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Förord

Benjamin Taghavi-Awal kom till Tanzania, för första gången, som turist. Han befann sig i ett 

land där människor hade en väldigt låg inkomst och där det fanns många sociala och mänskliga 

problem. Exempel på detta var brist på tillgång till vatten, dödsfall av orsaker, som undernäring, 

polio, malaria och HIV. Detta ledde till att Benjamin kände att kapitalismen hade nått sin gräns i 

Tanzania, där det fanns företag och individer som gynnades av de anställdas låga lönekostnader. 

De tog dessutom ut stora vinster ur landet för att främja egen ficka. För dessa människor är 

Tanzania endast en investering, där människors situation är obetydlig och där landets välmående 

inte prioriteras. Det som i dagsläget sker i Tanzania, det vill säga att utländska investerare tjänar 

pengar på landets resurser, är inget unikt fenomen utan förekommer i hela världen. Att göra det i 

ett land som Tanzania, med alla dess grundläggande problem, kändes som att sparka på någon 

som redan ligger ner. Detta upplevdes som orättvist och Benjamin ville därför skapa en positiv 

påverkan genom att bedriva turism. Den positiva påverkan skulle skapas genom att anställa 

lokal personal och pengarna som tjänades skulle gå till människorna som faktiskt bor i Tanzania.    

I jakten på personal och vid research kring nuvarande turism företag fann Benjamin att 

grundarna till dessa företag mestadels söker pengar samt hade vinstintresse som högsta mål. 

Genom att endast fokusera på kundernas pengar blir upplevelsen för turisterna lidande - det ville 

Benjamin ändra på! Han ville starta ett företag som levererar kvalitet och säkerhet samt gynnar 

landet. För att nå dessa mål så behövdes en välfungerande verksamhet och Benjamin kände 

direkt att priset kommer att vara avgörande för kunderna. Det gäller att hålla samma prisklass 

som konkurrenterna så inte kunderna förloras. Men, enligt Benjamin, har de allra flesta 

människor ett gott hjärta och finns valet att åka med ett företag som arbetar med bra priser och 

rättvisa sociala förhållanden så är valet enkelt. Grundtankarna med företag var alltså att ta bort 

orättvisan genom att arbeta med mainstream turism på ett bättre sätt än den existerande 

marknaden. Det handlade inte om att ge tillbaka fem eller tio procent till välgörenhet utan målet 

var och är fortfarande att ge 100 procent. Fair Travel Tanzania arbetar alltså mot Corporate 

Social Resposibility. Nedan följer Benjamins ord,

“CSR är inte en del av vårt företag, det är grunden.”
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Begreppsindex

Corporate Social Responsibility:  	
 CSR innebär när ett företag tar samhällsansvar och sättet de 

	
 	
 	
 	
 	
 arbetar mot sociala och miljömässiga mål, snarare än de 

	
 	
 	
 	
 	
 ekonomiska målen. 

Greenwashing:	
 	
 	
 Företag spenderar mer tid och pengar på att marknadsföra 

	
 	
 	
 	
 	
 sig som ”gröna” än de faktiskt läger tid på att genomföra 

	
 	
 	
 	
 	
 dessa lovord. Kunden blir grundlurad.   

Transparens: 	
	
 	
 	
 Ordet transparens betyder, enligt ne.se, genomskinlig. I 

	
 	
 	
 	
 	
 denna rapport används ordet i den benämning, men med 

	
 	
 	
 	
 	
 fokus på företag. Transparens handlar om att våga visa vad 

	
 	
 	
 	
 	
 som är sant utan att dölja något. Det vill säga information 

	
 	
 	
 	
 	
 som företaget skriver ska finnas lättillgängligt.  	


Word-of-mouth:	
 	
 	
 Begreppet används inom marknadsföring då en nöjd kund 

	
 	
 	
 	
 	
 för vidare information om företaget till nya potentiella 

	
 	
 	
 	
 	
 kunder. Detta anses som ett väldigt effektivt sätt att 

	
 	
 	
 	
 	
 marknadsföra då det inte kostar några extra pengar.
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Bakgrund Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om att, ta sitt ansvar gentemot sina 

anställda, kunder, intressenter, leverantörer samt miljön. När kunderna och 

konsumenterna kom att eftersöka företag som behandlade CSR började en snabb våg 

med ”tvångs”-implementeringar av samhällsansvar. Fair Travel Tanzania, som har 

CSR som grunden i verksamheten, säger att de är transparenta kring vad de gör och 

hur de ger tillbaka till lokalbefolkningen. Kan det finnas något problem med detta? 

Och hur ger de faktiskt tillbaka till lokalbefolkningen? Går det att mäta de effekter 

som CSR-arbetet har inom företaget? Och i så fall, hur?

Syfte Syftet är att skapa förståelse för Fair Travel Tanzanias verksamhet och sättet de arbete med 

Corporate Social Responsibility, som grunden i företaget.

Metod En kvalitativ metod med ett induktivt angreppssätt har används vid denna uppsats. Då 

ett specifikt företag har stått i fokus för denna studie utfördes en fallstudie. För 

insamling av empirisk data har tre semistrukturerade intervjuer och observationer på 

företaget genomförts.

Slutsats Sex stycken faktorer som visar på att Fair Travel Tanzania har CSR som grunden i 

företaget, har framkommit i detta arbete. Dessa sex faktorer är enligt följande: 

Organisationen utan privata ägare, Inkomstfördelning, Ansvarsområden inom CSR, Greenwash?

samt Framtidsvision.  

Vidare 	


Forskning

I kommande studier kan verksamheter som har CSR som grunden i företaget, samt 

verkar på olika platser i världen, jämföras och se i fall de geografiska förhållandena 

påverkar arbetet av CSR.
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Abstract
Titel:	
 	
 Money vs. Happiness - A case study about CSR at the company Fair Travel Tanzania

Författare:	
 Inga Borgvall & Sanna Bengtsson

Kurs:	
 	
 2EB00E - Business Administration, Thesis 15 credits

Handledare:	
 Henrietta Nilson

Examinator:	
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Keywords:	
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_______________________________________________________________________________________

Background: Corporate Social Responsibility (CSR) is about facing responsibilities towards a 

company’s employees, customers, stakeholders, suppliers and the environment. As 

customers and consumers came to seek companies that were dealing with CSR a rapid 

wave of ”forced” implementations of social responsibility began. Fair Travel Tanzania, 

which has CSR as the foundation of the company, says that they are transparent about 

what they do and how they give back to the locals, could it be a problem with this? 

And how do they actually give back to the locals? Is it possible to measure the impact 

of CSR activities within the company? And if so, how?

Purpose: The aim is to create an understanding of Fair Travel Tanzania's business and the way they work 

with Corporate Social Responsibility, which is the foundation of the company.

Methodology: A qualitative method with an inductive approach has been used in this thesis. A 

specific company has been the focus of this study and a case study was applied 

because of that. For the collection of empirical data three semi-structured interviews 

and observations at the company has been done.

Conclusion: Six factors that indicate that Fair Travel Tanzania has CSR as the foundation of the 

company, has emerged from this work. These six factors are as follows: Organization 

without private owners, Distribution of Incomes, Responsibilities in CSR, Greenwash? and Future 

Vision.

Further 

Research:

In future studies, CSR as the foundation of the company, as well as the various 

locations around the world, could be compared to discovered if geographical 

conditions are affecting the work of CSR.
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1. Inledning
________________________________________________________________________________

“It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society” 

 J. Krishnamurti

________________________________________________________________________________

1.1. Bakgrund

Idag syns långt ifrån allt i ett företags årsredovisning. Men för att förstå helheten av ett företag 

behövs fler synvinklar än resultatet i årsredovisningen. Genom att finnas tillgänglig för 

konsumenter gäller det för företaget att ta sitt ansvar gentemot rimliga arbetsförhållanden, 

miljön, mänskliga rättigheter samt att motverka korruption. Idag har media och därmed 

konsumenter börjat ställa högre krav på företag. Det är viktigare för kunden att veta att den 

produkt eller tjänst som köps är tillverkad eller sköts på ett ansvarsfullt sätt. Detta har lett till att 

företagsmarknaden har börjat visa medvetenhet på dessa punkter och genom det, börjat påvisa 

ansvarstagande inom samhället, för att kunna behålla sina kunder samt fortsätta sälja sina varor 

och tjänster. Detta fenomen kom att kallas Corporate Social Responsibility (CSR).(Larsson & 

Ljungdahl, 2008)

 

CSR handlar, enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) i stora drag om att, ta sitt ansvar 

för sina anställda, kunder, intressenter, leverantörer samt miljön. Detta genom att exempelvis 

förbättra arbetsvillkoren för sina anställda och se till att de arbetar under rättvisa förhållanden, 

säljer säkra produkter, minskar utsläpp och ökar jämställdheten. Detta skapar i sin tur en hållbar 

utveckling som ligger i begreppets natur. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) skriver:

 

”CSR är en del av ägarstyrningen, där företagets värdegrund och ansvarstagande mot intressenterna ska 

utgöra en helhet som omfattas av huvudmän, styrelse, ledning och anställda. Allt hänger ihop.”

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009;63)

När kunderna och konsumenterna kom att eftersöka företag som behandlade CSR började en 

snabb våg med ”tvångs”-implementeringar av samhällsansvar på mestadels stora företag. CSR 

kom efter det att inte bara vara en positiv benämning utan även en marknadsstrategi för 

vinstmaximering.(Benjamin, 2013) Detta skapade ett sjunkande förtroende hos konsumenterna 
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gentemot företagen och en ifrågasättande inställning - Tänk om företaget på ytan säger att de tar 

sitt samhällsansvar men egentligen inte håller vad de lovar?(ne.se)

1.2. Problemdiskussion
CSR är ett begrepp som är oerhört brett vilket skapar förvirring hos både konsument och 

företag. Förutom att begreppet är brett så finns det inte en allmän definition av innebörden och 

inte heller tydliga riktlinjer att följa vid tal om samhällsansvar. Exempelvis finns ingen lag där 

företag behöver redovisa sina sociala eller miljömässiga hållbarhetsansvar i årsredovisningen. 

Detta har skapat ett klimat som möjliggör för företag att sysselsätta sig med greenwashing. 

Greenwashing kan alltså förklaras genom att ett företag spenderar mer tid och pengar på att 

göra så kallad ”grön” reklam genom sin marknadsföring än att faktiskt genomföra dessa saker. 

Vart är transparensen? Hur vet vi att företagen håller vad de lovar? Verksamheter använder sig 

alltså av, exempelvis, olika typer av miljöuttalande i deras marknadsföring. Detta för att visa att 

deras produkter och tjänster tar sitt ansvar gentemot miljö och ibland sociala förhållanden och 

på så sätt även nå den kundgrupp som är miljömedveten. Frågan är hur trovärdiga egentligen 

dessa företag är i sina uttalanden. För den medvetna kunden är det oerhört viktigt att det som 

skrivs i marknadsföringen angående medvetenhet och samhällsansvar stämmer.(Yttra 

konsumentkommunikation, 2010) Konsumenten i Sverige säger att det är viktigt att företagen 

visar att de arbetar med samhällsarbete, men föredrar inte att de ljuger om det i sin 

marknadsföring utan menar på att det är bättre att vara ärlig.(Yttra konsumentkommunikation, 

2012)

 

Det gäller alltså att vara transparenta, det vill säga att vara öppna och tillgängliga för 

granskning, som företag, för att fånga kundernas förtroende. Hur är det då för nystartade 

företag som använder samhällsansvar som en del av sin affärsidé och grunden i verksamheten? 

Alla företag implementerar inte CSR på en redan fungerande verksamhet - det finns andra sätt. 

