hond et al., 2007). Flera organisationer och företag har idag 

grundläggande värderingar som utgår från CSR, bland annat att de lever upp till 

normer om samhälls- och miljöansvar samt att företaget har policys för mänskliga 

rättigheter (Jutterström & Norberg, 2011). Dock räcker det inte att endast arbeta med 

dessa aspekter i sin verksamhet då konkurrensen har hårdnat och det gäller att företag 

differentierar sig även när det kommer till deras CSR arbeten menar Grankvist 
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(2009). Socialt ansvarstagande har fått ett större utrymme den senaste tiden då man 

har sett att denna typ av CSR aktivitet kan öka lönsamheten, attraktionen, synligheten 

och en ökad produktivitet bland medarbetarna (Kotler & Lee, 2005; Grankvist, 2009). 

Grankvist (2009) påvisar att vissa företag insett fördelarna med att ta ett socialt 

ansvar utifrån företagets förmåga då detta kan resultera i positiva konsekvenser.  

 

3.3.2 Socialt ansvarstagande - som en del inom CSR 

Hess och Warren (2008) argumenterar för att företag har ökade påtryckningar från 

intressenter att ta socialt ansvar. Företag har även svarat på dessa krav på olika sätt, 

bland annat genom sociala initiativ vilket har som syfte att förbättra 

levnadsförhållanden i samhällen, globalt eller lokalt (Hess & Warren, 2008). Hess et 

al. (2002) menar att många globala företag lägger betydande resurser och tid på att 

engagera sig i samt stödja projekt i samhället, vilket de benämner som CSI- 

Corporate Social Initiatives. Dessa projekt innebär inte rena donationer till 

välgörenhetsorganisationer utan företagen är själva involverade och bidrar med stora 

resurser till olika samhällsprojekt (Hess & Warren, 2008). Initiativen kan variera i 

form och utförande och kan involvera globala insatser i utvecklingsländer genom 

överföring av kunskap eller stöd till utbildning (Hess et al., 2002). Huvudtanken med 

CSI är att det ska vara knutet till företagets kärnvärden i verksamheten (Hess et al., 

2002). 

En annan populär aktivitet inom socialt ansvar är enligt Lii och Lee (2011) filantropi 

som innebär att företag frivilligt är med och bidrar till ett bättre samhälle genom att 

öka samhällets livskvalitet. Filantropi som är en översättning på ordet philantrophy 

(Jutterström & Norberg, 2011) innebär enligt Kotler och Lee (2005) att företag 

donerar pengar eller resurser till ett välgörande ändamål, i syfte att företaget vill 

agera som en god medborgare utan att förvänta sig att få något i gengäld (Lii & Lee, 

2011). Mottagarna för donationerna är oftast ideella organisationer, stiftelser eller 

offentlig verksamhet (Kotler & Lee, 2005). Philantrophy härstammar från USA och 

har länge varit en förekommande aktivitet för amerikanska företag att bedriva 

(Jutterström & Norberg, 2011). Enligt Borglund et al. (2009) passar inte denna idé 
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helt in i de Europeiska välfärdstaterna då europeiska företag redan bidrar till 

samhället genom att betala en stor summa skatt till staten (Kakabadse & Kakabadse, 

2007). I USA är även välgörenhet avdragsgillt vilket betyder en sänkt skatt för 

företag som donerar pengar (Borglund et al., 2009). Urip (2010) anser att det finns en 

problematik kring filantropi då den oftast fokuserar på kortvarig lättnad och undviker 

en långsiktig inverkan.  

 

Saiia et al. (2003) skriver om en annan typ av filantropi som växt fram i och med en 

mer konkurrenskraftig marknad, det vill säga, strategisk filantropi. Även Kotler och 

Lee (2005) belyser att en strategisk filantropi har växt fram vilket innebär att företag 

väljer att stödja noga utvalda projekt som ligger i linje med företagets mål och 

ambitioner samt dess kärnverksamhet (Saiia et al., 2003).  

 

I svensk CSR- litteratur används ordet välgörenhet mer frekvent och är i princip 

samma idé som filantropi. Enligt Borglund et al. (2009) är välgörenhet ett av många 

CSR verktyg som kan innefatta engagemang i ideella projekt samt bidragandet med 

ekonomiskt stöd. Grafström et al. (2008) menar att det ofta är välgörenhetsprojekt 

som lyfts fram när företag eller media vill visa konkreta exempel på socialt 

ansvarstagande.  Jutterström och Norberg (2011) nämner att ordet välgörenhet inom 

CSR innefattar de aktiviteter som företag åtar sig för att ge ett allmänt samhällsstöd i 

form av konkreta bidrag till projekt eller organisationer som inte behöver vara 

kopplat till organisationens kärnverksamhet. Borglund et al. (2009) nämner även att 

företag kan donera pengar till diverse välgörenhetsorganisationer, genom exempelvis 

insamling av pengar till tsunamikatastrofen. Enligt Grafström et al. (2008) och 

Borglund et al. (2009) kan företag även ge stöd till samhället i form av sponsring 

vilket även är ett begrepp som inkluderas i välgörenhetsramen. Företag har länge 

ägnat sig åt denna typ av verksamhet där sponsring av idrotts- och kulturevenemang 

varit vanligt förekommande (Grafström et al., 2008). 

 

Det är dock av vikt att CSR arbetet på lång sikt ska vara kopplat till företagets 

värdegrund för att intressenter ska förstå varför företaget ger stöd till diverse projekt 
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(Borglund et al., 2009). Pohl och Tolhurst (2010) belyser att en win-win situation kan 

skapas om ett företag engagerar sig i projekt som adresserar ett problem som har en 

koppling till företagets kärnverksamhet. Det blir därmed en starkare association till 

varför företaget åtar sig ett visst projekt (Pohl & Tolhurst, 2010). Kakabadse och 

Kakabadse (2007) belyser intressenterna som en viktig faktor att ta i beaktning då de 

skapar sig en egen förståelse om företagets utförda CSR arbete vilket kan skilja sig 

beroende på intressentgruppen. 

 

3.3.3 Intressenter- som påverkar och påverkas av företagets verksamhet 

Enligt Frostensson och Borglund (2006) finns det en väv av intressenter runt 

organisationen, som företagsledningen måste ta hänsyn till samtidigt som de måste 

balansera de olika intressen som finns inom de olika intressentgrupperna (Grankvist, 

2009). Intressenter som även kallas aktörer påverkar ett företags verksamhet 

samtidigt som företaget påverkas av dess aktörer (Grafström et al., 2008; Borglund et 

al., 2009). I nuläget finns det lagar som styr företagen att ta ett visst ansvar för dess 

intressenter (Pohl & Tolhurst, 2010). Dock kan företagen även anamma ytterligare 

ansvar i form av etiska och ekonomiska aspekter för att intressenterna ska känna en 

större tillit mot företaget (Pohl & Tolhurst, 2010). Flera intressentgrupper bör tas i 

åtanke i prioritering av företagets CSR arbeten vilket försvåras av de oftast olika 

förväntningarna dessa har på hur företaget ska utforma sitt CSR arbete (den Hond et 

al., 2007).  

Morsing och Beckmann (2006) belyser vikten av att engagera intressenterna i 

långsiktiga relationer som skapar värde för båda parter. Fokus har gått från att 

hantera intressenter till att företag väljer att interagera med dem i relationsbyggande 

aktiviteter (Morsing & Beckmann, 2006). Grafström et al. (2008) framhäver även att 

företag har blivit mer proaktiva vilket betyder att de arbetar mer aktivt med socialt 

ansvarstagande. Att agera reaktivt innebär att företag endast bemöter framförd kritik, 

vilket kan medföra negativa konsekvenser för anseendet av företaget. Att då arbeta 

proaktivt i sina intressentrelationer genom dialog blir alltmer viktigt för att kunna 

skapa en gemensam förståelse för krav och problem (Grafström et al., 2008). Enligt 
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ICC (2002) är det väsentligt att ta reda på vilka frågor som intressenterna anser som 

viktiga för att som företag kunna formulera och anpassa sin företagspolitik utefter 

detta. Gupta och Sharma (2009) och Grankvist (2009) argumenterar för den ökade 

betydelsen att involvera intressenter i en dialog. Här utgör kommunikationen en 

central roll vilket även ger förutsättningarna för profileringsarbetet mot intressenterna 

(Axelsson & Agndal, 2005).  

 

3.3.4 CSR- som ett verktyg inom profileringsarbetet 

Att kommunicera ut CSR är ingen enkel uppgift menar Morsing och Beckmann 

(2006) där de även belyser att en del företag ställer sig tveksamma till 

kommunikationen av CSR. Dock hävdar de ändå att många företag har intensifierat 

deras CSR arbete både när det gäller utvecklingen av det, integrationen och den 

kommunikativa delen. Morsing et al. (2008) argumenterar för att först fokusera på 

den interna CSR kommunikationen innan man går ut och förmedlar det till de externa 

intressenterna. De kallar detta för “The inside out approach” (Morsing et al., 2008, 

s.102). Denna typ av synsätt börjar med att företaget försäkrar sig om att 

medarbetarna är införstådda och engagerade i CSR frågorna innan företaget går ut 

och kommunicerar med de externa intressenterna. Efter att denna del är avklarad bör 

företaget kommunicera dessa CSR aktiviteter som relateras till medarbetarna. 

Modellen vill belysa medarbetarnas roll och deras vikt i organisationer, de ska 

behandlas som nyckelintressenter menar författarna.  

Enligt Borglund et al. (2009) kommunicerar företagen ofta via respektfull märkning, 

CSR rapporter och årsredovisningar, men vissa gör det även via reklam, speciella 

event och intressentdialoger. En viktig aspekt är dock att företagen satsar mer på att 

vara transparenta då denna del räknas som viktig vid bedömningen om hur politiskt 

legitimt företaget är (Kakabadse & Kakabadse, 2007; Pohl & Tolhurst, 2010; 

Grafström et al., 2008). Morsing och Beckmann (2006) framhäver att det har visat sig 

att organisationer som marknadsför sig själva genom sitt CSR arbete i många fall 

lockar till sig kritisk uppmärksamhet. Författarna menar att företag bör vara försiktiga 

med att ge ut information om sina etiska och sociala ambitioner då detta kan locka till 
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sig kritiska intressenters uppmärksamhet. Andra studier har även visat på att 

intressenter kan bli misstänksamma mot företag som exponerar sin CSR strategi i för 

stor utsträckning, då det går att befara att företaget vill dölja något (Brown & Dacin, 

1997). Därmed ställs det idag höga krav på att företag bör ha mer sofistikerade 

kommunikationsstrategier för att undvika skepticism bland intressenterna (Du et al., 

2010). Borglund et al. (2009) tar också upp ett ytterligare perspektiv där de 

argumenterar för vikten av att företag inte ska vara för avvaktande i sitt CSR arbete. 

Författarna menar att det är bättre att visa på företagets ambitioner och mål med CSR 

och var företaget befinner sig idag. Samtidigt som denna aspekt är viktig att 

tillgodose bör börsnoterade företag inte heller undgå att berätta om sitt CSR arbete då 

samtliga på marknaden ska ha tillgång till samma information (Borglund et al., 2009).  

 

Morsing och Schultz (2006) har utvecklat en kommunikationsstrategi för CSR, 

baserad på Grunig och Hunt’s (1984) PR modell innehållande tre typer av 

intressentrelationer och som förklarar hur företag strategiskt kan delta i CSR 

kommunikationen; “Stakeholder information strategy”, “Stakeholder response 

strategy” och “Stakeholder involvement strategy”. Författarna argumenterar för att 

företag måste arbeta mer aktivt med sofistikerad tvåvägskommunikation vid 

förmedlingen av CSR istället för att enbart ha en enkelriktad kommunikation som 

inte är tillräckligt för att skapa och bevara en legitimitet (Morsing & Schultz, 2006). 

Stakeholder information strategy är baserad på en envägskommunikation från 

företaget till intressenten som även kan beskrivas som att företaget endast berättar om 

organisationen men inte lyssnar på intressenternas feedback. Syftet är att ge ut en 

enhetlig bild av företagets CSR arbete till intressenterna på ett tilltalande sätt. Den 

andra strategin, Stakeholder response strategy baseras däremot på en 

tvåvägskommunikation. Dock förändrar inte organisationen dess arbete beroende på 

vad intressenterna säger utan de vill snarare påverka och influera de externa 

intressenterna och få dess stöd.  Kritiken mot denna typ av kommunikation är att 

företaget ofta får den feedback de vill höra och en diskussion angående CSR arbetet 

skapas därför inte. Den sista strategin, Stakeholder involvement strategy, främjar 

dialogen mellan företaget och dess intressenter och uppmuntrar båda parter att föra en 
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diskussion kring arbetet, tillgodoser åsikterna och influeras av varandra. Strategin 

främjar intressenterna att skapa sig en positiv bild av företaget och till och med verka 

som reklampelare för företaget (Morsing & Schultz, 2006).  

 

3.4 En konceptuell modell 

  

För att vi och läsaren ska få en sammanfattad bild hur de olika teorierna samspelar 

med varandra har vi valt att skapa ovanstående modell. Vi valde att inleda den 

teoretiska referensramen med varumärkesidentitet som utgör kärnan i företagets 

varumärke. Denna del bör undersökas innan implementering av CSR i verksamheten 

då CSR bör vara kopplat till företagets identitet och dess kärnverksamhet. Identiteten 

hej 

hej hej 

Varumärkesidentitet 

Varumärkesimage 

Profilering mot 

medarbetare och 

kunder 

Corporate Social 

Responsibility  
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framstår även som en viktig aspekt vid klargörandet av företagets profileringsarbete 

då detta innebär att företaget förmedlar sin identitet, både internt mot medarbetare 

och externt mot kunder. Identiteten förmedlas internt i syfte att medarbetarna ska 

skapa sig en image av företaget som överensstämmer med identiteten. Likaså är det 

externa profileringsarbetet en viktig aspekt då företaget även här bör förmedla ut sin 

identitet i syfte att kunderna ska kunna skapa sig en image av företaget som verkar i 

symbios med verksamhetens identitet.   

 

Inom profileringsarbetet kan CSR användas som ett verktyg för att påverka 

intressenternas image av företaget. Den interna samt externa kommunikationen får 

här en avgörande roll då kommunikation är en central del inom profileringsarbetet. 

För att medarbetarna ska vara informerade och insatta i företagets CSR arbete, blir 

förmedlingen och kommunicerandet av CSR arbetet en förutsättning. Den externa 

kommunikationen av CSR arbetet mot kunderna får därefter en avgörande roll för att 

skapa en medvetenhet och en möjlig påverkan på deras image av företaget.  

 

Som det tydligt går att urskilja har vi kontinuerligt utgått från CSR vilket är 

anledningen till varför CSR har placerats i den översta cirkeln. 
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4. Empirisk och teoretisk analys  
 

I detta kapitel har vi sammanvävt det empiriska och teoretiska materialet. Det 

empiriska materialet baseras på 23 intervjupersoners uttalanden från 15 intervjuer 

samt Iris Rehnströms uttalanden i CSR utbildningen. Analysen kommer först att 

förklara Holtabs identitet vilket därefter leder in på medarbetarnas- samt kundernas 

image av Holtab och dess projektarbete “El i Jyamrung”. Därefter har vi valt att 

sammanväva CSR och profilering utifrån företaget och dess projektarbete både från 

företagets samt kundernas synvinkel. I denna del har den externa samt interna 

kommunikationen fått stor betydelse och utrymme. Nedan följer en presentation av 

samtliga respondenter. 

 

Ledning 

 Patrik Persson, VD, Holtab AB 

 Peter Ackebjer, Marknadschef, Holtab AB 

Projektledare för  ”El i Jyamrung” 

 Michael Fohlin, Projektledare, Holtab AB  

Medarbetare 

 Nio medarbetare på Holtab AB; Pseudonymer: Glenn, Viktor, Siw, Rickard, Joel, Johanna,  

Monica, Helena och Camilla 

Kunder till Holtab 

 Jan Hallberg, Kalmar Energi Elnät AB 

 Christoffer Svensson, Kalmar Energi Elnät AB 

 Ulf Roshäll, Växjö Energi Elnät AB 

 Mats Lundin, Växjö Energi Elnät AB 

 Glenn Pettersson, Arise Elnät AB 

 Peter Niklasson, E.ON Elnät AB 

 Petra Lönn, Vattenfall Eldistribution AB  

 Anonym person* Pseudonym Emma Johansson 

 Anonym person* Pseudonym Martin Sjöström 

 Fredrik Bjarnegård, Nordex Energy AB 

CSR expert 

 Iris Rehnström, Sustainability Management Consultant, Stiftelsen TEM 
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4.1 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 

4.1.1 Holtabs identitet utifrån ett lednings- och projektledarperspektiv 

Som Falonius (2010) nämnde är kärnvärdena en del av identiteten som utgörs av 

själen i varumärket. Enligt Patrik Persson, VD på Holtab, är Holtabs kärnvärden; 

kunskap, service och samarbete, vilket även är uppsatt i företagets logotype. Detta 

kan kopplas till vad Aaker (1996) menar med att varumärkets identitet förmedlar 

syftet och meningen av vad varumärket är och står för. Peter Ackebjer, marknadschef 

på Holtab, anser att de tre värdena genomsyrar hela verksamheten. Han känner även 

att Holtab når ut med sina kärnvärden; kunskap, service och samarbete och att det är 

på det sättet som kunden uppfattar Holtab. Detta får medhåll av Aaker (1996) som 

menar att värdena ska representera trovärdighet. Men i slutändan anser vi att det 

endast är kunden som kan avgöra om värdena känns trovärdiga och överensstämmer 

med dennes bild av företaget. Även Michael Fohlin, projektledare på Holtab, anser att 

värdena står starka gentemot kunder och leverantörer. Identiteten kan därför användas 

som ett hjälpmedel vid relationsskapandet mellan företaget och kunden (Aaker och 

Joachimsthaler, 2002). 

Persson förklarar de olika värdena och menar att kunskap står för kompetensen inom 

företaget och att kunskapen sitter i att montera, utveckla och sälja 

transformatorstationer. Ackebjer menar vidare att Holtab har kompetenta säljare som 

har förmågan att sätta ihop en bra lösning till kunden. Persson påvisar att Holtab har 

en hög grad av service där Ackebjer fyller i att kunden ska känna att den får ”det lilla 

extra” samtidigt som företaget ska vara tillgänglig för kunden. Persson säger även att 

Holtab har en flexibel verksamhet vilket inkluderas i värdet service. Samarbete är 

något som Ackebjer menar att företaget värdesätter högt där han menar att 

relationerna med kunder och leverantörer står högst upp på agendan och att de är i 

dessa som de skapar långsiktiga affärer. Persson menar att samarbetet med kund och 

leverantör är viktigast men även att samarbete internt inom företaget måste tas i 

beaktande, då alla inom företaget bör hjälpa varandra. 
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de Chernatony (2006) och Falonius (2010) menar att identiteten är ett medel vid 

relationsbyggandet med medarbetarna, inte endast med kunderna då det är 

medarbetarna som förkroppsligar företaget och dess varumärke. Aaker (1996) 

framhäver betydelsen av att engagera medarbetarna då han menar att identiteten 

förmedlas och dess innehåll utlovas av medarbetarna till kunderna. Detta har ett nära 

samband till vad Ackebjer säger då han menar att det finns ett starkt engagemang 

inom hela företaget. Dock fyller Ackebjer i genom att säga att Holtab har vuxit och 

blivit större de senaste fem åren, vilket även betyder att värdena sätts mer på prov. Då 

måste man känna att de känns rätt och att hela företaget kan samlas kring dessa 

värden. Ackebjer menar även att värdena är mer tydliga nu än vad de var för några år 

sedan. Persson belyser att det är viktigt att ha starka värderingar inom företaget och 

att Holtab kontinuerligt måste se till att företaget följer sina värden. Detta påpekas 

även av Aaker (1996) som argumenterar för att företaget bör ha en stark och tydlig 

identitet för att kunna förmedla ut en enhetlig bild av företaget och få samtliga 

medarbetare att arbeta efter en gemensam vision. Falonius (2010) belyser betydelsen 

av att värdena bör vara konstanta och tåliga mot förändringar vilket har ett samband 

med Perssons påstående att Holtabs värderingar har varit densamma, men att det är 

sättet att arbeta, tänka och göra affärer på som ständigt förändras. 

 

Utöver Holtabs tre kärnvärden finns det ytterligare aspekter som företaget 

representerar. Detta kan vara i linje med begreppet den utökade identiteten som 

innehåller verktyg som skapar och kompletterar en helhet av identiteten och gör den 

fullständig (Aaker, 1996). Vidare säger Aaker att de du känner att du har en relation 

till eller finner intressanta är i många fall starka varumärken som innehåller en utökad 

identitet. Enligt Ackebjer kan Holtab även beskrivas som ett långsiktigt företag med 

en framåtanda. Persson instämmer med detta och menar att kunden inte ska tveka att 

ingå i långsiktiga relationer, vilket gör det viktigt att visa på att Holtab är ett stabilt 

företag i syfte att kunden ska känna tillit. Persson tror även att kunderna väljer Holtab 

på grund av att de erbjuder prisvärda produkter av hög kvalitet samtidigt som de är 

lätta att kommunicera och göra affärer med. 
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4.1.2 Medarbetarnas image av Holtab 

Som tidigare nämnts kan ett företags image beskrivas som ett resultat av de 

upplevelser, känslor, tankar och kunskaper människor har samlat på sig relaterat om 

ett företag (Arendt & Brettel, 2010). Efter intervjuerna med medarbetarna framkom 

det olika men även överensstämmande uppfattningar och åsikter om Holtab. Glenn 

tycker det är svårt att svara på vilken image han har av Holtab. Det första han tänker 

på är att de gör transformatorstationer vilket även Helena instämmer med. Monica i 

sin tur förknippar Holtab med trygghet, att det är ett tryggt företag att arbeta på. Joel 

ser Holtab som en bra arbetsplats som till stor del har en god gemenskap. Viktor 

argumenterar i linje med Joel och fyller i med att det är ett familjärt företag. Detta 

instämmer Joel med som menar att företaget fortfarande har en familjär atmosfär trots 

att Holtab har vuxit till dubbel storlek de senaste åren. Camilla anser att företaget 

utvecklas på ett positivt sätt samtidigt som hon påvisar att det är nära till alla 

beslutsnivåer. Rickard anser dock att det har blivit en sämre arbetsplats på grund av 

att det har blivit fler medarbetare vilket har bidragit till bristande kommunikation. Vi 

kan urskilja att åsikterna om företaget beror till stor del på medarbetarnas tidigare 

arbets- och livserfarenheter samt antal år inom företaget då dessa aspekter har ett stort 

inflytande på bedömningen av företaget.  