Genom att använda pengar som medel för att ta sitt samhällsansvar och exempelvis ge tillbaka 

till lokalbefolkningen kan företag med CSR som grund skapa en framtid inom socialt hållbart 

företagande. Ett socialt hållbart företag innebär, enligt Benjamin (2013) på Fair Travel Tanzania, 

en verksamhet som lämnar avtryck och jagar sociala och miljömässiga vinster framför 

ekonomiska. Kan detta vara lösningen på greenwashing?
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Denna studie kommer att utgå från Fair Travel Tanzania, som är ett företag inom 

turistbranschen. Företaget startade år 2009 i Tanzania, Afrika där utgångspunkten i 

verksamheten är mainstream turism. Företagets tanke är att tjäna pengar på turism och med 

hjälp av att arbeta med rättvisa arbetsförhållanden, gynna det lokala samhället och den lokala 

miljön - det är detta som genomsyrar företagets verksamhet. Fair Travel Tanzania arbetar med 

sociala och miljömässiga mål före de ekonomiska och Benjamin säger enligt följande:     

 

”Corporate Social Responsibility är inte en del av företaget, det är ryggraden i vad som idag är Fair Travel 

Tanzanias verksamhet.” 

(Benjamin, 11-04-2013)

 

Fair Travel Tanzania har alltså valt att ha CSR som grunden i deras verksamhet. Detta betyder 

att de arbetar mot välgörande mål och säger att de vill ge 100% av sin vinst tillbaka till det lokala 

samhället. Detta är alltså ett litet företag som väljer de sociala och miljömässiga målen framför de 

ekonomiska. Därmed inte sagt att företaget inte vill tjäna pengar. De vill tjäna pengar för att 

kunna ge tillbaka till samhället i form av olika typer av välgörande projekt.(Benjamin, 2013)

 

Enligt Fair Travel Tanzania går 100% av deras vinst tillbaka till lokalbefolkningen.

(fairtravel.com) Stämmer det? Har personalen rättvisa löner? Tar de sitt samhällsansvar som de 

utger sig för att göra? Fair Travel Tanzania säger att de är transparenta kring vad de gör och hur 

de ger tillbaka till lokalbefolkningen, kan det finnas något problem med detta? Och hur ger de 

faktiskt tillbaka till lokalbefolkningen? Går det att mäta de effekter som CSR-arbetet har inom 

företaget? Och I så fall hur?

1.3. Problemformulering
• Hur framkommer det att Fair Travel Tanzania har Corporate Social Responsibility som grunden i 

företaget?

1.4. Syfte 
Syftet är att skapa förståelse för Fair Travel Tanzanias verksamhet och sättet de arbete med Corporate Social 

Responsibility, som grunden i företaget.
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2. Metod
________________________________________________________________________________

"Ethics is the new competitive environment" 

Peter Robinson, CEO Mountain Equipment Co-op 

________________________________________________________________________________

2.1 Val av metod
Bryman och Bell (2005) antyder att det induktiva sättet, att se på förhållandet mellan teori och 

empiri, betyder att teorin som väljs utgår ifrån den empiri som samlats in. Detta är en del av en 

kvalitativ studie då fokus läggs på ord och inte på siffror som i en kvantitativ studie. Yin (2009) 

säger att vid val av metoddesign så kan forskningsgruppen utgå från sin frågeställning. Är frågan 

i problemformuleringen hur eller varför kan en fallstudie användas. Eftersom vi har en 

frågeställning som började på hur så gjorde vi en fallstudie på företaget Fair Travel Tanzania.  

2.1.1 Fallstudie som forskningsdesign
En fallstudie innebär att forskaren eller den som genomför studien endast tittar på ett enskilt fall. 

Det kan vara ett företag, en person eller en annan specifik faktor. Denna studie fokuserar på en 

fallstudie med bakgrunden i att fokus ligger på verksamheten Fair Travel Tanzania. Vid 

genomförandet av en fallstudie är det intressant att titta på något specifikt, gå in på detalj i just 

det fallet och belysa de unika dragen. Det brukar sägas att fallstudier är analyser av exempelvis 

personer, händelser, beslut, projekt, politik, institutioner eller system. Dessa studeras sedan med 

hjälp av en eller flera metoder. Det specifika fall som kommer vara föremålet för studien kommer 

ha vissa fenomen som tillsammans ger en analytisk ram och det är sedan inom den ramen som 

studien genomförs och som fallet tydliggörs.(Thomas, 2011)

En fallstudie förknippas oftast med en kvalitativ forskningsmetod och det induktiva 

angreppssättet, alltså där utgångspunkten är empirin. I samband med en fallstudie brukar 

forskaren eller undersökningspersonen oftast välja att använda sig av metoder som deltagande 

observationer och ostrukturerade- eller semistrukturerade intervjuer.(Bryman & Bell, 2005) 
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”När det handlar om en fallstudie, är det fallet i fråga som av egen kraft utgör det man intresserar sig för; 

forskarens mål är att på ett ingående sätt belysa detta fall.”

(Bryman & Bell, 2005:72)

Många studier kan uppfattas som fallstudier och det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan 

en fallstudie och en annan typ av studie. Alltså det som då skiljer en fallstudie från en annan typ 

av studie eller tillvägagångssätt är att forskaren i en fallstudie är intresserad av att belysa och 

fokusera på de unika drag för det specifika fallet. Det är svårt att få det specifika fallet att vara 

representativt för övriga i till exempel samma bransch. Detta beror på att det inte görs någon typ 

av jämförande studie utan endas en studie på ett specifikt fall och i denna uppsats kommer fallet 

att vara på organisationen Fair Travel Tanzania.(Bryman & Bell, 2005) Fair Travel Tanzania, är 

som namnet säger beläget i Tanzania, och är ett företag som påstår att de arbetar mot 100% 

välgörande mål. Detta ligger som grund till varför en fallstudie har valts att utföras på detta 

företag.

2.2 Kvalitativ forskningsmetod med ett induktivt synsätt
Denna studie har gjorts med användning av en kvalitativ forskningsmetod. Detta innebär att 

studien fokuserats på ord och den sociala miljön. Den kvalitativa metoden används för att öka 

förståelse för tolkning av verkligheten utifrån andras ögon. För att kunna försöka förstå hur Fair 

Travel Tanzania arbetade var det viktigt att få en bred kunskap av hela organisationen. Med 

hjälp av den kvalitativa metoden kunde vi få respondenterna att beskriva sin verklighet med 

egna ord. När en kvalitativ metod används är det absolut vanligast att använda sig av ett 

induktivt angreppssätt.(Bryman & Bell, 2005) Vi valde alltså att samla in empirin utan att göra 

någon sökning på varken företaget eller teorier innan. Detta innebar att vi enligt Bryman och 

Bell (2005) har använt oss av ett induktiv sätt inom den kvalitativa forskningsmetoden. Vid en 

kvalitativ studie ligger oftast syftet, av datainsamlingen, på orden som sägs och inte så mycket på 

kvantifieringen och med induktion menar forskarna att det är ett synsätt på relationen mellan 

teori och empiri.  

Induktion betyder även att studien utgår från empirin och handlar om relationen mellan empirin 

och teorin med utgångspunkt i empirin. Vi visste inte helt vad vi hade att vänta oss för 

information innan vi reste till Tanzania, men detta gjorde det än mer spännande att skapa en 
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intressant rapport utifrån empirin som vi fann där. Det induktiva synsätten användes genom att 

den insamlade datan nyttjades för att finna passande teori.(Bryman & Bell, 2005)  

2.3 Tillvägagångssätt
Insamling av empirin har utförts med hjälp av deltagande observationer och semistrukturerade 

intervjuer. Detta har genomförts på företaget Fair Travel Tanzania och har pågått i tio dagar, 

varav fem dagar i Arusha, där huvudkontoret är beläget, en dag i Moshi för intervju med några 

av de personer som arbetar med bergsexpeditioner samt fem dagar ute på safari då vi agerat 

kunder till företaget. Tre intervjuer har gjorts varav två har utförts på engelska (dessa har 

översatts av oss till svenska). De observationer som har genomförts har också varit i 

engelsktalande miljö. Detta för att få en så bred bild över hela företaget och dess verksamhet som 

möjligt utan grundarna som påverkande faktor. Under perioden i Arusha bodde vi hos en av 

grundarna vilket gav ytterligare chanser till samtal, observationer samt informationssamling.

2.3.1 Triangulering
Vi har valt att använda både deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer. Detta 

skriver Bryman och Bell (2005) är en bra kombination av metoder för att få så mycket 

information som möjligt av det som studeras. Användning av fler än en metod kallas för 

triangulering och anledningen till användning av triangulering är att det kan skapa ett större 

värde i resultatet. Detta är skälet till att vi har valt att använda två olika metoder. För det är just 

vid deltagande observationer som många forskare brukar komplettera sina observationer med 

kvalitativa intervjuer. Detta för att inte observationen skall kunna vara felaktiga eller 

misstolkade av observatören och därmed stärka tillförlitligheten i resultatet.(Bryman & Bell, 

2005)

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer
Vid genomförandet av intervjuerna på Fair Travel Tanzania var det minst två personer som 

intervjuade på samma gång. Trost (2010) skriver att det kan vara en fördel att vara två personer 

som intervjuar. Detta om de båda intervjupersonerna är samspelta, vilket skapar en större 

mängd information som kommer in och en bättre förståelse skapas. Det som Trost (2010) dock 

skriver är att det ur den intervjuades synvinkel kan uppfattas som ett maktövertag. Detta är en 

barriär som tidigt i intervjun bör arbetas bort med hjälp av enkla frågor i början av intervjun. Vi 
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valde att med tanke på det sistnämnda, börja med lättsamma frågor som exempelvis ”Vilken 

position har du inom Fair Travel Tanzania?”.

Semistrukturerade intervjuer användes för insamling av empirin. Detta för att vi arbetade med 

öppna frågor för att ge oss själva chansen att ställa eventuella följdfrågor, som skulle kunna dyka 

upp under intervjun. Vi valde också att göra detta för att det inte fanns en tidsbegränsning vid 

intervjuerna vilket gjorde det möjligt att ställa följdfrågor och få långa svar. Bryman och Bell 

(2005) skriver att vid semistrukturerade intervjuer brukar forskaren utgå från en lista med 

specifika teman som denne vill ställa och genom dessa låta den intervjuade personen utforma 

svaren. Dessa teman ingår i en så kallad intervjuguide, men personen som intervjuar kan själv 

välja vilken ordning frågorna om olika teman ska komma i och behöver inte följa guiden till 

punkt och pricka. Dock ska intervjuaren försöka vara så förberedd som möjligt och försöka 

ställa frågorna i den ordningen som gjorts från början. Det är lika viktigt att lämna utrymme för 

den eller de intervjuade personerna att ta upp egna teman och samtalsämnen som de finner 

intressanta eller relevanta att prata om under intervjun. Alltså ska intervjuaren inte försöka 

hindra den intervjuade personen att avvika från ämnet i sina svar.(Bryman & Bell, 2005)

2.3.2.1 Val av företag, intervjupersoner och plats
Fair Travel Tanzania valdes att studeras då vi fick kontakt med företaget via en bekant och fann 

verksamhetens syfte väldigt intressant. De arbetar på ett sätt som var ett intressant studium att 

titta närmare på. Därför valde vi detta företag och åkte sedan till Tanzania för att vara på plats 

där företaget verkar.

Först skedde ett bekvämlighetsurval vid urvalet till uppsatsen, det vill säga de två grundarna 

intervjuades. Detta för att få en så klar bild av företaget som möjligt. Bryman & Bell (2005) 

skriver att snöbollsurvalet används då kontakt vill skapas med grupper då det inte går att ställa 

upp en urvals ram. Vi pratade med fem stycken av de anställda som arbetar på företaget för att få 

en bredare bild kring organisationen, och vid val av de anställda så behövdes mer information 

från grundarna, varför dessa var huvudmålet i början av studien.(Bryman & Bell, 2005)

Intervjuerna utfördes hemma hos en av grundarna och när vi intervjuade personerna som 

arbetade med bergsexpedition valde de själva platsen för intervjun. Detta säger Bryman och Bell 

(2005) är bra för att de intervjuade personerna ska känna sig trygg i sin egen miljö och på det 
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sättet våga vara mer öppna i svaren. Det var också viktigt för oss att finna ett ställe där vi inte 

blev störda och valde platsen där efter.  

2.3.2.2 Inspelning och transkribering
Intervjuerna spelades in och i efterhand transkriberas dessa och då två av tre intervjuer utförts 

på engelska har författarna översatt till bästa alternativet på svenska (vissa citat har behållits på 

engelska). Fördelarna med att spela in intervjuer som görs är att det går att lyssna på tonfall och 

ordval i efterhand. Enligt Trost (2010) är det också viktigt att skriva ner intervjun ordagrant vid 

transkriberingen. Anledningen att transkriberingen skedde ordagrant var för att det i ett senare 

skede blev lättare att gå tillbaka i det nedskrivna materialet. Vid anblicken av det som sedan 

skrivits ned kan det tyckas vara väldigt mycket text som måste arbetas igenom och analyseras. 

Därför rekommenderar vissa forskare att det är bäst att låta analysen vara en kontinuerlig 

process som pågår hela tiden vid insamlingen av den empiriska datan.(Bryman & Bell, 2005)

2.3.3 Deltagande observationer
Vid insamling av empiri hos Fair Travel Tanzania skedde förutom intervjuer även deltagande 

observationer. Deltagande observation innebär att forskarna är ute på fältet och följer deltagarna 

på olika platser där de befinner sig i sin vardag. Det kan även innebära att observera när vissa 

aktiviteter utförs som är typiska för miljön/verksamheten. Metoden innebär att småprata med de 

berörda och försöka anpassa sig till situationerna så att ens närvaro inte påverkar deras 

handlingar. Det är omöjligt att förutse exakt vilka utmaningar fältarbetet kommer att föra med 

sig i och med att samhället, grupper, miljöer och organisationer för med sig olika situationer och 

valmöjligheter.(Fangen & Sellerberg, 2001) På Fair Travel Tanzania observerar de vi 

arbetsmiljön, både som kunder själva och genom att följa några som arbetar för företaget. 

2.6 Etik
Det finns olika etiska frågeställningar och synsätt som bör beaktas vid genomförande av en 

studie på ett företag. Exempel på dessa är om projektet kan legitimeras och vilka eventuella 

konsekvenser som projektet har för de berörda. En annan viktig aspekt är att den eller de 

intervjuade personerna som kan tänkas vilja ha anonymitet har möjlighet till det.(Fangen & 

Sellerberg, 2010)  

 

________________________________________________________________________________________________

Fair Travel Tanzania.                                                                          16



Vid tal om datainsamlingsmetoder kan deltagande observationer sägas vara den minst 

påträngande. Två stycken etiska teman som anses viktiga inom samhällsforskning är Informerat 

samtycke och Konfidentialitet.

• Informerat samtycke innebär att du ska informera om det du ska studera, projektet syfte samt 

eventuella för- och nackdelar med att delta i studien.

• Konfidentialitet innebär att data ej ska offentliggöras som kan skada den personliga 

identiteten.

En god intervjuare kan liknas vid en guide eller handledare som tar kontroll över en historia.

(Fangen, 2005) Under studien valde vi därför att informera varje respondent om möjligheten att 

vara anonym. Alla intervjuer som publiceras i denna studie kommer respondenterna att få ta del 

av, vid intresse, innan den skrivs ut. På detta sätt har ett samförstånd mellan respondenten och 

oss skapats.

2.7 Grundad teori
Sammanställningen av den empiri vi fick in gjordes med hjälp av grundad teori (grounded 

theory). Detta skriver Bryman och Bell (2005) har kommit att bli det absolut vanligaste 

synsättet vid analys av kvalitativ data. Det handlar om att den data som samlats in systematiskt 

analyserats under hela forskningsprocessen. Under processens gång kodades materialet som 

samlades in vilket ledde till en kontinuerlig jämförelse med de teorier som valdes under tiden.
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3. Empiri
________________________________________________________________________________

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.” 

Warren Buffet. 

________________________________________________________________________________

3.1 Verksamheten
Fair Travel är ett socialt hållbart företag. De innebär enligt Benjamin “när ett företag får 

impact”(2013) och jagar sociala och miljömässiga vinster framför de ekonomiska. CSR – 

Corporate Social Responsibility är grunden i företaget. Detta innebär att organisationen vill ha 

en positiv påverkan och använder pengarna från verksamheten till att gynna den lokala 

ekonomin, lokala miljön och samhället. Nyckeln enligt Fair Travel Tanzania och Benjamin 

(2013) är att utgå från mainstream turism, det vill säga turism där människor väljer att lägga 

pengar och där det finns en etablerad marknad. Detta för att snabbare gynna faktorerna som 

nämndes ovan. Mainstream turism innebär vildlivsafari, bergsexpendition eller strandsemester.

(Benjamin, 2013) William (2013), Operativ Chef Fair Travel Tanzania, berättar att det viktigaste 

målet är att använda verksamheten till att “benefit the locals”(2013). Dock har de senaste tre åren 

inte utvecklats exakt som grundarna har velat. Verksamheten började med mycket lite pengar 

vilket har inneburit att pengarna som har kommit in i företaget har investerats direkt tillbaka i 

företaget. William (2013) berättar att verksamheten och ett nystartat företag behöver pengar för 

minst tre år framöver för att kunna överleva ifall det inte går att investera något i företaget under 

dessa år.

Hur har verksamheten lyckats:

• Företagsmässigt – 100% lyckat.(William, 2013)

• Möjligheterna att ge tillbaka till det lokala samhället – 40% lyckat. De kan enligt William 

(2013) inte ge tillbaka allting de vill ge då de i så fall skulle gå minus inom företaget. De är 

framgångsrika med att sätta marknadsmässiga löner till personalen men vill påverka mer när 

det gäller de miljömässiga och sociala aspekterna.(William, 2013)
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3.1.1 Motiven
När Benjamin, en av de två grundare av Fair Travel, befann sig i Tanzania som turist - ett land 

med låg inkomst med sociala problem som dödsfall genom polio, malaria och HIV - uppkom en 

idé. Han ansåg att kapitalismen hade nått sin gräns med att gynnas av låga lönekostnader och 

vinster från landet, för att ta till sin egen ficka. Benjamin (2013) anser att många inte tar hänsyn 

till det lokala och inte ger något tillbaka till landet vilket innebär att “sparka på någon som redan 

ligger ned”(Benjamin, 2013) och skapa orättvisa. Då Tanzania är ett land som redan har 

grundläggande problem var det ohållbart och Benjamin ville hitta dessa personer som delade 

samma uppfattning. Benjamin (2013) berättar vidare att de flesta söker pengar för att starta 

verksamheten i Tanzania. Det är mer fokus på pengar än gäster och många människor väljer att 

åka med etablerade företag vilket betyder att de sätter sin tilltro till denna typ av företag. Det 

kunden vill ha är kvalitet och säkerhet. Grunden och motiven till Fair Travel Tanzania är alltså 

att skapa en positiv påverkan, och göra samma sak för samma priser men ge tillbaka till 

människorna i Tanzania. Kunderna lägger pengar på etablerade företag med grunden till 

säkerhet och kvalitet, därför var motivet att Fair Travel Tanzanias priser skulle vara hållbara, det 

vill säga, samma pris som konkurrenternas. Hela grunden bygger på orättvisa och att det kan 

göras bättre samt kan göras utan privata ägare. Utan privata ägare, berättar Benjamin (2013), 

att det inte går att ta ut någon privat vinst ur företaget.

Enligt Benjamin (2013) pågår det Greenwashing i samhället vilket innebär att många företag 

talar om välgörenhet, men vissa följer inte vad de säger. Vissa nämner att fem eller tio procent 

går till välgörenhet men om detta inte sker skadas ett förtroende. För att inte skada detta 

förtroende var motiven till Fair Travel Tanzania att vara helt transparenta och hållbara till 100%. 

Motiven av att påverka var väldigt stora och skapade också en vision om att bli ett större företag 

där också påverkan blir större. Ett litet företag skulle skapa en mindre påverkan. Det var även 

viktigt för Fair Travel Tanzania redan vid uppstarten att inte bli ännu ett greenwash-företag – 

utan att företag som går in 100% och ger all vinst tillbaka till lokalbefolkningen.(Benjamin, 

2013)     

William (2013), den andra av grundarna, ”förlorade” mycket på grund av sin satsning på Fair 

Travel Tanzania. Han hade innan ett mycket välbetalt arbete på ett av hotellen på Zanzibar. 

Nedan följer två anledningar till varför han valde att satsa på Fair Travel,
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1. William hade tur och blev sponsrad av en familj i New York vilket gav honom 

möjlighet att studera på universitet. En möjlighet som skulle varit omöjlig utan denna 

sponsring. Han känner att han har fått mycket som han inte förtjänar och vill 

verkligen ge tillbaka till människor som inte fick samma chans som honom.

2. Om William skulle stannat kvar inom det arbete han hade skulle han kunna bli väldigt 

rik. Dessa extra förmåner kändes inte viktiga längre och arbetet krävde många 

stressiga situationer där kollegor runt omkring honom inte var glada.(2013) 

William (2013) sökte alltså två saker: Att känna glädje i livet samt inte känna sig bekväm i sin 

situation, utan att kämpa för något större och bättre.  

De båda grundarna, Benjamin och William(2013), säger att det allra viktigaste för att kunna 

arbeta hos Fair Travel Tanzania är att hjärtat för att hjälp andra finns. Med detta menar de båda 

två att själen i företaget är att ge tillbaka till samhället och miljön - detta överskrider alla typer av 

privata ekonomiska mål.            

3.1.2 Nuläge
Fair Travel Tanzania har nu varit aktiva i tre år och är mer etablerade samt kan ta hand om 

gästerna på sättet de vill. Senaste tre åren har de, enligt Benjamin (2013), existerat och fått 

gäster genom word-of-mouth och detta beror på att gästerna har varit nöjda och sagt det vidare 

till sina vänner och bekanta. Fokus ligger på kundens upplevelse och genom de sociala medierna 

samt hemsidan har informationsspridning skett och nöjda kunder ökat. De beskriver sin 

verksamhet som “community based tourism”, men har många utmaningar inom korruption och 

svåra byrokratiska system.(Benjamin, 2013)      

 

I dagsläget är verksamheten break-even, de ska snart publiceras i en guidebok och de fortsätter 

att använda pengarna till miljöprojekt och att ge tillbaka till den lokala befolkningen.(Benjamin, 

2013)      

3.1.3 Framtid - Visioner
Visionerna är att resandet ska fortsätta genom positiv påverkan. 
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”Detta sätt att resa på make sense och när något make sense då väljer människor att göra det. Detta gör att 

framtiden ser ljus ut.”

        (Benjamin, 11-04-2013)

Inom 20 år finns ett stort nätverk med fair travelers inkluderande tusentals människor, så kallad 

impact tourism (turism med inverkan). Fair Travel Tanzania består då av ett stort nätverk av 

människor som rest med oss någon gång och det gör att vi kan sända ut problem som finns, till 

vårt nätverk. Då rekommenderas dessa personer att åka till landet som drabbats och pengarna 

kommer då gynna återuppbyggnaden av det drabbade landet. Om det till exempel är en 

översvämning i Costa Rica så behöver befolkningen pengarna mer än någonsin. Genom turister 

så kan pengarna gynna lokalbefolkningen och hjälpa landets invånare med uppbyggnad av 

landet igen. Dock kommer resorna alltid att gå till området och så kallade “turistorter” där det 

finns något unikt att se eller göra. Detta innebär inte bara sökande av egna upplevelser, utan 

också för att kunna ge tillbaka till landet.(Benjamin, 2013)      

3.1.4 Mål
Målen för de kommande åren är enligt nedan: 

	
 1 år: Bygga kapacitet för att kunna hantera fler gäster samt öka kännedomen. Detta 

kommer att ske genom agenter i olika länder. Dessa agenter ska arbeta i sina respektive land och 

sälja resor åt Fair Travel Tanzania.

	
 5 år: Känna att företaget är etablerade och har skapat sig tusentals härliga upplevelser för 

människor runt om i världen. Två nya destinationer ska finnas tillgängligt för resenärerna att åka 

till.