Simões et al. (2005) menar att företaget lättare kan styra den interna förmedlingen av 

identiteten, än den externa förmedlingen. Oavsett om det är lättare att styra den 

interna förmedlingen, anser vi att detta även kan vara något som företaget 

underskattar då man möjligtvis förväntar sig att medarbetarna redan är insatta 

företagets uppsatta värden. Detta exemplifieras av Siw som anser att de tre värdena; 

kunskap, service och samarbete främst är riktad mot kunden då det inte stämmer 

internt inom företaget. Siws argument kan visa på att Holtab inte har lyckats förmedla 

och förklara för alla medarbetare vad värdena, som är en del av identiteten, står för. 

Helena anser att Holtab står för service men är tveksam inför de andra värdena. Hon 

menar vidare att de lär sig under tiden och att kunskap är något som utvecklas 

löpande. Rickard menar dock att kunskapen är hög inom företaget, men att det hade 

fungerat bättre om det hade funnits ett gott samarbete internt mellan golvarbetare och 
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kontoret, vilket han anser kan förbättras. Joel och Camilla tycker dock att de tre 

värdena stämmer bra in på Holtab. Viktor belyser att det måste finnas ett samarbete 

med kunden eftersom Holtab har nischat sig genom att erbjuda specialstationer. Han 

tror även att det är därför som Holtab har vuxit, tack vare att företaget erbjuder det 

kunden efterfrågar. Monica tycker att det har lagts mer fokus på kunskap, service och 

samarbeten, men att Holtab hela tiden måste bli bättre på det. Hon menar att det är 

fina ord, men man måste ständigt tänka på om företaget lever upp till dem. Detta 

visar på betydelsen av det som Simões et al. (2005) argumenterar för då de menar att 

företaget inte helt kan styra vilken image medarbetarna har av företaget, men att 

ledningen fortfarande kan arbeta med löpande aktiviteter som påminner medarbetarna 

om företagtes identitet. Om företaget i sin tur har en stark identitet bidrar det till att 

medarbetarna enligt Simões et al. har förutsättningar till att skapa sig en image som 

överensstämmer med identiteten.  

 

4.1.3 Kundernas image av Holtab 

Enligt Kapferer (2008) uppstår imagen hos mottagaren, det vill säga, den skapas 

genom att mottagaren avkodar signalerna som härstammar från varumärkets 

produkter, tjänster och kommunikation. de Chernatony (2006) menar att 

meddelanden som företaget sänder ut inte behöver uppfattas som det var tänkt att det 

skulle uppfattas, vilket gör det av stor vikt för företaget att ta reda på kundens image 

och se hur denna överensstämmer med företagets identitet. I kundintervjuerna 

framkom det vilken image kunderna har av Holtab.  

Flera kunder anser att de tre kärnvärdena kan förknippas med företaget. Christoffer 

Svensson på Kalmar Energi Elnät anser att Holtab är ett flexibelt företag, vilket enligt 

honom är ett begrepp som innefattas i värdena service och samarbete. Jan Hallberg, 

även han från Kalmar Energi Elnät, medger att de tre värdena stämmer överrens med 

företaget där han vidare påpekar att företaget har blivit bättre och sitter inne på 

mycket kunskap, i och med deras framåtanda och utveckling. Vidare anser Hallberg 

att man kan få hjälp och svar på frågor när man behöver det. Peter Niklasson, E.ON 

Elnät, Petra Lönn, Vattenfall Eldistribution och Ulf Roshäll, Växjö Energi Elnät 
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anser att de tre värdena passar bra in på Holtab, men där Roshäll även säger att vissa 

konkurrenter möjligtvis sitter inne på mer kunskap, men när det gäller 

transformatorstationer anser han att Holtab är den ledande leverantören. Vidare 

menar Roshäll att Holtab har blivit ännu mer serviceinriktade i och med att Växjö 

Energi Elnät har ställt mer krav på stationerna. Holtab har utvecklat kunskapen i att 

bygga mer komplexa transformatorstationer (Roshäll). Fredrik Bjarnegård från 

Nordex Energy, argumenterar även i linje med Roshäll då han anser att Holtab är 

tekniskt kunniga och även uppfyller de tekniska krav som Nordex kunder har. Även 

Glenn Petterson på Arise Elnät AB medger att Holtab är en utav de bästa i landet på 

sin produkt samtidigt som de har en väldigt bra konstruktionsavdelning samt 

tillverkandeindustri. 

Balmer och Greyser (2003) argumenterar för att imagen av ett företag är komplext 

vilket inte är märkligt då människor tänker och bearbetar information på olika sätt. 

Detta kan förklara att det finns ytterligare aspekter som kunder förknippar med 

Holtab. En aspekt som inte endast Svensson belyste utan som även fick medhåll av 

Bjarnegård är företagets flexibilitet. Bjarnegård anser att Holtab är väldigt flexibla då 

de visar på en lyhördhet vid beställningsjusteringar och verkligen vill finna en 

lösning i samarbetet med Nordex. Emma Johansson beskriver även Holtab som 

flexibla och kundmedvetna där Martin Sjöström fyller i att de är lyhörda för andras 

idéer och lyssnar på de behov företaget. Roshäll tycker även att de är duktiga på att 

anpassa stationerna utefter deras behov vilket Svensson instämmer med. 

 

I de flesta kundintervjuer uppkom även kommentarer om affärsrelationen till Holtab. 

Johansson beskriver att samarbetet fungerar väldigt bra, vilket även Svensson och 

Hallberg instämmer med. Även Lönn argumenterar för detta då hon menar att 

affärsrelationen fungerar bra och att den även har blivit djupare än den var tidigare då 

Vattenfall Eldistribution köper mer av Holtab idag. Pettersson beskriver att relationen 

med Holtab har förändrats till det bättre. Han menar att Holtab har blivit mer 

professionella i och med att de har fått fler kunder. Niklasson beskriver 

affärsrelationen som oerhört bra och öppen där de har haft utbyte av kunskap och 
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produktutveckling. Han anser att de kan diskutera det mesta gällande produkter och 

affärer. 

 

4.2 CSR- och dess nyttjande som ett profileringsverktyg 
 

4.2.1 Holtabs CSR arbete 

Jutterström och Norberg (2011) och ICC (2002) belyser att Corporate Social 

Responsibility har blivit allt mer vanligt för företag och organisationer att arbeta med 

då krav från samhället att ta ett ansvar blivit allt mer påtagligt. VD Patrik Persson 

argumenterar för att Holtab ständigt arbetar för att ha en god arbetsmiljö där de gör så 

mycket som möjligt för att inte belasta miljön mer än nödvändigt. Han menar att det 

ligger inom ISO-ramarna och övriga miljöcertifieringar och inte minst inom Holtabs 

grundvärderingar; att arbeta med ansvarstagande. Han menar att företaget är med i ett 

precertifieringsprogram där företaget lägger ut information om bland annat kvalitet, 

miljö, personal- och humanfrågor. Tack vare systemet kan kunderna veta om Holtab 

är prekvalificerade och därmed godkänna deras kommande samarbete. Persson 

nämner att Holtab är certifierade inom ISO 9001 samt 14001 vilket betyder att 

företaget arbetar utefter kvalitet- samt miljöriktlinjer i sin produktion och verksamhet. 

Som Grafström et al. (2008) och Borglund et al. (2009) menar är även sponsring en 

väletablerad verksamhet inom företaget, vilket även Holtab bedriver. Ackebjer 

förklarar att Holtab sponsrar hockeylaget i Tingsryd men även andra idrottsföreningar 

samt kulturevenemang.   

Iris Rehnström, Sustainability Management Consultant på TEM, påpekar att det finns 

en mängd drivkrafter till varför företag ska arbeta med CSR. Hon menar att företag 

inte kan blunda för att de har en påverkan på samhället och miljön och i takt med 

denna påverkan har de ett ansvar att minimera negativ påverkan och öka sin positiva 

påverkan. Ju större spelare, ju större krav och desto större möjlighet till att ta ansvar 

(Rehnström). Persson svarar på Rehnströms uttalande då han säger att Holtab verkar i 

en bransch som är med och förbrukar en stor del av naturens resurser och därför är 

det viktigt att de tar ett ansvar.  
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Diskussionen mellan ovanstående aktörer kan kopplas till den Hond et al. (2007) 

påstående att man tydligt kan se att företag och samhälle blir mer och mer 

sammanvävda då högre krav ställs på att företag ska vara legitimerade och ta ett 

ansvar i samhället där de verkar. Grafström et al. (2008) menar att CSR ger möjlighet 

att bidra till en bättre och starkare företagsmarknad och ett mer välmående samhälle. 

Projektledaren Michael Fohlin menar att företagets intressenter ställer krav på att 

Holtab måste vara certifierade inom vissa områden för att leverera medan andra anser 

att de ska sponsra vissa föreningar. Han märker tydligt att samhället ställer krav på att 

de ska arbeta med CSR. Men samma krav ställer vi på våra leverantörer menar 

Persson, där de ständigt gör leverantörsbedömningar på inköpssidan där de värderar 

kvalitén, leveranssäkerheten samtidigt som de undersöker om det andra företaget är 

miljöcertifierade. Utifrån dessa bedömningar gör Holtab sina värderingar. I vissa fall 

har Holtab dock inget alternativ, de kan inte byta ut leverantören då det kanske inte 

finns någon annan på marknaden, det är en oerhörd process och då måste de finna en 

win-win situation. Morsing och Beckmann (2006) menar att det inte är lätt att skapa 

samma strategier och få alla aktörer i leverantörskedjan att arbeta efter liknande 

hållbara, sociala och miljömässiga mål då detta tar mycket tid, kraft och dessutom 

kräver pågående kommunikation mellan företagen. Rehnström menar att detta kan 

vara en fara, att samarbeta med företag som inte tar ett medvetet ansvar. Hon säger att 

det kan riskera företagets trovärdighet utåt och då spelar det ingen roll om företaget 

själv arbetar aktivt med CSR frågor och tar ett ansvarstagande. Rehnström menar att 

företaget måste kontrollera hela leverantörskedjan fastän det kan vara en utmaning 

och en oerhörd process vilket Persson även argumenterar för. 

Perssons uttalande om att CSR ansvaret ligger i de grundläggande värderingarna 

svarar på att företag utgår ifrån sitt eget arbete vid implementeringen av CSR 

(Frostensson & Borglund, 2006). Detta medför att det idag finns många olika 

arbetsområden och olika sätt att organisera sitt CSR arbete på (den Hond et al., 2007). 