	
 Andra mål: Det strategiskt långsiktiga målet är att skapa denna typ av verksamhet i andra 

länder genom människor som brinner för samma sak. Detta kan liknas vid en franchise-

verksamhet. Dock kommer försäljningen och marknadsföringen att ske centralt. Ett annat mål är 

även att använda enbart miljömässiga bilar som reducerar utsläppen.(Benjamin, 2013)     
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3.1.5 Verksamheten enligt personalen
”All company does not work fair because people are selfish and it is easy to just wanting to benefit your own 

pocket. This makes the company have bad salary for the workers, bad security and so on. It will come a point 

when the other companies realize that their way of working is not sustainable.”

(Mussa, 12-04-2013)

Efter både intervju och observation på företaget Fair Travel Tanzania går det tydligt att se att de 

allra flesta anställda trycker på hur mycket det betyder att arbeta hos Fair Travel Tanzania. De 

berättar att sättet de arbetar på är väldigt annorlunda jämfört med tidigare arbetsgivare och har 

skapat en osjälvisk känsla där de vill ge tillbaka till samhället. De alla säger att det finns riktlinjer 

för beteendet såväl på bergen som i parkerna. Det gäller att ta med sig skräp och inte förorena 

(de har en trash-in-trash-out policy), det gäller att ha rätt kläder och rätt attityd. Säkerhet är 

något som också tas upp som den allra viktigaste punkten i verksamheten. Fair Travel Tanzania 

bryr sig om sina anställda och detta har gjort att det tydligt går att se att personalen inom 

företaget trivs och känner sig trygga i sitt arbete.(Personal, 2013)

 

Personalen (2013) berättar också att företaget kan hjälpa till om det är så att utbildning krävs 

eller att de vill gå i skolan och studera. Möjligheten att klättra inom företaget finns och 

personalen får max stanna tre år på en post, som exempelvis bärare, innan samma person har 

möjlighet att utveckla sig inom företaget. Frank (2013), som är en utav de som arbetar som 

bärare vid bergsexpeditioner har gjort det i tre år nu, men talar inte tillräckligt bra engelska för 

att få mer ansvar. Detta gör att han får stanna längre på den post han har medan Fair Travel  

Tanzania hjälper honom med kurser i engelska. 

Det går tydligt att märka i såväl intervjuerna som vid observationerna att de som arbetar hos 

Fair Travel Tanzania är lyckliga människor, som trivs med sitt jobb. Det märks att de alla bryr 

sig om varandra och är väldigt noga med att allt går till på rätt sätt.
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3.2 Organisationen
Affärsverksamheten ska erbjuda ett marknadsmässigt pris till kunderna samtidigt som att 

personalen inte ska offra sin lön för arbetet. Lönen kommer att växa i takt med vinsten och en 

bra lön erbjuds med en meningsfull tanke.(Benjamin, 2013)      

 

Organisationen har inte några privata ägare vilket folk har svårt att förstå. För att skapa en 

hållbar utveckling så är undvikande av privata ägare ett måste. Med privata ägare så skapas ett 

vinstintresse med endast avkastning som fokus. Ett egoistiskt beteende som inte skapar en 

hållbar utveckling enligt Benjamin (2013). 

”Jag kommer aldrig mer starta eller hjälpa företag som har ägare med privata vinstintressen”

 (Benjamin, 11-04-2013)      

Enligt William (2013) så består organisationen av två personer och även en tredje person som 

kommer att anställas i juni. Allting handlar om att försäkra sig om att kunderna är nöjda. Detta 

betyder att företaget endast har två personer som är heltidsanställda för tillfället och en tredje 

person som kommer att anställas till sommaren. Detta betyder dock inte att det inte finns andra 

personer som arbetar inom organisationen. Övriga personer arbetar när det finns gäster och är 

lediga övrig tid.

3.2.1. Organisationsschema

Benjamin Taghavi-Awal William Sekajingo

      Grundare  Grundare

Sex kockar Sex kilimajaro 
guider

Fyra safari 
guider

50 bärare

Figur 1. Egenillustrerad bild över organisationen(William, 14-04-2013) 
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3.2.1.1 Inkomstfördelning
Hur många % av inkomsten går till vilka delar i företaget? Nedan följer en procent-uppställning;

Figur 2. Egenillustrerad bild över inkomstfördelningen (Benjamin, 11-04-2013)

Figur 2 visar att cirka 17% är vinsten, det vill säga de pengar som blir kvar efter att allt är betalt. 

Av dessa 17% går 100% till välgörande ändamål, så som byggandet av en brunn som Fair Travel 

Tanzania gjorde 2011.(Benjamin, 2013)

3.3 Hållbart företagande
William (2013) berättar att det är svårt att välja projekt som ger tillbaka till lokalbefolkningen 

och att det är kostsamt. De måste välja projekt varsamt så att de pengar som ges verkligen kan 

ge en inverkan. Resurserna är väldigt begränsade och trots det lyckades en brunn byggas.

(William, 2013) Brunnen sparade tid för lokalbefolkningen som nu endast behövde gå 10-15 min 

istället för 3 timmar för att hämta vatten. Detta gjorde att pengavärdet blev stort. 

Just nu ligger Fair Travel Tanzania mer eller mindre på break-even vilket innebär att 

kostnaderna är ungefär lika stora som inkomsterna. Detta gör att de inte kan ge tillbaka till 

lokalbefolkningen lika mycket som de skulle vilja. Men detta beteende, det vill säga att lokala 

Parkavgifter Löner Mat Transport Operationskostnader
Gross profit Vinst

17 %

7 %

10 %
5 %
5 % 30 %

25 %
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företag ger tillbaka till befolkningen, är inte hållbart i längden. Det är regeringens ansvar att 

göra det lättare för befolkningen och om företag börjar hjälpa till så gör inte regeringen det. Det 

är även viktigt ur lokalbefolkningens synvinkel att bo på platser där naturresurserna finns, till 

exempel nära vatten. Det går inte bara att bygga brunnar överallt och heller inte etablera sig 

överallt då detta jagar iväg alla djur och tar bort den natur som finns på dessa platser.(Benjamin, 

2013)                   

Det projektet som Fair Travel kommer ge tillbaka till är Carbon Tanzania. Akasia woodland är 

ett viktigt skogsområde och där behövs vakter för att hindra att folk hugger ned träden, hindrar 

dem från att göra kol av träden samt jagar iväg djuren. Därför kommer Fair Travel sponsra 24 

vakter som ska vakta området.(Benjamin, 2013) I just detta ämne, som tidigare nämnts, är de två 

grundarna inte helt överens, men Benjamin trycker mycket på att det är viktigt att tänka 

långsiktigt och därigenom skapa ett mer hållbart samhälle.       

3.3.1 Konkurrensfördelar med hållbart företagande
Ett företag bör vara unikt på något sätt så att kunderna väljer att köpa tjänsten av dem istället 

för av konkurrenterna. Ett exempel är Ryanair som har priset som ett konkurrensmedel. När det 

kommer till hållbart företagande finns det många konkurrensfördelar. Det är företagsekonomiskt 

hållbart och det är en större chans att bli unik. Kunden, personalen och volontärer är tre faktorer 

som bedöms som konkurrensfördelar vid hållbart företagande.(Benjamin, 2013)                      

Kunden

Kunden blir din ambassadör och en ypperlig marknadsföringskanal.

Kunden känner att pengarna går till något behövligt som gynnar samhället.  

Personal

Ett hållbart företag attraherar bra personal vilket gör att kostnaderna minskar till att söka efter 

ny arbetskraft. Fair Travel Tanzania hade exempelvis över 100 ansökningar till en position som 

nyss lades upp på hemsidan. 

Volontärer

Företag med hållbart företagande drar till sig många volontärer som i sin tur gynnar 

verksamheten och skapar konkurrensfördelar. Människor som hjälper till utan ersättning är 

alltid något positivt.
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               (Benjamin, 2013)
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4. Teori
________________________________________________________________________________

"In terms of power and influence you can forget about the church, forget politics. There is no more powerful 

institution in society than business... The business of business should not be about money, it should be about 

responsibility. It should be about public good, not private greed." 

Anita Roddick, Business as Usual

________________________________________________________________________________

4.1 Ansvarsfullt företagande
Vad innebär ansvarsfullt företagande? Vid tal om ansvarsfullt företagande benämns ofta stora 

globala företag som exempelvis Coca Cola och McDonalds. Men ansvarsfullt företagande berör 

alla företag, stora som små, globala som lokala och ofta är dessa mindre lokala företag 

underleverantörer till de större företagen.(Larsson & Ljungdahl, 2008) Vad ansvarsfullt 

företagande exakt är kan vara svårt att sätta fingret på. Istället brukar den pressen komma från 

intressenter, kunder och leverantörer till företaget. Detta gör att olika typer av krav ställs på 

olika typer av företag.(svensktnaringsliv.se)

Dock finns många olika begrepp som används vid tal om ansvarsfullt företagande och det 

absolut vanligaste begreppet som dyker upp är Corporate Social Responisbility (CSR).

”Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs.”

(Larsson & Ljungdahl, 2008:12)

4.2 CSR
Under 50-talet när begreppet CSR började att användas handlade det helt och hållet om att 

företag skulle se till att ta sitt ansvar gentemot samhället. Detta utvecklades på 70-talet och blev 

ett mer använt begrepp.(Banerjee, 2009) Idag talas det om att CSR kan ge en positiv inverkan 

på företagets värde. Idag ligger inte CSR endast i företagsledarnas intresse, utan också hos alla 

företagets intressenter.(Edmans, 2012) World Business Concil for Sustainable Development 

definierar begreppet CSR enligt följande:
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”Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically an contribute to 

economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the 

local community and society at large ” 

(Holme & Watts, 2000;11)

Genom hållbar utveckling och CSR främjas deltagandet från samhället och på det viset 

uppmanas företag att skydda och förbättra kvaliteten för människor i samhället. Detta är något 

som påverkas av turismens utveckling i den lokala miljön, så kallad community based tourism. 

Då samhället har börjat tala mer om CSR och hållbar utveckling har, som tidigare nämnts, 

debatten om social rättvisa och miljöansvar för företag väckts. Detta gäller även turistföretag 

som genom att bedriva turism kan främja den lokala miljön och det lokala samhället, genom att 

ta hänsyn till dessa faktorer. Genom att göra det kan turismen hjälpa människor att få en bättre 

livskvalitet och därigenom också främja miljön.(Lapeyre, R. 2010)

4.3 Corporate Social Performance
CSR fokuserar på företags samhällsansvar medan CSP (Corporate Social Performance) mäter 

effekterna och ansträngningarna av CSR. Det finns en modell som heter Carolls pyramid eller 

CSR pyramiden som kan mäta detta.     

   

CSR Pyramid

När Carroll (1991) nämner CSR talas det om fyra typer av sociala ansvarstaganden som 

tillsammans ska beskriva företagets totala samhällsansvar. Det vill säga, hur väl företaget 

uppfyller de fyra ansvarsområdena: ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar samt 

filantropiskt ansvar. Nedan följer en mer utförlig beskrivning vad gäller dessa ansvarsområden 

och hur de tillsammans utformas i en pyramid.(Carroll, 1991)

Ekonomiskt ansvar – Det ekonomiska ansvaret är det främsta ansvarsområdet och ligger till 

grund för de andra ansvarsområdena. Det ekonomiska ansvaret inom företag beskrivs som att 

maximera vinsten per aktie, är så lönsamt som möjligt, har hög operativ effektivitet, arbetar för 

att hålla en stark konkurrensposition samt att företaget är konstant lönsamt.(Carroll, 1991)     
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Juridiskt ansvar – Företag förväntas arbeta mot ekonomiska mål inom ramarna vad gäller lagar 

och förordningar. Detta är företagets ansvar gentemot samhället och något som samhället 

”kräver”. Juridiskt ansvar är etiskt mot företag, det vill säga, de bör följa reglerna för att agera 

etiskt. Företagen tar juridiskt ansvar när de följer lagar på de platser där verksamheten bedrivs 

samt tillhandahålla produkter/tjänster som uppfyller minimikraven i gällande lag.(Carroll, 1991) 

   

Etiskt ansvar – Etiskt ansvar innebär normer, värderingar samt förväntningar som skapas av 

företagets intressenter. Det etiska ansvaret står i samspel med det juridisk ansvaret då normer 

och värderingar är bakgrunden till det juridiska ansvaret genom nya lager och förordningar. 

Värderingar och normer anses vara de krav som företagen bör förhålla sig till trots att de står 

utanför det juridiska ansvaret, som beskrivs som den lägsta nivån av accepterat beteende i 

samhället.(Carroll, 1991)       

Filantropiskt ansvar – Den sista delen i pyramiden, filantropiskt ansvar, innebär det ansvar och 

handlingar som ett företag gör för samhället för att vara goda medborgare. Exempel på 

filantropiskt ansvar är välgörenhet, bidrag till utbildning och kultur samt andra sociala 

aktiviteter. Skillnaden mellan etiskt och filantropiskt ansvar är att etiskt ansvar är något som 

samhället förväntar sig att företag ska ta medan filantropiskt ansvar anses som beundransvärt 

och önskvärt från samhället.(Carroll,1991)

Ekonomiskt

Juridiskt

Etiskt

Filantropiskt

Figur 3. Egenillustrerad bild av ansvarsområden som företag bör ha vid tal om CSR.(Carroll, 1991)
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4.4 Responsivness and Strategic CSR
Begreppet Social Responsiveness används när det talas om att i någon utsträckning ta socialt ansvar 

som företag. Det går att använda en förebyggande strategi för att ta detta ansvar och det nämns 

då som en typ av strategisk CSR. När det talas om att ta socialt ansvar som företag, handlar det 

inte om att ledningen känner att det är en moralisk skyldighet som måste beaktas för att få 

kunder. Det ska vara något företaget känner att de vill göra och med den utgångspunkten börja 

arbeta med strategi inom socialt ansvarstagande.(Carroll, 1991)

Något som tydligt går att se är att det ofta är stora företag som väljer att ta sitt sociala ansvar och 

ha en CSR strategi. De mindre företagen känner inte att det finns tid och pengar att lägga på 

denna typ av strategi. Det går dock ändå att se en ökning inom CSR-arbetet hos företag i 

allmänhet.(Sartore-Baldwin & Walker, 2011) Detta har bland annat berott på att trycket från 

media, samhället och myndigheter har blivit större. Idag är det lättare att ge företag och 

organisationer ansvaret för sitt eget agerande och det uppmärksammas ofta i traditionella medier 

och sociala medier. Detta har framkallat ett CSR-arbete hos många företag och organisationer. 

Det blir då ett framtvingat beteende hos företagen från medier och samhället. Detta gör att 

arbetet med CSR inte blir så effektivt som det skulle kunna vara. Porter och Kramer (2006) är 

två författare som tagit fram ett ramverk för att undvika icke effektivt arbete med CSR. 

Ramverket kan användas för att analysera de effekter som deras arbete med CSR har, vad som 

är positivt eller negativt och vad som behöver tittas extra på. Då företag och samhälle är något 

som måste fungera ihop är, enligt Porter och Kramer (2006), strategier och strategiarbete inom 

samhällsansvar mycket viktigt. Ramverket består av de sociala frågor som rör och påverkar ett 

företag och kan delas upp i tre kategorier:

• Skapa ett företags sociala agenda - Ett företag skapar en social agenda genom att kategorisera och 

rangordna de samhällsfrågor som verksamheten har. Den sociala agendan ser möjligheterna i 

att samtidigt uppnå sociala och ekonomiska fördelar. 

• Integrera inifrån och ut och utifrån och in praxis - Banbrytande innovationer och ta itu med sociala 

begränsningar är väldigt slagkraftiga verktyg för att skapa ekonomiskt och socialt värde. Dessa 

två behöver gå hand i hand för att fungera så bra som möjligt.

• Skapa en social dimension till värdeerbjudandet - Hjärtat av strategiskt CSR är att addera en social 

dimensionen till sitt värdeerbjudande. De kan genom att göra detta nå en specifik kund och 
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därmed få både det ekonomiska intresset såväl som det sociala för företaget.(Porter & Kramer, 

2006)

Det finns två typer av arbete med CSR och det är strategic och responsive CSR. Där skillnaden 

mellan de båda är att responsive CSR handlar om att vara en god samhällsmedborgare och på så 

sätt minska de negativa effekter som uppstår av företags enskilda aktiviteter. Strategic CSR 

handlar om att vara en god samhällsmedborgare, men samtidigt finna en position som är bättre 

än konkurrenternas.(Porter & Kramer, 2006) 

För att företaget på ett effektivt sätt ska kunna arbeta med CSR gäller det att de ser till att 

anpassa sina relationer och sin struktur. Detta är något som de flesta företag har svårt att göra 

idag. Det gäller alltså för företag att inte bara tänka på ansvarstagandet utan också strategiskt 

för hur de ska ta detta ansvar. Ett företag behöver därför förstå sin omgivning och förstå vad de 

kan göra för att ta sitt samhällsansvar. Detta kan i sin tur leda till ett mer positivt klimat på 

arbetsplatsen och en stor konkurrensfördel i branschen.

”Organizations that make the right choices and build focused, proactive, and integrated social initiatives in 

concert with their core strategies will increasingly distance themselves from the pack.”

(Porter & Kramer, 2006;8)

4.5 Kritik mot CSR
För det mesta så associeras CSR med positiv inverkan på samhället, men kritik kan även riktas 

mot fenomenet då många företag misslyckas med att sätta en moralisk grund för problemet med 

CSR. Detta innebär alltså de motiven som företag har för att implementera CSR i verksamheten. 

Bakgrunden till varför CSR kan bli ett alternativ att implementera på verksamheten kan vara för 

att öka vinsten eller skapa marknadsvärde. Det sociala ansvar som företag tar varierar över tid 

och sammanhang samt påverkas av de kraven som allmänheten ställer.(Schreck, Van Aaken & 

Donaldson, 2013)

 

Företagets beteende kan försvaras med en bakgrund i positiv ekonomi, det vill säga företags 

motiv är att vara vinstdrivande. Implementerandet av CSR tolkas även det som ett medel att öka 

vinsten, vilket gör att CSR blir ännu en faktor bland många andra för att öka företagets vinst. 

Detta uppfattas som ett problem för CSR då trenden har blivit att företag använder det i en viss 
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utsträckning eller påstår att de använder sig av CSR för att intressenter, kunder och media säger 

att det är ett måste. Istället för att det då blir en grund i företaget och i dess agerande, klistras det 

på för att verksamheten skall kunna överleva. Det problem som dyker upp då är att företag säger 

att de gör olika saker för välgörenhet och hjälper exempelvis till att bygga en skola eller liknande 

endast för att få konsumenten att tro på det. Det är i många av dessa fall så att företaget inte ger 

särskilt mycket av deras vinst tillbaka till samhället utan väljer att endast ge fem till tio procent. 

Ett annat problem med CSR-arbetet är hur företaget sköter och tar hand om sina anställda vilket 

ofta inte möter de krav som CSR har.(Schreck, Van Aaken & Donaldson, 2013)

4.6 Greenwashing
”Used to describe the act of misleading consumers regarding the environmental practices of a company or the 

environmental benefits of a product or service.”

(http://www.stopgreenwash.org, 20-05-2013, kl. 15.24)

Begreppet Greenwash kommer ursprungligen från USA och har på senare tid också börjat att 

användas i Sverige. Det är den så kallade gröna marknadsföringen som gjort att begreppet har 

kommit i bruk. I The Concise Oxford English Dictionary definieras begreppet enligt följande,

”Vilseledande information som sprids ev en organisation för att presentera en miljöansvarig bild av sig själva.”

(Nielsen, 2010;6)

Greenwashing kan alltså förklaras genom att ett företag spenderar mer tid och pengar på att 

göra så kallad ”grön” reklam genom sin marknadsföring än att genomföra detta. Vanliga exempel 

som dyker upp vid tal om greenwashing är energibolag, banker och hotell. De talas ofta om hur 

energibolag använder ”grön”-teknologi, men egentligen är det en näst intill obefintlig del av 

företaget som är grönt. Banker som plötsligt blir ”gröna” genom att du kan sköta din ekonomi 

via nätet. En hotellkedja som blir ”grön” för att du återanvänder dina handdukar och lakan.

(greenwashingindex.com) Fler och fler företag har genom åren börjat bedriva greenwashing. 

Detta genom att vilseleda konsumenterna och deras miljömedvetenhet genom att trycka på de 

miljömässiga fördelarna med deras produkt eller tjänst. Den extremt höga förekomsten av 

greenwashing påverkar konsumenterna och deras förtroende för de så kallade ”gröna” 

produkterna.(Delmas & Burbano, 2011) 
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Det finns enligt Nielsens (2010) rapport för Miljöförbundet Jordens Vänner en del vanliga så 

kallade greenwash faktorer. Dessa är bland annat:

• Generella påståenden utan bevis - Till exempel produkter/tjänster som påstås vara 100 % naturliga, 

fast inte är det.

• Rena lögner - Fabricerade påståenden och miljödata som används i marknadsföringen.

• Nytt namn - Till exempel när ett företag byter namn på en produkt för att associera den till 

miljön.

• Maskering - Gömma produkter som inte är lika miljövänliga bakom mer miljövänliga produkter.

• Färg och form - Användning av till exempel färgen grönt i reklamkampanjer.

• Köpa bättre rykte - Lyfter fram att företaget skänker pengar till välgörande ändamål för att skyla 

det övriga i företaget.

• Mer pengar till miljöreklam än till miljön

Marknadsföringen som förut var väldigt fokuserad på den ”gröna” delen av företaget har sedan 

70-talet också börjat fokusera på den etiska biten och de sociala ansvar företaget tar. De tre olika 

aspekterna innebär att företaget tar ansvar för hur de gör affärer (t.ex. användning av mutor), 

vad deras underleverantörer gör och hur de sköter sina anställda - att de agerar genom ett 

långsiktigt miljötänk och tar ansvar för sina anställda genom drägliga arbetsförhållanden.

(Nielsen, 2008)
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5. Analys
________________________________________________________________________________

“It is not good enough to do what the law says. We need to be in the forefront of these [social responsibility] 

issues.” 

 Anders Dahlvig, CEO of IKEA 

________________________________________________________________________________

5.1 Verksamheten
Fair Travel Tanzania är ett socialt hållbart företag - Det innebär enligt Benjamin (2013) “när ett 

företag får impact” och jagar sociala och miljömässiga vinster framför de ekonomiska. CSR – 

Corporate Social Responsibility är, med andra ord, grunden i företaget. Detta innebär att 

organisationen vill ha en positiv påverkan och använder pengarna från verksamheten till att 

gynna den lokala ekonomin, lokala miljön och samhället säger Benjamin (2013).

”Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically an contribute to 

economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the 

local community and society at large ” 

(Holme & Watts, 2000;11)

Fair Travel Tanzania säger att de är transparenta med sin verksamhet, det vill säga, de är öppna 

med vart alla pengar går. Så hur har då verksamheten lyckats?   

• Företagsmässigt: 100% lyckat.

• Möjligheterna att ge tillbaka till det lokala samhället: 40% lyckat. De kan enligt William (2013) 

inte ge tillbaka allting de vill ge då de i så fall skulle gå minus inom företaget. De är 

framgångsrika med att sätta marknadsmässiga löner till personalen men vill påverka mer vad  

gäller den miljömässiga aspekten.

Detta visar på att CSR-arbete tar lång tid och att det är en långsam utveckling vid tal om att ge 

tillbaka till lokalbefolkningen. Som William (2013) säger så hade de velat ge tillbaka så mycket 

som möjligt men har inte lyckats eftersom de måste hålla verksamheten rullande.    

________________________________________________________________________________________________

Fair Travel Tanzania.                                                                          34



Fair Travel Tanzania har nu varit aktiva i tre år och är mer etablerade samt kan ta hand om 

gästerna på de sätt de vill. Senaste tre åren har de, enligt Benjamin (2013), existerat och fått 

gäster genom word-of-mouth och detta beror på att gästerna har varit nöjda och sagt det vidare 

till sina vänner och bekanta. Fokus ligger på kundens upplevelse och genom de sociala medierna 

samt hemsidan har informationsspridningen och nöjda kunder ökat.(Benjamin, 2013) Fair Travel 

Tanzania arbetar, genom deras marknadsföring, även då med CSR. För genom 

marknadsföringskanaler som word-of-mouth och sociala medier, kanaler som är i princip gratis, 

sänks kostnaderna vilket gör att företaget har mer pengar att ge tillbaka till lokalbefolkningen. 