Rehnström belyser att konkurrensen har ökat och det är idag svårare att sticka ut då 

fler företag adresserar CSR frågan. Därför gäller det att företag differentierar sig även 

när det kommer till deras CSR arbete (Rehnström). Holtab arbetar inte enbart med 

CSR integrerat i sin verksamhet utan även i projektform där deras projektarbete ”El i 
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Jyamrung” svarar på Rehnströms argument angående differentiering. Enligt teorin 

kallas denna typ av välgörenhetsarbete för socialt ansvarstagande och enligt Hess et 

al. (2002) kallas den även för CSI, Corporate Social Inititives. Dessa typer av projekt 

innebär inte rena donationer till välgörenhetsorganisationer (Hess & Warren, 2008) 

utan som i Holtabs fall, att företaget är involverad i välgörenhetsarbetet och bidrar 

med resurser till projektet. Hess et al. (2002) menar dock att CSI ska vara knutet till 

företagets kärnvärden vilket Holtab svarar på då Persson belyser vikten av att få med 

deras filosofi och tänk angående att deras projekt ska vara hållbart över tiden. Han 

menar att det finns företag som genomfört projekt men där de har glömt att ha ett 

långsiktigt perspektiv vilket har resulterat i att arbetet förfallit. Därför är det viktigt, 

menar både Persson och Fohlin, att företaget har en långsiktighet samt involverar 

lokalbefolkningen i projektet, överför den kunskap Holtab besitter och visar vad 

resultatet blir av det genomförda arbetet. Det är av största vikt, menar Persson, att 

lokalbefolkningen ska kunna sköta anläggningen, förstå säkerhetsrisker och vikten av 

underhåll. Han belyser betydelsen av att göra något som är hållbart och utvecklande 

över tiden. Genom detta projekt har de även varit med och skapat de första 

arbetstillfällena, menar Persson. Syftet med projektet var enligt Persson och Fohlin, 

inte att tjäna pengar utan det var ett genuint intresse där företaget såg en möjlighet att 

kunna hjälpa människor och förenkla deras vardag. 

Filantropi är ett begrepp som också benämns av Lii och Lee (2011), Jutterström och 

Norberg (2011), Kotler och Lee (2005), Borglund et al. (2009), Kakabadse och 

Kakabadse (2007) samt Urip (2010) som en ytterligare aktivitet inom socialt ansvar. 

Men då författarna menar att denna form innebär att företaget endast donerar pengar 

eller resurser till ett välgörande ändamål, menar Urip (2010) att det finns en 

problematik i detta då han argumenterar för att filantropin oftast fokuserar på 

kortvarig lättnad och undviker det långsiktiga inverkandet. Det är detta som Holtab 

vill undvika då Persson och Fohlin belyser vikten av att ha ett hållbarhetsfokus vid 

utförandet av ett välgörenhetsarbete. Däremot kan Holtabs projektarbete kopplas till 

det som Saiia et al. (2003) skriver om; strategisk filantropi som Kotler och Lee 

(2005) menar är projektarbeten som ligger i linje med företagets 

kärnverksamhet.  Rehnström belyser att det är viktigt att projektarbetet ligger i linje 
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med företagets huvudsyssla och kärnverksamhet för att skapa och öka trovärdigheten 

för det utförda arbetet och varför företaget har åtagit sig projektet. Pohl och Tolhurst 

(2010) argumenterar också för detta då man får en starkare association till varför 

företaget åtar sig ett visst projekt. 

 

4.2.2 Holtabs CSR arbete och den interna kommunikationen - utifrån 

medarbetarnas synvinkel  

den Hond et al. (2007) menar att intressenterna bör tas i åtanke vid prioriteringen av 

CSR arbetet. I många fall kan arbetet försvåras då intressentgrupperna har olika 

förväntningar på hur företaget ska utforma arbetet vilket även Kakabadse och 

Kakabadse (2007) menar då intressenterna skapar sig sin egen förståelse om vad CSR 

innebär samtidigt som förväntningarna och bedömningarna skiljer sig åt.  

Dessa argument kan sammankopplas till medarbetarnas förståelse och bedömning av 

Holtabs CSR arbete. Glenn och Viktor, två utav medarbetarna, framhävde företagets 

miljö-och kvalitetscertifieringar som ett svar på vilket ansvarstagande och CSR 

arbete Holtab utför medan Monica, Rickard, Johanna och Helena nämnde 

sponsringen av friidrottsföreningar och kulturevenemang som ett ytterligare åtagande. 

Siw framförde företagets åtagande att erbjuda praktikplatser för elever på El-

programmet på gymnasieskolorna som ett ytterligare ansvarstagande. Av de 

medarbetare som intervjuades var det endast Glenn som tog upp projektet, ”El i 

Jyamrung” som ett exempel på företagets CSR arbete. Resterande medarbetare kände 

till projektarbetet när vi förde det på tal och samtliga medarbetare såg det som 

positivt att företaget hade engagerat sig i detta. Morsing et al. (2008) modell ”The 

inside out approach” belyser vikten av att de medarbetarna är införstådda och 

engagerade i CSR frågorna innan den externa kommunikationen sker, vilket även 

styrks av Ind (2007) som menar att organisationer i många fall lägger fokus på den 

externa kommunikationen istället för den interna. Medarbetarna ska alltså ses och 

behandlas som en nyckelintressent då de har en stor inverkan på organisationen 

(Morsing et al., 2008).  
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Monica påpekade att projektet inte hade något med medarbetarna att göra, men att det 

var ett bra initiativ att de hade engagerat sig i detta. När Monica syftar på ”de”, menar 

hon de som har varit delaktiga i projektet samt ledningen. Samtliga medarbetare 

kände att det var positivt att Holtab hade utfört detta projekt men ingen av dem ansåg 

att det hade påverkat dem eller lett till ökat engagemang bland medarbetarna. Glenn, 

Helena och Monica kände dock ingen vidare stolthet att Holtab hade engagerat sig.  

Rehnström menar att denna del i många fall är den stora bristen hos företag då de inte 

integrerar CSR frågorna hos samtliga inom företaget. Den interna kommunikationen 

bör därmed prioriteras för att öka engagemanget och motivationen hos medarbetarna 

(Fill, 2009). Rehnström menar att det gäller att förklara varför företaget har ett CSR 

arbete, om inte, kan konsekvenserna bli att ingen motivation skapas gällande själva 

arbetet. Företaget måste därför involvera samtliga medarbetare, inte bara ett fåtal, i 

CSR arbetet (Rehnström). Hon menar även att företaget bör utse en CSR ansvarig 

som har som uppgift att kommunicera ut dessa frågor internt inom företaget.  

 

Morsing och Beckmann (2006) menar att en del företag ställer sig tveksamma till 

kommunikationen av sitt CSR arbete. Fohlin tror att då projektet genomförts utanför 

arbetstid och på frivillig basis har man medvetet valt att inte informera medarbetarna 

i så stor utsträckning om projektet. Överlag tror han att intresset för projektet inte 

varit så stort. Detta kan påvisas med Helenas kommentar ”vi har ju fått information 

om det, men vad var det de gjorde nu igen”. Joel anser att de har fått mycket 

information om projektet, bland annat på vissa tisdagsmöten där de även har visat 

bildspel om projektet. Siw anser däremot att dem inte alls har fått mycket information 

om det.   

 

Persson menar att man har gett ut lite information då och då om projektarbetet 

angående hur det har gått, vad det har kostat och vad företaget har fått tillbaka. Det 

gäller att kontinuerligt informera medarbetarna angående denna typ av arbete och inte 

endast belysa dess innebörd under ett utbildningstillfälle (Rehnström).  Medarbetarna, 

Ackebjer och Persson nämner även att information om projektet har getts ut på vissa 

tisdagsmöten, som i övrigt hålls en gång i veckan. Ackebjer säger dock att den 
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interna kommunikationen gällande förmedlingen av projektet har varit en bit som 

företaget inte har lyckats med där han även tror att medarbetarna fått väldigt lite 

information om projektet. ”Vi har varit för dåliga med den interna informationen och 

att ge ut budskapet gällande projektarbetet” (Ackebjer). Enligt Simonsson är det 

viktigt att informationen och buskapet anpassas till medarbetarna och där man även 

kan visa på hur den sätts in i praktiken vilket även Axelsson och Agndal (2005) 

styrker då de påvisar att informationen bör sättas in i ett sammanhang. Ackebjer tror 

att anledningen till den bristande kommunikationen är för att man är ovan att 

förmedla denna typ av information inom bolaget och att de inte är vana eller vet vilka 

informationskanaler de ska använda sig av vid den interna förmedlingen av projektet.  

 

4.2.3 Holtabs CSR arbete och den externa kommunikationen - utifrån 

kundernas synvinkel  

Rehnström belyser vikten av att visa för intressenterna vilket CSR arbete företaget 

utför. Ur kundernas syn på Holtabs nuvarande CSR arbete går det att urskilja hur väl 

Holtab har lyckats kommunicerat kring sitt ansvarstagande. Lönn anser att Holtab tar 

ett miljömässigt ansvar då de tänker till logistikmässigt på så sätt att de försöker 

minska antalet transporter. Niklasson nämner även miljöaspekten då han anser att 

Holtabs produkt är miljöanpassad. Petersson anser att Holtab tar ett miljö-och 

kvalitetsansvar. Av de åtta kundintervjuer som hölls var det tre stycken; Bjarnegård, 

Hallberg och Roshäll som nämnde Holtabs projektarbete, “El i Jyamrung”, spontant 

vid vår fråga angående företagets ansvarstagande. De två resterande kunderna kunde 

inte spontant svara på hur Holtab tog ansvar.  

 

Persson menar att det går att utveckla kommunikationen till kunderna gällande CSR 

då han kan se att det skapar starka relationer och influerar andra att ta ansvar, 

exempelvis genom välgörenhet. Ackebjer menar att trots att Holtab vill bli förknippat 

med projektarbetet de utfört utnyttjar företaget inte det i sin marknadsföring, sitt 

profilbyggande eller i försäljningssammanhang. Responsen vi fick från kunderna 

angående projektarbetet kan kopplas till Rehnströms uttalande nedan. 
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“Det är ganska typiskt att svenska företag är försiktiga i sin kommunikation kring 

CSR frågor. Blir man tillfrågad av kunden så svarar man, men man är inte riktigt 

proaktiv att marknadsföra sig med just sitt ansvarstagande.”(Rehnström) 

 

När vi påminde om projektet var de sju av åtta kunder som var medvetna om det. 

Pettersson anser att sådana insatser är beaktansvärda medan Niklasson menar att det 

är viktigt att man hanterar de frågorna på rätt sätt, men att det inte är avgörande i val 

av leverantör. Roshäll anser att projektet har stärkt hans image av Holtab, vilket han 

även tror att det har gjort hos flera personer, men inte hos alla. Bjarnegård 

argumenterar även för detta då han menar att han personligen tycker det är positivt att 

företag åtar sig sådana projekt men att det är på ett personligt plan då han även själv 

har varit volontär i liknande projekt. I Nordex leverantörsval tas sådana projekt inte i 

beaktande (Bjarnegård). Lundin reagerar även positivt när han läser om 

projektarbeten men anser även där att det beror på hur man är som person, hur man 

personligen berörs.  