Benjamin (2013) beskriver sin verksamhet som “community based tourism”, vilket med andra ord 

innebär att, bedriva turism som kan främja den lokala miljön och det lokala samhället. Genom att 

göra det kan turismen hjälpa människor att få en bättre livskvalitet och därigenom också främja 

miljön.(Lapeyre, R. 2010) Det skapar en ”Win-win-win-win situation” enligt Benjamin (2013), det 

vill säga att alla parter inblandade vinner på det, alltså kunden, företaget, miljön och samhället. 

Fair Travel Tanzanias mål är att vara socialt hållbara, alltså att med hjälp av community based 

tourism ge tillbaka till samhället och skapa drägliga levnads förhållanden till människorna. Det 

har även miljömässiga mål, som exempelvis innebär att inom fem år endast köra miljöbilar. Deras 

strategiska mål är att sprida verksamheten och ska finnas på flera nya destinationer runt om i 

världen som franchise koncept.(Benjamin, 2013) Alla företag har inte sociala eller miljömässiga 

mål. De flesta verksamheter har sin grund i det ekonomiska med vinstmaximering som största 

mål. Screck, Van Aaken & Donaldson (2013) hävdar att ett företags motiv är att vara 

vinstdrivande. Implementerandet av CSR tolkas även det som ett medel att öka vinsten, vilket 

gör att CSR blir ännu en faktor bland många andra för att öka företagets vinst. Detta uppfattas 

som ett problem för CSR då trenden har blivit att företag använder det i viss utsträckning eller 

säger att de använder sig av CSR för att intressenter, kunder och media tvingar fram detta 

beteende. Istället för att det då blir en grund i företaget och i dess agerande, klistras det på för att 

verksamheten ska kunna överleva. Det problem som dyker upp då är att företag säger att de gör 

olika saker för välgörenhet och hjälper exempelvis till att bygga en skola eller liknande endast för 

att få konsumenten att tro på det. Det är i många av dessa fall så att företaget inte ger särskilt 

mycket av deras vinst tillbaka till samhället utan väljer att endast ge fem till tio procent. 

(Schreck, Van Aaken & Donaldson, 2013) 
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Visionerna för Fair Travel Tanzania är att resandet ska fortsätta genom positiv påverkan. Inom 

20 år finns ett stort nätverk med fair travelers inkluderande tusentals människor. Fair Travel 

Tanzania består då av ett stort nätverk av människor som rest med oss någon gång och det gör 

att vi kan sända ut problem som finns, till vårt nätverk. Då rekommenderas dessa personer att 

åka till landet som drabbats och pengarna kommer då gynna återuppbyggnaden av det drabbade 

landet. Om det till exempel är en översvämning i Costa Rica så behöver befolkningen pengarna 

mer än någonsin. Genom turister så kan pengarna gynna lokalbefolkningen och hjälpa landets 

invånare med uppbyggnad av landet igen,(Benjamin, 2013) såkallad impact tourism. Impact 

tourism innebär, en inverkande turism där resandet genom hållbar utveckling och CSR 

automatiskt skyddar och förbättrar kvaliteten för människor i samhället.(Lapeyre, R. 2010) 

5.2 Organisationen
Något som går att se är att det ofta är stora företag som väljer att ta sitt sociala ansvar och ha en 

CSR strategi. De mindre företagen känner inte att det finns tid och pengar att lägga på denna 

typ av strategier. Det går dock ändå att se en ökning inom CSR-arbetet hos företag i allmänhet.

(Sartore-Baldwin & Walker, 2011) Affärsverksamheten, Fair Travel Tanzania, har som sagt 

startat sitt företag på grunden att de vill ge tillbaka till samhället (CSR). Organisationen ska 

erbjuda ett marknadsmässigt pris till kunderna samtidigt som att personalen inte ska offra sin lön 

och sitt välmående för arbetet. Lönen kommer att växa i takt med vinsten och en bra lön erbjuds 

med en meningsfull tanke.(Benjamin, 2013) Porter och Kramer (2006) har tagit fram ett 

ramverk för att undvika icke effektivt arbete med CSR. Ramverket används alltså för att 

analysera effekterna kring företagets arbete med CSR – vad som är positivt eller negativt samt 

behöver tittas extra på. Detta ramverk behandlar tre delar inom socialt ansvarstagande och ser 

ut enligt följande:

• Skapa ett företags sociala agenda - Ett företag skapar en social agenda genom att kategorisera och 

rangordna de samhällsfrågor som verksamheten har. Den sociala agendan ser möjligheterna i 

att samtidigt uppnå sociala och ekonomiska fördelar.(Porter & Kramer, 2006) Fair Travel kan 

har en tydlig social agenda gällande företaget då deras grund är att vara ett socialt hållbart 

företag och ta vara på de lokala samhället, den lokala miljön och de lokala resurserna. Med 

detta menar Benjamin (2013) att de vill med hjälp av turismen skapa bättre förutsättningar för 

människor och miljö i landet. Detta genom att främja projekt med det pengar som blir över.
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• Integrera inifrån och ut och utifrån och in praxis - Banbrytande innovationer och ta itu med sociala 

begränsningar är väldigt slagkraftiga verktyg för att skapa ekonomiskt och socialt värde. Dessa 

två behöver gå hand i hand för att fungera så bra som möjligt.(Porter & Kramer, 2006) Detta 

kan implementeras på Fair Travel Tanzania då de arbetar med CSR som grunden i företaget, 

vilket är ett ovanligt sätt att jobba på som företag. En annan del är att företaget inte har några 

privata ägare och detta är också något som inte är förekommande i många andra 

organisationer.(Benjamin, 2013)

• Skapa en social dimension till värdeerbjudandet - Hjärtat av strategiskt CSR är att addera en social 

dimensionen till sitt värdeerbjudande. De kan genom att göra detta nå en specifik kund och 

därmed få både det ekonomiska intresset såväl som det sociala för företaget.(Porter & Kramer, 

2006) Vad Fair Travel Tanzania gör är att de påvisar för sina kunder att deras pengar går till 

rättvisa löner, värnande om miljön och att ta hand om de anställda i form av tillräckligt med 

mat och strikta regler när det kommer till säkerhet.(Personalen, 2013)

För att skapa en hållbar utveckling så är undvikande av privata ägare ett måste. Med privata 

ägare så skapas ett vinstintresse med endast avkastning som fokus. Ett egoistiskt beteende som 

inte skapar en hållbar utveckling enligt Benjamin (2013).       

”Jag kommer aldrig mer starta eller hjälpa företag som har ägare med privata vinstintressen”

 (Benjamin, 11-04-2013)      

Nedan syns Fair Travel Tanzanias organisationsschema, utan privata ägare:  

Figur 1. Egenillustrerad bild över organisationen(William, 14-04-2013)
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Vid tal om inkomster och kostnader så är det viktigt för Fair Travel Tanzania att vara tydliga 

med vart inkomsten för verksamheten går och hur mycket som verkligen går tillbaka till 

lokalbefolkningen. De vill visa att 100% av verksamhetens vinst används enligt påståendet.

Nedan följer en uppställning kring hur många % av inkomsterna som går till vad inom företaget:

Figur 2. Egenillustrerad bild över inkomstfördelningen (Benjamin, 11-04-2013)

Vinsten är alltså 17% av de totala inkomsterna och av den vinsten ska 100% gå till välgörande 

ändamål.(Benjamin, 2013)

5.2 Greenwash
Benjamin (2013) säger tydligt i sin intervju att han inte vill att Fair Travel Tanzania skall bli ett 

greenwash-företag. Med det menar Benjamin (2013) att han vill hålla det företaget lovar och 

genom att arbeta med transparens och utesluta privata ägare från företaget. Vissa nämner att fem 

eller tio procent går till välgörenhet men om detta inte sker skadas ett förtroende. Enligt Nielsen 

(2010) förklaras greenwash enligt följande, 

Parkavgifter Löner Mat Transport Operationskostnader
Gross profit Vinst

17 %

7 %

10 %
5 %
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”Vilseledande information som sprids om en organisation för att presentera en miljöansvarig bild av sig 

själva.”

(Nielsen, 2010;6)

För att inte skada detta förtroende, som greenwash gör, var motiven till Fair Travel Tanzania att 

påverka. De skapade en vision om att bli ett större företag där också påverkan av det lokala 

samhället, den lokala ekonomin och den lokala miljön ska bli större större. Ett litet företag skulle 

skapa en mindre påverkan. Det var även viktigt för Fair Travel Tanzania att redan vid 

uppstarten inte bli ännu ett greenwash-företag – utan ett företag som går in 100% och vill att 

vinsten ska ges tillbaka till lokalbefolkningen. Greenwashing kan alltså förklaras genom att ett 

företag spenderar mer tid och pengar på att göra så kallad ”grön” reklam genom sin 

marknadsföring är att genomföra det. Ett vanligt exempel som dyker upp vid tal om 

greenwashing är energibolag. De talar ofta om hur det använder ”grön” teknologi, men 

egentligen är det en näst intill obefintlig del av företaget som är grönt.(greenwashingindex.com) 

Fler och fler företag har genom åren börjat bedriva greenwashing. Detta genom att vilseleda 

konsumenterna och deras miljömedvetenhet genom att trycka på de miljömässiga fördelarna med 

deras produkt eller tjänst. Den extremt höga förekomsten av greenwashing påverkar 

konsumenterna och deras förtroende för de så kallade ”gröna” produkterna.(Delmas & Burbano, 

2011) Detta är något Fair Travel Tanzania vill undvika med sitt sätt att jobba med CSR. De vill 

behålla förtroendet hos sina kunder, såväl som sina medarbetare genom att ge dem bättre 

arbetsförhållanden. De som arbetar (2013) på Fair Travel Tanzania beskriver tydligt att 

arbetsförhållandena har förändrats sen de började arbeta hos företaget. Bland annat gick det 

tydligt att se skillnaden på lönerna och sättet de tar hand om sina anställda. Detta var något alla 

de intervjuade personerna värderade väldigt hög. De påpekade också att de hade en trash-in-

trash-out princip, vilket innebär att det skräpet de tar med sig in i parker och upp på berg tas 

också med tillbaka.  

Det finns enligt Nielsen (2010) en del vanliga så kallade greenwash-faktorer. Dessa går tydligt 

att koppla till verksamheten Fair Travel Tanzania för att se om de vanliga felen företag gör även 

går att applicera på deras verksamhet. 
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Generella påståenden utan bevis – Till exempel produkter som påstås vara 100% naturliga, fast inte 

är det.(Nielsen, 2010) I Fair Travel Tanzanias fall finns information om vart pengarna går på 

hemsidan, hur de behandlar sin anställda med rättvis arbetsförhållanden samt om de tjänster som 

säljs håller vad de lovar. Inte bara hemsidan visar detta, utan vid observationer och intervjuer 

(2013) påpekade alla de intervjuade personerna arbetsförhållandena som en styrka i företaget.

Rena lögner - Fabricerade påståenden och miljödata som används i marknadsföringen.(Nielsen, 

2010) Samma sak som föregående säger de som arbetar inom Fair Travel Tanzania att de arbetar 

med att vara så transparenta de bara kan och inte vill ägna sig åt lögner. Som Benjamin (2013) 

själv säger så är det helt öppna med vart pengarna går och vart tiden läggs någonstans. William 

(2013) berättar också att de ännu inte är 100% nöjda med sin verksamhet och hoppas kunna ge 

mer tillbaka.

Nytt namn – När ett företag exempelvis byter namn på en produkt för att associera den till miljö.

(Nielsen, 2010) Detta är en tydlig ståndpunkt som Fair Travel Tanzania hade redan från början 

att inte skriva eller säga något de inte står för. Namnet Fair Travel Tanzania kommer från 

grundtanken om ett socialt hållbart företagande.(Benjamin, 2013)

Maskering - Gömma produkter som inte är lika miljövänliga bakom mer miljövänliga produkter.