 

Vi anser att projektet väcker emotionella känslor hos vissa kunder. Liksom 

Zambardino och Goodfellow (2007) menar byggs varumärken genom en kombination 

av rationella och emotionella element där varumärken ska attrahera både hjärna och 

hjärta. Vi anser att projektet bidrar till en mer emotionell inverkan hos intressenterna 

då det handlar om välgörenhet och välvilja vilket vi anser kan utläsas av kundernas 

respons på projektarbetet. Då flera av kunderna nämnde att lagen om offentlig 

upphandling måste följas, vilket innebär att det är andra kriterier än socialt 

ansvarstagande som ingår när företag väljer leverantör. Frivilliga projekt ligger inte 

inom ramarna för detta och det är oftast priset och kvaliteten på produkten som styr 

(Roshäll). Detta kan visa på att det endast är de rationella elementen som är 

avgörande i upphandlingarna vilket tyder på att de emotionella elementen inte kan tas 

i beaktning vid val av leverantör och därför har inte projektet någon avgörande 

betydelse. Hallberg ser dock engagemang i projekt som en bonus och om företaget 

står och väljer mellan två likvärdiga leverantörer är det möjligt att man väljer den 
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leverantör som visar på ett socialt ansvarstagande. Martin Sjöström belyser även 

detta, då han menar att projektet kan det ge ett plus i kanten.  

 

Samtliga kunder var överens om att deras leverantörer bör ta ett ansvar med 

utgångspunkt från miljö och kvalitet. Dock kräver inte alla kunder att dess 

leverantörer ska följa certifieringar. Certifieringssystemen underlättar för företag att 

implementera CSR i verksamheten (Larsson, 2010) och möta samtliga intressenters 

behov gällande exempelvis miljö och kvalitet (ISO, 2009b). Dessa underlättar även 

för handeln mellan länderna (ISO, 2009a). Hallberg förklarar dock att om företaget 

kan visa på egna system och policys som tar hänsyn till miljö är det helt okej, de 

behöver inte ha exempelvis ISO certifieringar för att bevisa detta. Niklasson menar 

att E.ON Elnät ställer krav på sina leverantörer att det inte ska finnas onödiga 

kemikalier eller motsvarande som är onödiga i förhållande till vad produktionen 

kräver. Vidare har E.ON Elnät inga certifieringskrav på deras leverantörer men att de 

bör arbeta utefter en metodik som innefattar både miljö och kvalitet. Rehnström 

menar att certifieringar kan vara ett krav inom b2b och därmed värderas högre än ett 

samarbetsprojekt. Dock anser hon att en certifiering inte behöver betyda att företaget 

har ett ambitiöst arbete. Men det kan underlätta för kunden att bedöma företaget då 

certifieringen är en typ av kvalitetsstämpel (Rehnström).  

 

Brown och Dacin (1997) belyser att intressenter såsom kunder kan skapa en 

misstänksamhet mot företag som kommunicerar ut sitt CSR arbete i för stor 

utsträckning, då de kan tro att företaget vill dölja något. Lundin anser att Holtabs 

projektarbete är en profileringsfråga; “Holtab har säkert något de inte gör så bra i 

något hörn som de sedan kan tvätta bort genom att göra något positivt i det andra 

hörnet” (Lundin). Här kan också Jutterström och Norbergs (2011) argument 

framhävas då de menar att vissa ser CSR som en affärsmetod företag använder sig av 

och där Arendt och Brettel (2010) instämmer och säger att det endast är ett 

marknadsföringsverktyg i syfte att skapa synlighet och inte för att skapa goda sociala 

effekter. Därför framhäver Du et al. (2010) att företag bör ha sofistikerade 

kommunikationsstrategier för att undvika skepticism bland intressenterna. Det kan 
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finnas en rädsla av att kommunicera ut arbetet i för hög grad då det skulle kunna leda 

till att företaget får problem om de skulle bli för uppmärksammade. Dock 

argumenterar Rehnström för att det som uppmärksammats på senare år är företag som 

inte alls kommunicerar CSR lyfts fram som negativa exempel vilket visar på vikten 

av att marknadsföra och använda CSR som ett verktyg i sitt profileringsarbete. 

 

En anledning till att Holtab inte har gått ut med mycket information gällande 

projektet är att företaget redan har en stor bas av befintliga kunder som de har goda 

relationer med. Detta kan vara en bidragande orsak till att de inte fokuserat på att 

kommunicera ut sitt CSR arbete och därmed inte använt detta eller projektarbetet som 

en profileringsstrategi, menar Ackebjer. Borglund et al. (2009) argumenterar för 

vikten av att företag inte ska vara för avvaktande i sitt CSR arbete. Det är bättre att 

visa på företagets ambitioner och mål med CSR och var företaget befinner sig idag, 

vilket även Rehnström instämmer med. Hon påpekar däremot att företag ofta inte är 

proaktiva när det kommer till att använda CSR i sitt profileringsarbete mot 

intressenterna. De har inte förstått innebörden av det i sin marknadsföring och 

kommunikation med sina kontakter.  

 

Ackebjer menar att Holtabs säljare inte behöver göra en företagspresentation varje 

gång de träffar sina kunder eller bygga upp värdet genom att berätta om projektet. 

Rehnström menar att CSR bör användas som ett säljargument vilket skapar ett 

mervärde för kunden. I den personliga kontakten skapas även en 

tvåvägskommunikation mellan säljarna och kunden vilket ger möjlighet för feedback 

(Armstrong et al., 2009). Ackebjer argumenterar för att det i grund och botten handlar 

om att säljarna inte är uppdaterade gällande projektet. Rehnström menar att det kan 

handla om att säljarna är rädda för att kommunicera ut detta då de inte anser sig vara 

duktiga eller trygga inom området. Vidare belyser hon även att det är av största vikt 

att alla säljare ska vara insatta i företagets hållbarhetsarbete.  

 

Ackebjer belyser även vikten av att aldrig sluta förmedla sitt budskap om Holtab ska 

vara konkurrenskraftig i framtiden. Han menar att det borde vara en standard; att de 
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första 15 minuterna alltid börjar med en företagspresentation, även om företaget har 

träffat kunden flera gånger tidigare. Brennan et al. (2007) och Ford et al. (2006) 

belyser svårigheten med att koordinera aktiviteterna för att uppnå en konsistens i 

säljarnas beteende mot kunderna på ett sådant sätt som gör att organisationen kan 

uppfattas som en helhet. Ackebjer menar dock att den individuella säljaren måste se 

ett värde i att berätta för kunden om deras CSR arbeten.  

 

Lönn, Pettersson, Roshäll, Bjarnegård, Niklasson anser att kommunikationen av 

Holtabs projektarbete skulle kunna förbättras. Sju av de åtta kunderna som 

intervjuades hade blivit informerade om projektet vid sitt studiebesök på företaget. 

Lönn, Roshäll och Bjarnegård tror även att Holtab kan tjäna på att kommunicera ut 

projektarbetet mer och använda det i profileringsarbetet. En ytterligare kanal där tre 

av kunderna hade blivit informerade om projektet var genom energisektorns 

branschtidning ERA. Dock nämner Pettersson att man mest ögnar igenom 

branschtidningarna, vilket kan visa på att samtlig information om projektet kanske 

inte når fram till läsarna. Enligt Persson har företaget fått stor publicitet i 

branschtidningarna och Fohlin nämner företagets informationsfoldrar som ett verktyg 

vid förmedlingen av projektarbetet. De viktigaste marknadsföringsverktygen inom 

b2b är personlig försäljning, mässmedverkande och annonsering i branschspecifika 

tidningar (Brennan et al., 2007) då det underlättar för företaget att nå sina nuvarande 

och potentiella intressenter inom branschen (Kotler & Pfoertsch, 2006). Dock skapar 

annonseringen endast en envägskommunikation med intressenterna och 

övertalningsförmågan är inte direkt närvarande (Armstrong et al., 2009). Fohlin 

nämner även att företaget bekostade en frilansande skribent på sitt uppdrag i Nepal 

som skrev hela reportaget, vilket han ansåg skapade en “aha” upplevelse vid 

läsningen av reportaget i branschtidningarna. Detta svarar på Gilliland och Johnstons 

(1997) argument då de belyser läsbarhetens vikt i branschtidningar. 

 

Fohlin nämnde även att Holtab marknadsfört projektet på enstaka mässor vilket 

bekräftas av Bjarnegård och Hallberg. Enligt Fill (2009) ger mässor goda 

förutsättningar för att skapa och utveckla relationer samt utveckla företagets identitet. 
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Brennan et al. (2007) argumenterar för att företag, på mässor, får chans att visa 

aktiviteter som inte direkt är kopplade till försäljningsprocessen och företaget får 

även möjlighet att bygga på dess image. Morsing och Beckmann (2006) förespråkar 

att engagera intressenterna i långsiktiga relationer och interagera med dem i 

relationsbyggande aktiviteter, vilket kan utföras i samband med mässorna.   

 

Traynor och Traynor (2004) argumenterar även för internetbaserad annonsering. 

Ackebjer beskriver hemsidans roll och förklarar att de inte använder den som ett 

marknadsföringsmedel utan mer som en ersättning av produktkatalogen. Han belyser 

dock att företaget börjar komma in i ett läge där företaget borde satsa mer på 

hemsidan som en marknadsföringskanal.   
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4.3 Empirinära tolkningar 

I följande stycke har vi valt att lyfta fram aspekter som vi anser vara framstående och 

viktiga för den kommande diskussionen och argumentationen i slutsatsen;   

 Samtliga medarbetare hade en positiv syn på Holtabs utförda projektarbete 

”El i Jyamrung”. Dock ansåg medarbetarna att det inte hade påverkat dem 

eller resulterat i ökat engagemang. Vissa av respondenterna ansåg att projektet 

inte hade något med dem att göra vilket kan förklaras vid att arbetet låg 

utanför arbetstid och på frivillig basis.  

 

 Vi har tolkat att de flesta medarbetare ansåg att informationsspridningen 

gällande projektarbetet kan förbättras. Ackebjer menade att den interna 

kommunikationen av projektarbetet inte har lyckats och ansåg att 

medarbetarna generellt inte har fått mycket information. En ytterligare 

anledning kan vara som Fohlin belyste, att man medvetet valt att inte 

informerat medarbetarna i så stor utsträckning, och detta åter igen på grund av 

att projektarbetet har legat utanför arbetstid. Ackebjer belyste också att denna 

typ av arbete är något helt nytt för företaget och därför är man ovan gällande 

vilka informationskanaler som bör användas i syfte att nå medarbetarna.   

 

 Kundernas personliga bild av projektarbetet var liksom medarbetarnas positiv. 

Dock argumenterade flera för att det inte var avgörande i valet av leverantör. 

Dessa ansåg att det var viktigare att belysa certifieringarna eller någon typ av 

miljö- eller kvalitetspolicy. Det är viktigt att påpeka att lagen om offentlig 

upphandling styr många kunders val av leverantörer vilket medför att det ofta 

är pris och kvalitet som är vanliga beslutskriterier.  

 

 Fem av de sju kunderna som blivit informerade om projektarbetet ansåg att 

kommunikationen kring detta skulle kunna förbättras. Ackebjer nämnde att de 

har en stor bas av befintliga kunder som de har goda relationer med, vilket har 

medfört att Holtab inte har varit tillräckligt proaktiva när det kommer till 

marknadsföringen och informationsspridningen av projektet.  
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5. Slutsats 
 

I följande del kommer syfte samt forskningsfrågor att besvaras. För att underlätta för 

läsaren och författarna har syftet delats upp i två frågor som därefter följs av 

av forskningsfrågorna.  