(Nielsen, 2010) Då Benjamin (2013) berättar att de är ett företag som arbetar med transparens 

finns det, som sagt, inte i deras arbetskultur att maskera - transparens är nyckeln.

Färg och form - Användning av till exempel grönt i reklamkampanjer och liknande.(Nielsen, 2010) 

Detta är något Fair Travel Tanzania tydligt gör, då deras logga är grön och verksamheten 

handlar om sociala och miljömässiga mål. 

Köpa bättre rykte - Lyfter fram att företaget skänker pengar till välgörande ändamål för att skyla 

det övriga i företaget.(Nielsen, 2010) Fair Travel Tanzania lyfter tydligt fram vart pengarna i 

verksamheten går. Benjamin (2013) lägger tonvikten på att det inte finns individuella 

vinstintressen i företaget och det gör det lättare att vara öppna med att det inte sker något fult 

under ytan. 
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Mer pengar till miljöreklam än till miljön - Fair Travel Tanzania väljer att arbeta med 

marknadsföring via sociala medier och word-of-mouth vilket gör att kostnaden för den typen av 

marknadsföring blir väldigt låg.  Detta gör att mer pengar kan gå till miljö och samhälle.

(Benjamin, 2013)

5.4 Hållbart företagande
William och Benjamin (2013) säger båda två i sina intervjuer att det är viktigt att tänka noggrant 

innan välgörenhetsprojekt väljs. Detta både för att resurserna är knappa och så mycket som 

möjligt ska kunna ges tillbaka till samhället av de resurser företaget har. Något som Benjamin 

(2013) betonar extra är att det skall vara hållbart i längden. Han tycker pengarna ska läggas på 

långsiktiga projekt. Detta är något CSR-teorin lägger tonvikt på och det är viktigt att vara 

hållbara och våga ha en långsam utveckling.(wbcsd.org) 

Det sättet Fair Travel Tanzania arbetar med CSR, alltså har det som grunden i sin verksamhet, 

kan också jämföras med ansvarsfullt företagande i den benämning att de tar sitt ansvar gentemot 

samhället. Detta är något som gör att företaget har en hållbar framtid, då teorin säger att 

intressenter, kunder och arbetande för företag lägger mycket värde på vad de köper och hur de 

blir behandlade. Känner sig personalen nöjd, som går att se hos Fair Travel Tanzania, finns det 

en framtid inom företag som går att bygga vidare på. Detta skapar i sin tur ett hållbart 

företagande. En av definitionerna som finns på CSR lyder enligt följande,

”Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs.”

(Larsson & Ljungdahl, 2008:12)

5.5 Konkurrensfördelar med hållbart företagande
När det kommer till hållbart företagande finns det många konkurrensfördelar. Det är 

företagsekonomiskt hållbart och det är en större chans att bli unik. Kunden, personalen och 

volontären är tre faktorer som bedöms som konkurrensfördelar vid hållbart företagande. 

(Benjamin, 2013) Teori angående CSR och hållbart företagande fokuserar oftast på stora, redan 

etablerade företag som har resurserna att applicera CSR som en strategi i deras redan 

fungerande verksamhet. De mindre företagen känner ofta att resurser inte finns för att applicera 

ett CSR-tänk på deras verksamhet.(Sartore-Baldwin & Walker, 2011) Problemet ligger i att det 
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är ett sådant uppmärksammat ämne inom media och företag lägger till att de arbetar med CSR 

på grund av dåligt samvete eller för att nå ut till den miljömedvetna kunden.(Schreck, Van 

Aaken & Donaldson, 2013) Något som skiljer Fair Travel Tanzania från många andra företag är 

att de arbetar med CSR som grunden i deras verksamhet, det vill säga de väljer att ha CSR som 

basen i verksamheten och inte något som klistras på efteråt.

Det är viktigt för konsumenten att företag är ärliga med det de säger att de gör, angående 

miljömedvetenhet och socialt ansvar.(Yttra konsumentkommunikation, 2012) Detta är något 

Fair Travel Tanzania verkligen kan se som en stor fördel då de väljer att vara transparenta och 

arbeta för att kunden och intressenter ska kunna se vart deras pengar går och vad resurserna 

läggs på. Detta utan att dölja någon kostnad och vara ärliga i att de vill göra mer för samhället än 

de gör.(Benjamin, 2013) Med ett sådant uttalande går det att förstå att ärlighet är något företaget 

Fair Travel Tanzania arbetar mycket med och vill inte att någonting ska verka skumt.

5.6 CSP – Corporate Social Performance
När Carroll (1991) nämner CSR talas det om fyra typer av sociala ansvarstaganden som 

tillsammans ska beskriva företagets totala samhällsansvar. Det vill säga, hur väl företaget 

uppfyller de fyra ansvarsområdena: ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar samt 

filantropiskt ansvar. Nedan följer en mer utförlig beskrivning vad gäller dessa ansvarsområden 

och hur de tillsammans utformas i en pyramid.

• Ekonomiskt ansvar – Det ekonomiska ansvaret är det främsta ansvarsområdet och ligger till 

grund för de andra ansvarsområdena. Det ekonomiska ansvaret inom företag beskrivs som att: 

maximera vinsten per aktie, vara så lönsamt som möjligt, ha hög operativ effektivitet, arbeta för 

att hålla en stark konkurrensposition samt att företaget är lönsamt.(Carroll, 1991) Istället för 

att ha ekonomisk vinstmaximering som grund till verksamheten satsade Fair Travel Tanzania 

på att ha socialt ansvar som grund, det vill säga, det etiska ansvaret och det ekonomiska 

ansvaret som ett medel för att genomföra CSR-arbetet.     

• Juridiskt ansvar – Företag förväntas arbeta mot ekonomiska mål inom ramarna vad gäller 

lagar och förordningar. Detta är företagets ansvar gentemot samhället och något som samhället 

”kräver”. Det vill säga företaget arbetar mot sina ekonomiska mål inom ramarna för 

förordningar. Juridiskt ansvar är etiskt mot företag, det vill säga, de bör följa reglerna för att 

________________________________________________________________________________________________

Fair Travel Tanzania.                                                                          42



agera etiskt. Företagen tar juridiskt ansvar när de följer lagar på de platser där verksamheten 

bedrivs samt tillhandahålla produkter/tjänster som uppfyller minimikraven i gällande lag.

(Carroll, 1991) Fair Travel Tanzania behöver förhålla sig till en viss grad av juridiskt ansvar i 

och med att de måste följa reglerna samt lagarna för uppstart och bedrivandet av en 

verksamhet i Tanzania.  

• Etiskt ansvar – Etiskt ansvar innebär normer, värderingar samt förväntningar som skapas av 

företagets intressenter. Det etiska ansvaret står i samspel med det juridiska ansvaret då normer 

och värderingar är bakgrunden till det juridiska ansvaret genom nya lagar och förordningar. 

Värderingar och normer anses vara de krav som företagen bör förhålla sig till trots att de står 

utanför det juridiska ansvaret.(Carroll, 1991) Fair Travel Tanzania tar etiskt ansvar och väljer 

att arbeta mot socialt hållbara mål och vill genom sin verksamhet påverka den miljön de lever i 

positivt. De vill med sin verksamhet skapa bättre arbetsförhållanden, gynna miljön och ge 

tillbaka till samhället. Detta gör företaget genom att se till så att personalen får rättvisa löner 

och skänka pengar till miljö- och samhällsprojekt.(Benjamin, 2013)  

• Filantropiskt ansvar – Den sista delen i pyramiden, filantropiskt ansvar, innebär de ansvar 

och handlingar som ett företag gör för samhället för att vara goda medborgare. Exempel på 

filantropiskt ansvar är välgörenhet, bidrag till utbildning och kultur samt andra sociala 

aktiviteter. Skillnaden mellan etiskt och filantropiskt ansvar är att etiskt ansvar är något som 

samhället förväntar sig att företag ska ta medan filantropiskt ansvar anses som beundransvärt 

och som är önskvärda från samhället.(Carroll, 1991) Fair Travel Tanzania har grunden i det 

etiska ansvaret och har målet att bidra till samhället via välgörenhet, bidrag och utbildning. 

Detta är inte något varken Benjamin eller William (2013) ser som en bonus, utan ett måste. 

Hela tanken med företaget är att kunna gynna samhället och människorna.

Nedan följer en egenillustrerad pyramid (Figur 3) utifrån de fyra ansvarsområdena inom CSR 

och hur viktiga de är hos ett företag:
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Ekonomiskt

Juridiskt

Etiskt

Filantropiskt

Figur 3. Egenillustrerad bild av ansvarsområden som företag bör ha vid tal om CSR(Carroll, 1991)

Den här pyramiden (Figur 3) skiljer sig markant från verksamheten Fair Travel Tanzania, som 

inte har CSR påklistrat på verksamheten utan där CSR är grunden till uppstarten. Nedan 

kommer en nyillustrerad pyramid (Figur 4) som har utgått ifrån Fair Travel Tanzanias 

verksamhet och deras arbete med CSR.

Etiskt

Filantropiskt

Juridiskt

Ekonomiskt

Figur 4. Egenillustrerad bild utifrån Fair Travel Tanzanias verksamhet
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Som figur 4 visar är det etiska ansvaret grunden i verksamheten. Till skillnad från andra 

vinstmaximerande företag, där ekonomin är nummer ett, skapades Fair Travel Tanzania med 

värderingen att kunna ge tillbaka till lokalbefolkningen. Därför är det etiska ansvaret placerat 

som grunden i pyramiden tätt efterföljt av det filantropiska ansvaret. Det filantropiska ansvaret 

kring att verkligen göra nytta i samhället och ge tillbaka är näst ”viktigast” då verksamheten 

hade som utgångspunkt att göra nytta och nu, genom företaget, försöker att praktiskt och seriöst 

utföra dessa värderingar så bra som möjligt. Det juridiska ansvaret tillkommer i alla 

verksamheter, då företag behöver följa lagar och regler utefter landets lagstiftning. Exempelvis 

Fair Travel Tanzania behöver skaffa arbetstillstånd för Benjamin och få ett organisationsnummer 

för att kunna bedriva en verksamhet i landet. Det ekonomiska ansvaret behövs i alla företag och 

även hos Fair Travel Tanzania, då de behöver tjäna pengar för att överleva. Med dessa pengar 

väljer dock företaget att skapa ett socialt hållbart samhälle, genom att bidra på olika sätt. Främst 

genom att skapa rättvisa förhållanden för deras anställda genom marknadsmässiga löner och 

drägliga arbetsförhållanden. De väljer också att lägga alla de pengar de får över (vinsten) på 

välgörande ändamål, så som att bygga en brunn, sponsra vakter för att inte skogarna skall 

försvinna och så vidare. De väljer också att inte göra några privata uttag då det intresset inte 

finns på grund av att de inte har några privata ägare eller investerare de lovar avkastning. Detta 

gör att det ekonomiska ansvaret inte är den största drivande faktorn hos Fair Travel Tanzania, 

utan den minst drivande faktorn då pengarna de tjänar är för att endast hjälpa samhället och inte 

att bli rika själva.
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6. Slutsats
________________________________________________________________________________

“The brands that will be big in the future will be those that tap into the social changes that 

are taking place.” 

Sir Michael Perry, Chairman of Centrica PLC 

________________________________________________________________________________

• Hur framkommer det att Fair Travel Tanzania har Corporate Social Responsibility som grunden i 

företaget?

Sex stycken faktorer som visar på att Fair Travel Tanzania har CSR som grunden i företaget, har 

framkommit i detta arbete. Dessa sex faktorer är enligt följande: Organisationen utan privata ägare, 

Inkomstfördelning, Ansvarsområden inom CSR, Greenwash? samt Framtidsvision.     

• Organisationen utan privata ägare:

För att skapa en hållbar utveckling så är undvikande av privata ägare ett måste. Med privata 

ägare så skapas ett vinstintresse med endast avkastning som fokus. Ett egoistiskt beteende som 

inte skapar en hållbar utveckling enligt Benjamin. Utan privata ägare skapas en organisation 

som kan uppleva ett annat fokus än pengar, som i Fair Travel Tanzanias fall - samhällsansvar. 