 

Syfte 

Hur har medarbetarnas samt kundernas image av företaget Holtab påverkats 

av det genomförda CSR projektet? 

Efter tolkning och reflektion av analysen kom vi fram till att majoriteten av 

medarbetarnas image av Holtab inte har påverkats av det genomförda projektarbetet 

”El i Jyamrung” samtidigt som några av kundernas image har påverkats av projektet. 

Vid diskussionen med medarbetarna gällande Holtabs ansvarstagande var det endast 

en person som spontant nämnde projektet utan att vi förde det på tal. Resterande 

medarbetare var medvetna om projektet men det rådde viss tveksamhet kring vad 

projektet hade resulterat i. Om medarbetarnas image av Holtab hade påverkats av 

projektarbetet anser vi att de spontana uttalandena hade varit mer förekommande och 

att de hade kunnat förklara mer ingående om projektet. Som nämndes i teorin 

representerar imagen bland annat de associationer, kunskaper och tankar personer har 

om ett företag. I detta fall har medarbetarna redan sin individuella image av företaget 

och om den skulle ha påverkats av projektarbetet anser vi att de även borde ha haft 

starka associationer och kunskaper om det. Dock kan imagen ha påverkats gällande 

den enstaka personen som kom att tänka på projektet spontant. Däremot anser vi att 

hans uttalande inte är tillräckligt övertygande för att göra en bedömning om en 

påverkad image. Samtliga medarbetare ansåg däremot att det var positivt att projektet 

hade genomförts men att det inte hade resulterat i ökat engagemang eller påverkat 

dem på något sätt. Detta kan styrkas med Monicas uttalande om att projektet inte 

hade något med medarbetarna att göra. Då projektet har legat på frivillig basis, 

utanför arbetstid och oavlönat har det inte kopplats eller setts som en naturlig eller 
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självklar del av företaget vilket vi anser kan vara en orsak till medarbetarnas respons. 

Ackebjer och Fohlin menar att den interna kommunikationen gällande projektet även 

varit bristande och där Fohlin påpekar att man medvetet inte har informerat 

medarbetarna om samtlig projektinformation då detta har skett utanför arbetstid. 

Fohlins argument gällande bristande kommunikation kan påvisas i den respons vi fick 

från majoriteten av medarbetarna, då de ansåg att projektet inte har resulterat i ökat  

engagemang eller påverkat dem.  

 

Tre av åtta kunder förknippade Holtabs CSR arbete direkt med projektet till skillnad 

från resterande som belyste andra aspekter gällande Holtabs ansvarstagande. Dock 

var sju av åtta kunder medvetna om projektet när vi förde det på tal. Vi kan 

konstatera att dessa ansåg att projektet var positivt och där även några konstaterade 

att det har berört dem på ett personligt plan. En person erkände att projektet hade 

stärkt hans image av Holtab. Vidare anser vi att de kunder som har berörts av 

projektet även innehar ett personligt engagemang gällande denna typ av socialt 

ansvarstagande och detta har enligt oss resulterat i en positiv påverkan på deras image 

av Holtab. Det är svårare att utläsa hur de resterande kundernas image har påverkats 

då de själva ansåg att de inte hade blivit informerade om projektet i stor utsträckning 

samtidigt som de inte associerade projektet spontant med Holtabs CSR arbete. Efter 

Ackebjers och Fohlins uttalanden kan vi konstatera att informationsspridningen och 

kommunikationen gällande projektet varit bristanden. En ytterligare orsak till varför 

vi anser att projektet inte har påverkat samtliga kunders image kan vara att socialt 

ansvarstagande inte är någon avgörande aspekt i leverantörsbedömningar inom b2b. 

Efter intervjuerna har vi förstått att kunderna inte ställer socialt ansvarstagande som 

ett krav i val av leverantör och därför kan detta ses som en anledning till varför 

projektet inte har inkluderats som en naturlig del i säljmötet med kunden. 
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Hur kan Holtabs profilering av CSR projekt förbättras? 

Som nämnts ovan har den interna samt externa kommunikationen gällande 

projektarbetet varit bristande och därmed ser vi stora möjligheter och 

utvecklingspotential för Holtab att förbättra deras profileringsarbete både internt mot 

medarbetare samt externt mot kunder. 

Som nämndes i analysen informerades medarbetarna om projektarbetet på vissa av 

tisdagsmötena. Responsen från medarbetarna tyder på att informationen inte har varit 

tillräcklig vilket även kan styrkas av Fohlins och Ackebjers uttalanden. Vi anser att 

tisdagsmötena i fortsättningen kan användas mer effektivt till att sprida information 

om CSR projekt. Liksom teorin och empirin beskriver är det av största vikt att 

kontinuerligt informera och kommunicera med medarbetarna och inte endast under 

ett enstaka tillfälle. Informationen bör även anpassas utefter åhörarna och där man 

även kan visa på hur den sätts in i praktiken. Det är viktigt att förklara varför 

företaget utför projekt samt att CSR arbeten ska bedrivas som en naturlig del i den 

dagliga verksamheten. Såsom empirin säger kan det vara bra att utse en CSR ansvarig 

inom företaget som kan kommunicera ut arbetet, utbilda samtliga medarbetare och 

bidra till att CSR arbetet implementeras i verksamheten. För att skapa förutsättningar 

för engagerade och involverade medarbetare bör företaget fokusera på att skapa en 

dialog med sina medarbetare vilket Stakeholder involvement strategy förespråkar. 

Den uppmuntrar till diskussion mellan parterna och tillgodoräknandet av varandras 

åsikter. Därmed kan ledningen aktivt uppmuntra medarbetarna till att ge feedback 

och lägga förslag gällande CSR projekt. 

 

Flera kunder nämnde att Holtab kan marknadsföra projektet i större utsträckning 

vilket även Persson och Ackebjer instämde med. Ackebjer erkände att de inte alls har 

utnyttjat projektarbetet i profileringssammanhang. Vi ser därför stor 

utvecklingspotential i att marknadsföra projektarbeten i de personliga 

försäljningssammanhangen då majoriteten av Holtabs säljare inte använder det för 

tillfället. I den personliga försäljningen skapas även en tvåvägskommunikation vilket 

ger möjlighet att få feedback på företagets CSR arbeten vilket kan kopplas till det 
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tidigare nämna begreppet Stakeholder involvement strategy. Det är av stor vikt att 

samtliga inom företaget ska vara insatta i det pågående CSR arbeten för att alla inom 

företaget ska kunna kommunicera ut detta till kunder och övriga intressenter. Säljarna 

ska även känna sig trygga i frågan och använda det som ett säljargument vid 

kundmötet. För att underlätta introduceringen och kommunikationen gällande 

projektet i kundmötet kan säljarna ha med sig informationsmaterial i form av 

broschyrer som presenterar Holtabs samtliga CSR åtaganden. För att nå ut med 

budskapet ytterligare kan broschyrer skickas med vid produktleveranser.  

 

Som nämndes av Ackebjer används inte hemsidan som en effektiv 

marknadsföringskanal, vilket gör att vi ser en möjlighet till att ändra hemsidans syfte, 

från att endast fungera som en produktkatalog till att även vara en 

marknadsföringsportal. Kunder har även noterat projektet i en branschtidning, vilket 

enligt forskarna är en god marknadsföringskanal inom b2b för att upprätthålla 

medvetandet om företaget och dess produkter. Dock har annonsering ingen 

övertalningsförmåga och bidrar endast i en envägskommunikation. Vi anser därför att 

Holtab inte bör tillförlita sig på denna kanal i för hög grad då också en av kunderna 

konstaterade att man mest brukar ögna igenom tidningarna. Därför bör, som tidigare 

nämndes, stort fokus ligga i den personliga försäljningen vid förmedlingen av 

företagets CSR projekt.  

 

Då Holtab även engagerar sig och deltar i diverse mässor kan även detta ses som ett 

tillfälle att marknadsföra och kommunicera kring CSR projektet. Fohlin och Ackebjer 

menar att de har marknadsfört projektet på de senaste mässorna vilket är en bra kanal 

att bruka vid förmedlingen av projektet då en stor del av intressenterna samlas på ett 

och samma ställe. Vi anser att företaget bör fortsätta att uppmuntra kommunikationen 

runt CSR arbeten i mässammanhang då detta ses som en effektiv 

marknadsföringskanal och även främjar tvåvägskommunikationen mellan företaget 

och dess intressenter.  
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Forskningsfrågor 

Hur kan ett företags CSR arbete påverka medarbetarnas samt kundernas 

image av företaget?  

CSR kan positivt påverka medarbetarnas image av företaget. Förutsättningarna är 

dock att arbeta aktivt med att använda det i profileringssammanhang så att en 

medvetenhet bland samtliga intressenter skapas kring företagets CSR arbete. Internt 

bör samtliga medarbetare inom företaget vara insatta i CSR frågan samtidigt som 

detta bör implementeras och ses som en naturlig del i verksamheten. Den interna 

kommunikationen är en högst viktig aspekt för att medarbetarna ska känna sig 

inkluderade och engagerade i CSR arbetet.  

CSR kan även positivt påverka kundernas image av företaget. Även här krävs det 

vissa förutsättningar för att uppnå detta. Företaget måste aktivt använda CSR som ett 

profileringsverktyg. Det underlättar om kunden redan har ett personligt engagemang 

inom ämnet. Företaget kan däremot påverka engagemanget genom att göra dess 

kunder medvetna om CSR bland annat i det personliga försäljningsmötet.  

Hur kan CSR användas som profileringsverktyg inom b2b? 

Den interna kommunikationen utgör en central del vid profileringsarbetet av CSR 

mot medarbetarna. För att skapa ett ökat engagemang bland medarbetarna kring 

ämnet bör samtliga inom företaget utbildas och förstå varför det är viktigt att arbeta 

med CSR frågor. Utbildningen bör inte endast utföras vid ett tillfälle utan bör 

bedrivas kontinuerligt för att medarbetarna ska se det som en självklar del i den 

dagliga verksamheten. En CSR ansvarig som har huvudansvaret för CSR frågor kan 

med fördel utses där denne även har som ansvar att internt kommunicera och delegera 

ut åtaganden gällande CSR arbetet. 

Profileringen mot kunderna är ytterligare en viktig aspekt att tillgodose för att 

företaget ska ha förutsättning att även externt påverka sin image. Företag kan 

använda sina nuvarande marknadsföringskanaler vid förmedlingen av CSR arbetet 

och behöver därför inte lägga tid eller pengar på att hitta nya kanaler att förmedla 
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arbetet på. Kanalerna kan som tidigare nämnts vara den personliga försäljningen som 

även främjar dialogen mellan säljaren och kunden. Då den personliga försäljningen 

sker kontinuerligt mot kunder kan säljaren samtidigt kommunicera och uppmuntra till 

feedback om företagets CSR arbete. Att då även använda kanalen i förmedlingen av 

CSR leder till en resurseffektivisering eftersom den redan används i säljsyfte. 