”Jag kommer aldrig mer starta eller hjälpa företag som har ägare med privata vinstintressen”
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• Inkomstsfördelning

Vid tal om inkomster och kostnader så är det viktigt för Fair Travel Tanzania att vara tydliga 

med vart inkomsten för verksamheten går och hur mycket som verkligen går tillbaka till 

lokalbefolkningen. De vill visa att 100% av verksamhetens vinst används enligt påståendet att 

pengarna ska ges tillbaka för att påverka landets välmående.

Nedan följer en uppställning kring hur många % av inkomsterna som går till vad inom företaget:

Vinsten är alltså 17% av de totala inkomsterna och av den vinsten ska 100% gå till välgörande 

ändamål. Tidigare har pengarna gått till välgörenhetsprojekt, som att bygga en brunn för att ge 

vatten till människorna på landsbygden, sponsra vakter till ett skogsområde för att undvika 

nerhuggning av träd. Nästa projekt är att ge pengar till Carbon Tanzania för att hjälpa till att 

sänka koldioxidhalten och koldioxidutsläppen. Den största delen av kostnaderna är lönen (30%), 

detta för att Fair Travel Tanzania vill erbjuda en marknadsmässig lön till sina anställda. Detta 

visar på ett socialt ansvarstagande som påvisar på att CSR är grunden i företaget.

Parkavgifter Löner Mat Transport Operationskostnader
Gross profit Vinst

17 %

7 %

10 %
5 %
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• Ansvarsområden inom CSR

Etiskt

Filantropiskt

Juridiskt

Ekonomiskt

Det etiska ansvaret är grunden i verksamheten. Till skillnad från andra vinstmaximerande 

företag, där ekonomin är nummer ett, skapades Fair Travel Tanzania med värderingen att kunna 

ge tillbaka till lokalbefolkningen. Därför är det etiska ansvaret placerat som grunden i 

pyramiden tätt efterföljt av det filantropiska ansvaret. Det filantropiska ansvaret kring att 

verkligen göra nytta i samhället och ge tillbaka är näst ”viktigast” då verksamheten hade som 

utgångspunkt att göra nytta och nu, genom företaget, försöker att praktiskt och seriöst utföra 

dessa värderingar så bra som möjligt. Det juridiska ansvaret tillkommer i alla verksamheter, då 

företag behöver följa lagar och regler utefter landets lagstiftning. Exempelvis Fair Travel 

Tanzania behöver skaffa arbetstillstånd för Benjamin och få ett organisationsnummer för att 

kunna bedriva en verksamhet i landet. Det ekonomiska ansvaret behövs i alla företag och även 

hos Fair Travel Tanzania, då de behöver tjäna pengar för att överleva. Med dessa pengar väljer 

dock företaget att skapa ett socialt hållbart samhälle, genom att bidra på olika sätt. Främst 

genom att skapa rättvisa förhållanden för deras anställda genom marknadsmässiga löner och 

drägliga arbetsförhållanden. De väljer också att lägga alla de pengar de får över (vinsten) på 

välgörande ändamål, så som att bygga en brunn, sponsra vakter för att inte skogarna skall 

försvinna och så vidare. De väljer också att inte göra några privata uttag då det intresset inte 

finns på grund av att de inte har några privata ägare eller investerare de lovar avkastning. Detta 

gör att det ekonomiska ansvaret inte är den största drivande faktorn hos Fair Travel Tanzania, 
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utan den minst drivande faktorn då pengarna de tjänar är för att endast hjälpa samhället och inte 

att bli rika själva.

Den etiska ståndpunkten i företaget genomsyrar de anställda, då karaktären hos personalen är att de bryr sig 

om sina medmänniskor. Detta är grunden i ett CSR-tänk och påvisar att Fair Travel Tanzania brinner för 

social hållbarhet.

•  Greenwash?

Är Fair Travel Tanzania ett Greenwash företag?   

Generella påståenden utan bevis – I Fair Travel Tanzanias fall finns information om vart pengarna 

går på hemsidan, hur de behandlar sin anställda med rättvis arbetsförhållanden samt om de 

tjänster som säljs håller vad de lovar. Inte bara hemsidan visar detta, utan vid observationer och 

intervjuer påpekade alla de intervjuade personerna arbetsförhållandena som en styrka i 

företaget.

Rena lögner - Personalen inom Fair Travel Tanzania hävdar att de arbetar med att vara så 

transparenta de bara kan och vill inte ägna sig åt lögner. Som Benjamin själv säger så är det helt 

öppna med vart pengarna går och vart tiden läggs någonstans. William berättar att de ännu inte 

är 100% nöjda med sin verksamhet utan hoppas kunna ge mer tillbaka till lokalbefolkningen.

Nytt namn – Detta är en tydlig ståndpunkt som Fair Travel Tanzania hade redan från början, 

nämligen att inte skriva eller säga något de inte står för. Namnet Fair Travel Tanzania kommer 

från grundtanken om ett socialt hållbart företagande.

Maskering - Då Benjamin berättar att de är ett företag som arbetar med transparens finns det, 

som sagt, inte i deras arbetskultur att maskera - transparens är nyckeln.

Köpa bättre rykte - Fair Travel Tanzania lyfter tydligt fram vart pengarna i verksamheten går. 

Benjamin lägger tonvikten på att det inte finns individuella vinstintressen i företaget och det gör 

det lättare att vara öppna med att det inte sker något fult under ytan. 
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Mer pengar till miljöreklam än till miljön - Fair Travel Tanzania väljer att arbeta med 

marknadsföring via sociala medier och word-of-mouth vilket gör att kostnaden för den typen av 

marknadsföring blir väldigt låg. Detta gör att mer pengar kan gå till miljö och samhälle.

Av informationen ovan att döma så är svaret: Nej. Fair Travel är inget greenwashföretag

• Framtidsvision

Visionerna för Fair Travel Tanzania är att resandet ska fortsätta genom positiv påverkan. Inom 

20 år finns ett stort nätverk med fair travelers inkluderande tusentals människor. Fair Travel 

Tanzania består då av ett stort nätverk av människor som rest med oss någon gång och det gör 

att vi kan sända ut problem som finns, till vårt nätverk. Då rekommenderas dessa personer att 

åka till landet som drabbats och pengarna kommer då gynna återuppbyggnaden av det drabbade 

landet. Om det till exempel är en översvämning i Costa Rica så behöver befolkningen pengarna 

mer än någonsin. Genom turister så kan pengarna gynna lokalbefolkningen och hjälpa landets 

invånare med uppbyggnad av landet igen, såkallad impact tourism. 

Detta visar på att en vision med CSR fokus - Fair Travel Tanzania har samhällsansvar som grund och det 

speglar sig också i deras framtidsvisioner. 
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7. Diskussion

Socialt entreprenörskap var ett begrepp som intresserade oss, och även att som företag arbeta 

med socialt ansvar. Detta intresse ledde fram till att vi kom i kontakt med ett företag i Tanzania, 

via en bekant, som arbetade med Corporate Social Responsibility (CSR) som grunden i 

företaget. Detta blev snabbt ett intressant ämne på grund av upptäckten att det var många 

företag som såg bra ut på pappret, det vill säga att de arbetade aktivt med samhällsansvar. Men 

stämde det verkligen överens med verkligheten? I samband med denna research uppkom 

begreppet greenwashing och vi insåg att innebörden av begreppet var vanligare än vi trott. Vid 

senare tal om Fair Travel Tanzania var vi skeptiska till hur mycket som egentligen stämde 

överens med det som ägarna hade sagt. Är CSR verkligen grunden i företaget? Det är svårt att 

tro på något som verkar för bra för att vara sant och ett kritiskt tänkande började ta form innan 

resan till Tanzania.

Vid research av CSR framkom det att ämnet var näst intill obegränsat. Mycket fokuserade dock 

på stora företag som hade tillgång till resurser för att arbeta med socialt och miljömässigt ansvar. 

Dessutom klistrade företagen på detta samhällsansvar för att hjälpa företaget att tjäna mera 

pengar. Detta gjorde att intresset växte mer för att se om det fanns företag som arbetade med 

CSR fullt ut och till exempel väljer bort det privata vinstintresset. Det var även intressant att 

påvisa om små företag, som ofta använder tid och pengar som en ursäkt till att inte arbete med 

CSR, också kan göra det och i så fall hur? Vi kände att det var ett såpass nytt och spännande sätt 

som Fair Travel Tanzania arbetade på, att vi valde att fokusera uppsatsen på CSR som grund i 

ett litet företag.  

Men vad är det egentligen som skiljer verksamheten Fair Travel Tanzania från andra små 

företagare? Det är lätt att slukas upp av den väldiga positivism som uppstår när det pratas om 

att företag tar sitt samhällsansvar. Hur vet vi att det inte bara är en image? 

Fair Travel Tanzanias CSR-arbete genomsyrar hela organisationen, från grundarna till guider 

och bärare. Detta märktes väldigt tydligen genom observationerna som gjordes och även de 

intervjuer där alla nämnde samma grundtänk och samma laganda, alltså att samhället ska gynnas 

av det de gör. Även när Fair Travel Tanzania tjänar sina pengar tänker de på miljön och det 

sociala ansvaret de har. De tar bland annat bort skräp när de är ute på turer och använder 
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resurserna på bästa sätt. Exempel på detta är att de endast tar med lokalproducerad frukt för att 

gynna människorna i byn när de går på kortare vandringar. Skillnaderna gentemot andra som 

arbetar med CSR blir att CSR-arbetet följer med i hela organisationen. Fair Travel Tanzania 

väljer alltså att se till att sättet de tjänar sina pengar på ska vara på en rättvis nivå samtidigt som 

de tjänade pengarna ska gå till samhället i form av olika projekt. Om Fair Travel Tanzania 

jämförs med andra småföretagare så är bilden att de tjänar pengar på ett hållbart sätt. Andra 

företag kan ha ett CSR-tänk men det kanske först startar när inkomsten är på kontot och ska 

tillbaka till välgörande ändamål. Detta skiljer sig från Fair Travel då all den vinst som blir inte 

delas ut som någon avkastning till privata ägare utan istället investeras tillbaka in i verksamheten 

och/eller går till välgörande ändamål.  

Men är Fair Travel så ”duktiga” som de utger sig för att vara? Tänk om allt bara är en image för 

att få fler kunder? För att tjäna mer pengar? Det som skiljer Fair Travel från ett stort företag, 

där denna information går att finna i årsredovisningar och liknande, är att informationen finns 

mer tillgänglig och det är inte svårt att till exempel ta reda på exakt vart pengarna går. Dock 

uppstår det givetvis problem även inom en organisationen som verkar så ”perfekt” och det som 

gick och se på plats var att de hade interna önskemål om vart pengarna skulle gå. Alltså att de 

två grundarna inte alltid kunde komma överens om hur det skulle ge tillbaka till samhället och i 

vilket typ av projekt. Detta kunde uppfattas som ett stort problem då de båda såg på hållbarhet 

och välgörande ändamål på, ibland, två olika sätt. Den ena valde att lägga fokus på långsiktig 

hållbarhet, så som att skänka pengarna till organisationer som arbetar med att sänka 

koldioxidhalten. Den andra ville se resultaten direkt och ville investera i byggandet av en brunn 

som skulle kunna ge vatten till människor på landsbygden. 
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Bilaga 1

Verksamheten

 

• Beskriv verksamheten Fair Travel? Motiven? Nuläge? Framtid? Mål? Vision?

 

• Vad innebär begreppet “Fair” i företagsnamnet/för er?

 

• Hur ger ni tillbaka till lokalbefolkningen? (Anser du att ni gör det?)

 

• På vilka sätt arbetar ni med att bidra till den lokala ekonomin och landets välfärd?

 

• Hur är verksamheten uppbyggt? Ej några privata ägare?

 

• Hur beskriver du organisationen?

 

• Hur delas inkomsterna/vinsten ut inom företaget?

 

 

Personligt

• Har du drivit/varit i kontakt med/samarbete med liknande företag med välgörande mål i 

Sverige? 

 

Begrepp

• Vad är socialt entreprenörskap för dig?
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 
utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 
Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande 
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus.

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00