Förmedling av CSR arbetet via hemsidan är ytterligare en kanal för att nå existerande 

och potentiella kunder. Det är av vikt att företaget inte enbart ser hemsidan som en 

produktkatalog utan brukar den i syfte att skapa en medvetenhet kring företaget och 

dess arbete. Mässor är även ett effektivt medium att använda då många av företagets 

intressenter samlas på denna plats. Dessa tillfällen bör utnyttjas fullt ut genom att 

utöver produkterna även förmedla ut det ansvarstagande som företaget tar. Detta i 

syfte att skapa uppmärksamhet och intresse kring företagets övriga åtaganden där 

CSR kan vara en utav dessa. Branschtidningar kan även användas som komplement 

till övriga kanaler för att skapa en medvetenhet kring företaget och dess åtaganden.  

 

Slutligen är det viktigt att påpeka att företaget även förstår vikten av att vara 

transparent i största möjliga mån mot sina kunder för att skapa tillit och trovärdighet. 

Dock är det viktigt att belysa att företag som kommunicerar sitt CSR arbete i för hög 

utsträckning även kan skapa skepticism bland kunderna då detta inte anses vara 

trovärdigt. Ett motargument till detta är att företag som inte alls kommunicerar ut sitt 

CSR arbete hamnar på “svarta listan”. Därför gäller det att på bästa sätt vara 

transparent i sitt företag och även visa på företagets brister och dess förmåga att 

åtgärda dessa istället för att enbart fokusera på det de gör bra.    
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1: Företagspresentation Holtab AB 
 

Holtab AB är en av de ledande tillverkarna av transformatorstationer i Norden. I 

transformatorstationerna finns det en transformator som har som funktion att fungera 

som kraftöverförare, där omvandling av elektrisk energi sker mellan olika 

spänningsnivåer. Transformatorerna hjälper Holtabs elkraftskunder att överföra 

energi till slutkonsumenten. Holtab specialanpassar transformatorstationerna efter 

kundens behov och önskemål. Företaget konstruerar och bygger även 

lågspänningsställverk och gatubelysningsskåp. De levererar till nordiska 

eldistributionsbolag som exempelvis E.ON Elnät AB och Vattenfall Eldistribution. 

Företaget levererar även till företag inom vindkraft såsom Vattenfall Vind AB och 

Nordex Sverige AB. Ytterligare kunder är installatörer, företag inom bygg- och 

industribranschen och trafikverket.  

 

Företaget startade sin verksamhet i Tingsryd, Småland år 1973 av Bengt Holmberg 

och har sedan dess gått i familjens ägor. Företaget har sedan starten expanderat både i 

lokal- och personalstyrka vilket har resulterat i ett ökat kundflöde inte bara inom 

rikets gränser utan i hela Norden och delar av Europa.  

 

Kunskap, service och samarbete är de ledande grundpelarna hos Holtab. Företaget 

satsar på att ha specialiserade medarbetare som tillsammans utgör en unik kompetens 

och kunskap i branschen.  Den andra grundpelaren som bidragit till företagets 

framgång är service, vilket har utgjort basen för kulturen och den så kallade Holtab-

andan. Samarbete är en viktig aspekt vid dialogen och relationsskapandet då Holtab 

har som strategi att alltid arbeta i nära relation med samtliga kunder. Företaget har 

implementerat kvalitets-, miljö samt arbetsmiljöpolicys i sin verksamhet där 

ledstjärnorna etik och moral ligger till grund för arbetet inom organisationen. 

Kvalitets- och miljö-policyn går under ISO certifikaten ISO 9001 samt ISO 14001. 

Holtab AB ägs idag av Anders Holmberg, styrelseordförande och leds av Patrik 

Persson, VD.  

 

 

 

Läs mer om Holtab AB på www.holtab.se 
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Bilaga 2: Projektpresentation av projektet ”El i Jyamrung” 

Projektet ”El i Jyamrung” påbörjades i juni år 2009 av företaget. En projektgrupp 

bestående av medarbetare inom Holtab skapades med uppdraget att driva projektet. 

Projektledaren, Michael Fohlin har tillsammans med gruppen bedrivit projektet på 

frivillig basis, där möten och tid har lagts utanför arbetstid. Holtab har bekostat resor 

till Nepal för att göra det möjligt för projektgruppen att följa projektet på plats, bidra 

med kompetens inom el och kraftöverföring och skapa personliga kontakter. 

Projektmålet var att elektrifiera byn Jyamrung med hjälp av vatten-och solkraft. 

 

I november 2009 invigdes en solcellsanläggning som innebar att sju familjer fick 

belysning och el genom väguttag. Arbetet fortlöpte vilket senare resulterade i att ett 

vattenkraftverk stod klart i mars 2011. Detta har medfört att byn Jyamrung nu har el 

och belysning, vilket omfattar cirka 120 hus, en skola och en sjukstuga. Varje hus har 

två lampor och vägguttag där elnätet är anpassat till att i framtiden kopplas till det 

nationella nätet. Tre upplärda bybor har som uppgift att underhålla och driva 

anläggningen, vilket långsiktigt är nödvändigt.  

 

Jyamrung är en fattig bergsby i Nepal, där husen har jordgolv och maten lagas över 

öppen eld. Livet är komplicerat då korruption är vanligt samtidigt som många 

biståndsprojekt misslyckats då pengar hamnat i fel fickor samtidigt som investeringar 

inte har uppehållits och därmed blivit obrukbara. Holtab har därmed fokuserat på 

personligt ansvar och en aktiv medverkan från traktens folk. Förmågan att ha ett 

långsiktigt perspektiv var från starten viktigt för att skapa ett förtroende bland 

lokalbefolkningen som vant sig vid att biståndsföreningar brutit sina löften. Ett nära 

samarbete har skett med den ideella svensk-nepalesiska föreningen Tuki Nepal vilka 

har goda kontakter i Nepal, där pengarna har gått via föreningen för att 

säkerhetsställa att pengarna går till rätt ändamål. 

 

 

 

Läs mer om projektet ”El i Jyamrung” på www.holtab.se 

 

 
 

 

 



 

68 
 

 

Bilaga 3: Intervjufrågor; Patrik Persson VD, Holtab AB 
 

Berätta lite om dig själv! 

När blev du VD? 

På vilket sätt har företaget förändrats/utvecklats sedan du började? 

Har din bild av Holtab förändrats sedan du började arbeta här? 

Identitet och image 

 

 Vad står Holtab för: vilka grundvärden, Holtabs identitet? 

 Vad vill ni förmedla ut? Vad framhävs (värden)? Hur vill ni uppfattas av samt 

förknippas med av intressenter?  

 Har Holtab under din tid förändrats, om vi ser på kulturen, grundvärden osv.? 

 Vad är Holtab-andan? 

 Varför är Holtab det ledande företaget för transformatorstationer? 

 Varför ska man som kund välja er? Vad särskiljer er? 

 Vad gör er till en attraktiv arbetsgivare? Vad kan ni erbjuda för förmåner till 

de anställda? 

 

CSR, profilering och image 

 Varför började ni arbeta med CSR? (konkurrenssynpunkt, kundsynpunkt, 

medarbetarsynpunkt osv.?) Varifrån kommer initiativet (externt eller internt)? 

 När började ni se behovet av att arbeta med CSR? 

 Vad tycker ni att ni som företag har för ansvar? Är det generellt ett måste för 

företag att arbeta med CSR? Vad anser du? 

 Vilket är det egentliga syftet med projektet? Och med CSR? På vilket sätt vill 

ni påverka ert varumärke? Vad har ni tjänat på detta? 

 Godkändes välgörenhetsarbetet av aktieägarna? 

 Vad vill ni förbättra gällande CSR arbetet? Hur ser utvecklingspotentialen ut 

gällande CSR? 

 

 På vilket sätt tror du att intressenterna bryr sig om ert CSR- arbete? 

 Vad ställer ni för krav på era kunder/leverantörer/partners gällande 

ansvarstagande? 

 Arbetar Ni efter ISO 26000? 

 På vilket sätt engagerar ni er i lokalsamhället? sponsring? 

 Vilken image tror ni att kunderna/anställda har av Holtab? Hur tror ni att ni 

uppfattas? 

 Vad är Holtab Huset? 

 Hur arbetar Ni för att ta reda på hur Ni uppfattas av kunden och de anställda? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor; Peter Ackebjer, marknadsansvarig, Holtab 

AB 
 

Varför började du arbeta på Holtab AB?  

Vad visste du om företaget innan du började arbeta här? 

Har din bild av Holtab förändrats sedan du började arbeta här?  

 

Identitet & Image 

 

 Vad står Holtab för: vilka grundvärden, Holtabs identitet? 

 Har Holtab under din tid i företaget förändrats, om vi ser på kulturen, 

grundvärden osv? 

 Vad vill ni förmedla ut? Vad framhävs (värden)? Hur vill ni 

uppfattas/förknippas med av intressenterna?  

 Vilken image tror du kunderna och medarbetarna har av Holtab? Hur tror du 

att ni uppfattas? 

 Vad särskiljer Er från konkurrenterna? 

 

Profilering & kommunikation 

 Vart marknadsför ni er någonstans generellt, vilka kanaler använder ni er av? 

Besöker ni mässor, medverkar i event? 

 Vilka branschtidningar medverkar ni i? (exakta) 

 Hur har profileringen sett ut innan till skillnad från idag i och med projektet? 

 Vad framhäver ni i marknadsföringen, hur har detta förändrats? 

 Hur kommunicerar ni CSR arbetet internt respektive extern? 

 Hur tror ni att CSR kan påverka er image? 

 

CSR & kommunikation av CSR 

 

 På vilket sätt tror du att intressenterna bryr sig om ert CSR arbete? 

 Hur arbetar ni för att ta reda på hur ni uppfattas av era kunder och 

medarbetare? 

 Vilken typ av feedback får ni från ert CSR arbete? Involverar ni era kunder 

och medarbetare i diskussionen? 

 Ser ni några nackdelar med att kommunicera ut ert CSR-arbete? 
 

 

Bilaga 5: Intervjufrågor; Michael Fohlin, projektledare, Holtab AB 

Varför började du arbeta på Holtab? 

Vilken bild hade du av företaget innan du började arbeta här? 

Vad står Holtab för? Värderingar? Har det förändrats sedan du började här? 

 Hur väcktes ditt engagemang för projektet? 

 Har du tidigare kunskaper inom CSR? 

 Hade ni behövt mer kunskap om CSR innan ni startade projektet? 
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 Vad var syftet med projektet från början? 

 Hur har projektet utvecklat dig som anställd, och som människa? 

 

 Hur har Holtabs CSR arbete förändrats över tid? Hur har utvecklingen sett ut? 

 Hur gick samarbetet till mellan Er och Tuki Nepal? 

 Hur involverade är medarbetarna i CSR – tar ni tillsammans fram mål som Ni 

försöker att klara av och följa upp? 

 Vad tror du att medarbetarna har för image av Holtab? 

 Är byn Jyamrung självförsörjande nu eller måste ni följa upp? 

 Vad har ni för framtidsplaner? Fler projekt? 

 

 Vilka intressenter riktar sig CSR arbetet mot? 

 På vilket sätt tror du att intressenterna bryr sig om ert CSR arbete? 

 Hur håller Ni kontakten med Era kunder och leverantörer? Vilka kanaler?  

 Hur gjorde ni för att komma med i branschtidningar? 

Bilaga 6: Intervjufrågor; Medarbetare på Holtab AB 
 

Hur länge har Ni arbetat på Holtab? 

 

 Vilken bild har ni av Holtab? Vad förknippar ni med Holtab? Har den 

förändrats/utvecklats över tid?  

 Förmedlar företaget ut en tydlig identitet till Er/vad de står för/värderingar? 

 Hur ser organisationskulturen ut? Finns det en tydlig Holtab-anda? 

 

 Vad tar organisationen Holtab för ansvar (tex. miljömässigt, samhällsmässigt, 

ansvar för anställda)? 

 Vad tycker ni/vad vet ni om det pågående CSR projektet? 

 Hur har det påverkat er/ påverkar er? Hur stort intresse har ni i projektet? Har 

ni som medarbetare blivit mer engagerade och intresserade av 

välgörenhetsprojekt och socialt ansvarstagande?  

 

 Sammanfattningsvis, om/hur har er bild av företaget förändras sedan projektet 

startades? 

 Har CSR engagemanget förändrats sedan projektet startades? 

 Skulle ni själva vilja engagera er i framtida CSR projekt? 

 På vilket sätt uppmuntrar Holtab Er att ta socialt ansvar? 

 

 Övergripande, hur fungerar den interna kommunikationen från ledning till 

medarbetare? Känner ni att ni får reda på aktuella händelser? Känner ni er 

tillräckligt informerade om allt som har med företaget att göra? På vilket sätt 

blir ni informerade om CSR arbetet? 

 När ni pratar med andra (utanför jobbet) om Holtab, vad säger ni då? Hur 

framställer ni Holtab som arbetsgivare? Är Ni stolta över att jobba på Holtab? 



 

71 
 

Bilaga 7: Intervjufrågor; Kund; Kalmar Energi Elnät AB 
 

Jan Hallberg, ansvarig för planeringssektionen 

Christoffer Svensson, ingenjör 

 

 Hur länge har ni arbetat på Kalmar Energi? 

 Vilken befattning har ni? 

 Varför började Kalmar Energi samarbeta med Holtab  

 Hur länge har ni personligen haft kontakt med Holtab? 

 Hur kom det sig att Ni blev ”kontaktpersonerna” för Holtab? 

 Hur ser er affärsrelation ut, har den förändrats över tid? 

 Vad visste Ni om Holtab innan Ni började samarbeta med dem? 

– Vilken image har ni av företaget?  – Hur skulle ni beskriva Holtab som 

företag? 

 Vad gör/Är det något som gör Holtab unikt/sticker ut? 

 Holtab profilerar sig med orden; kunskap, service och samarbeten tycker Ni 

att detta signifierar företaget på ett bra sätt? 

 

 Vilket ansvar tycker Ni att företag har i dagens samhälle? 

– Tar Holtab ett ansvar, på vilket sätt? 

 Har Er bild påverkats av företagets projektarbete? 

 Hur har ni fått reda på information om projektet? Via W-O-M, personlig 

kontakt med försäljarna? Branschtidningar?  

 Anser Ni att Ni blir tillräckligt informerade gällande deras CSR arbete? 

 Är det viktigt för Er att samarbeta med företag som arbetar med CSR? 

 Tror ni att det blir alltmer viktigt för företag att arbeta med dessa frivilliga 

projekt? 

 Vad tror Ni att deras syfte var med projektet var? 

 Tror ni att det ställs högre krav på företag att utveckla eller fortsätta med 

liknande projekt då de redan har utfört ett? Förväntar man sig att det ska 

komma mer? 

 Vad ställer ni för krav på era leverantörer/partners i fråga om CSR och 

certifieringar? 

Om Kalmar Energi  

 På vilket sätt arbetar Ni med CSR? I vilken form? (miljömässigt, välgörenhet 

osv.) 

 Är det ett måste för företag idag att arbeta med CSR? Känner Ni att det är ett 

måste för Er? Eller är det ett genuint intresse? 
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 Hur kommunicerar ni detta till era medarbetare och kunder? Vilka 

marknadsföringskanaler använder Ni er av? 

 Vad får ni för respons från intressenter angående Ert CSR arbete?  

 Hur arbetar Ni för att ta reda på hur Ni uppfattas av kunden? 

 

Bilaga 8: Intervjufrågor; Kund; Växjö Energi Elnät AB 
 

Mats Lundin, elnätschef  

Ulf Roshäll, anläggningschef  

 

 Hur länge har ni arbetat på Växjö Energi? 

 Vilken befattning har ni? 

 Varför började Växjö Energi samarbeta med Holtab  

 Hur länge har ni personligen haft kontakt med Holtab? 

 Hur kom det sig att Ni blev ”kontaktpersonerna” för Holtab? 

 Hur ser er affärsrelation ut, har den förändrats över tid? 

 

 Vad visste Ni om Holtab innan Ni började samarbeta med dem? 

– Vilken image har ni av företaget?  – Hur skulle ni beskriva Holtab som 

företag? 

 Vad gör/Är det något som gör Holtab unikt/sticker ut? 

 Holtab har tre ledord: kunskap, service och samarbete, stämmer det in på 

företaget? 

 

 Vilket ansvar tycker Ni att företag har i dagens samhälle? 

– Tar Holtab ett ansvar, på vilket sätt? 

 Har Er bild påverkats av företagets projektarbete? 

 Hur har ni fått reda på information om projektet? Via W-O-M, personlig 

kontakt med försäljarna? Branschtidningar?  

 Vad tror Ni att syftet med projektet var? 

 Anser Ni att Ni blir tillräckligt informerade gällande deras CSR arbete? 

 Är det viktigt för Er att samarbeta med företag som arbetar med CSR? 

 

Om Växjö Energi  

 

 Vad ställer ni för krav på era leverantörer/partners i fråga om CSR och 

certifieringar? 

 På vilket sätt arbetar Ni med CSR? I vilken form? (miljömässigt, välgörenhet 

osv.) 

 Är det ett måste för företag idag att arbeta med CSR? Känner Ni att det är ett 

måste för Er? eller är det ett genuint intresse? 

 Hur kommunicerar ni ut detta till era medarbetare och kunder? Vilka 

marknadsföringskanaler använder Ni er av? 

 Vad får ni för respons från intressenter, kunder, leverantörer, medarbetare 

angående Ert CSR arbete?  
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 Hur tycker du att medarbetarna har engagerats och motiverats i att ni har en 

såpass stark miljöprofil, finns det ett intresse i detta? 

 Hur arbetar Ni för att ta reda på hur Ni uppfattas av kunden? 

 Hur ser du på frivilliga samhällsprojekt? 

 Ställs det högre krav på företag som sysslar med projekt att fortsätta med fler 

projekt i framtiden? 

 

Bilaga 9: Intervjufrågor; Kundtelefonintervjuer 
 

 Varför började Ni samarbeta med Holtab 
 Hur länge har ni personligen haft kontakt med Holtab? 
 Hur ser er affärsrelation ut, har den förändrats över tid? 

 Vad visste Ni om Holtab innan Ni började samarbeta med dem? 

- Vilken image har ni av företaget? - Hur skulle ni beskriva Holtab 

som företag? 

 Vad gör/Är det något som gör Holtab unikt/sticker ut? 

 De har tre ledord Holtab; kunskap, samarbete och service, tycker du att 

det signifierar företaget på ett bra sätt? 

 
 Vilket ansvar tycker Ni att företag har i dagens samhälle? 

- Tar Holtab ett ansvar, på vilket sätt? 

 Har Er bild påverkats av företagets projektarbete? Eller var ni inte 

medvetna om projektet innan? 

 Hur har ni fått reda på information om projektet? Via W-O-M, personlig 

kontakt med försäljarna? Branschtidningar? 

 Anser Ni att Ni blir tillräckligt informerade gällande deras CSR arbete? 

 
 Är det viktigt för Er att samarbeta med företag som arbetar med CSR? 

 Hur ser Ni på frivilliga projekt som företag åtar sig, som går utanför vad 

lagen kräver? 

 Tror Ni att det ställs högre krav på företag som arbetar med liknande 

projekt som Holtab har gjort, att fortsätta med fler projekt i framtiden? 

 Vad ställer ni för krav på era leverantörer/partners i fråga om CSR och 

certifieringar? 

Om företaget: 

 På vilket sätt arbetar Ni med CSR? I vilken form? (miljömässigt, 

välgörenhet osv.) 

 Hur kommunicerar ni ut detta till era medarbetare och kunder? Vilka 

marknadsföringskanaler använder Ni er av? 

 Involverar ni era medarbetare i CSR frågor? 
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Bilaga 10: Intervjufrågor; Iris Rehnström, Sustainability 

Management Consultant, TEM 
 

 Varför ska företag arbeta med CSR? 

 Hur kan det påverka imagen av ett företag? 

 Många företag anammar CSR, hur kan man då göra sitt företag unikt, 

sticka ut?  

 Om ett företag genomfört ett såpass stort projekt, höjer intressenterna sina 

krav gällande att fortsätta driva sådana projekt i framtiden? 

 Är kraven större från samhället att el och energibolag tar ett ansvar då de 

förbrukar en stor del av jordens resurser? 

 

 Hur kan man effektivt kommunicera ut CSR arbetet inom b2b? Vilka 

marknadsföringskanaler är representativa? 

 Kan sociala medier användas inom b2b, hur effektivt är det vid 

förmedlingen av företaget i sig och dess CSR arbete? 

 En i ledningen på Holtab sade att de redan har såpass starka relationer 

med sina kunder och därför har de inte fokuserat på att kommunicerat ut 

sitt ansvarstagande och CSR projekt. Kan detta vara en fara? Varför är det 

betydelsefullt att även vid starka relationer förmedla sitt CSR arbete?  

 

 Hur kan företag kommunicera sitt CSR arbete internt? 

 Hur ska man gå tillväga för att få feedback från både kunder och 

medarbetare gällande CSR arbetet? Kundenkäter? Eller finns det andra 

metoder då feedbacken inte kommer spontant?  

 Är det av vikt att visa sina certifieringar, eller bör fokus ligga på frivilliga 

projekt som oftast kan visa på ett intresse utöver vad som krävs av 

företag? Hur prioriterar man vilket område företaget ska fokusera på inom 

CSR? 
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Bilaga 11: Kursintyg CSR utbildning 
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IUC KALMAR LÄN  

 

  
Resp En   

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE  

CSR - Corporate Social Responsibility  

~ CSR-områden och principer för ansvarstagande i enlighet med standarden för  

socialt ansvarstagande ISO 26000  

~ Integration av CSR i verksamheten  

~ CSR-inventering och prioritering av CSR-frågor  

~ Intressentanalys och intressentdialog  

~ Avgränsning av ansvarstagandet  

~ CSR-strategi  

~ Mål, handlingsplaner och nyckeltal samt uppföljning  

~ Code of Conductjuppförandekod och dess implementering  

~ Hållbarhet i leverantörskedjan: kravställning på leverantörer samt uppföljning  

~ Konkreta CSR-samarbetsprojekt  

~ Intern och extern kommunikation av CSR-arbetet  
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