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SUMMARY
With a common interest for marketing and business ethics we both felt that Corporate Social
Responsibility, CSR, would be an interesting subject to study. At an early stage of our study
we realised that little had been done from the consumer’s perspective. Therefore we decided
to conduct a study of CSR from a consumer perspective.

Consequently, our research question became:

“What attitudes do swedish consumers have towards CSR?”

In order to answer the research question a quantative study was made with 102 respondents
From the result we found out that the general attitude towards CSR is positive. The general
opinion is that consumers question companies’ motives to adopt CSR. Because of the
Swedish consumers’ doubt, the companies’ work with CSR is forced to be trustworthy. From
our results we can see two main factors which are essential in the work of building a
trustworthy CSR. The first one is to make that consumer feel that the money they pay for the
social cause reaches the cause. The second factor is that the companies who are adopting a
CSR do it with a genuine intention.

By examining the attitude of the Swedish consumers we wanted to see if CSR had the ability
to affect the consumers’ consumption behaviour. The results indicate no direct influence on
the consumption behaviour. On the other hand it seems that CSR could affect the
consumption behaviour in an indirect way, e.g. by creating positive word-of-mouth and this
would then influence the consumption behaviour.

Therefore, our conclusion is that; Swedish consumers have a positive attitude towards CSR.
Despite the positive attitude there seems to be a scepsis against CSR and the results indicate
no direct influence on consumer consumption behaviour.



3

SAMMANFATTNING
Med ett gemensamt intresse för marknadsföring och företagsetik ansåg vi att fenomenet
Corporate Social Responsibility, CSR, skulle vara intressant att studera. Den svenska
benämningen för CSR är socialt ansvarstagande företag. När vi började orientera oss i ämnet
märkte vi att det var få uppsatser som var skrivna ur ett konsumentperspektiv. Detta
perspektiv tyckte vi verkade intressant och vi bestämde oss till slut för att vår uppsats skulle
ha ett konsumentperspektiv som utgångspunkt.

Efter många diskussioner kunde vi till slut fastställa vår forskningsfråga som är:

”Vilka attityder har svenska konsumenter gentemot CSR?”

För att kunna besvara denna fråga har en kvantitativ undersökning med 102 stycken
respondenter genomförts.

Utifrån resultaten från undersökningen har vi kunnat beskriva konsumenters attityder
gentemot socialt ansvarstagande företag. Den generella inställningen mot socialt
ansvarstagande företag är positiv. Däremot verkar det finnas en skepsis gentemot företagens
motiv till att vara socialt ansvarstagande. Svenska konsumenters skepsis gör att svenska
företag måste lägga stor vikt vid att skapa ett trovärdigt social ansvarstagande. För att skapa
denna trovärdighet är det viktigaste, enligt vår undersökning, att konsumenterna upplever att
pengarna de betalar för det sociala engagemanget når fram och att företaget tar ett socialt
ansvar på grund av genuina intentioner.

Genom att undersöka respondenternas attityder ville vi se ifall socialt ansvarstagande kunde
påverka konsumtionsbeteendet hos konsumenterna. Resultatet pekar på att socialt
ansvarstagande inte kan härledas till direkta konsumtionsbeteenden. Däremot finns det
indikationer på att socialt ansvarstagande indirekt kan påverka konsumtionsbeteenden. Ett
exempel på detta är att socialt ansvarstagande verkar ha goda förutsättningar att generera
”Word of Mouth” vilket i sin tur kan ha en inverkan på konsumtionsbeteendet.

Svaret på forskningsfrågan är således att svenska konsumenter har en positiv attityd mot CSR.
Trots den positiva attityden verkar det finnas en skepsis gentemot företagens motiv till CSR
och det verkar inte som om CSR har någon direkt påverkan på konsumtionsbeteendet
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FÖRORD
Vi skulle i detta förord vilja tacka ett antal personer som varit mycket betydelsefylla när vi har
arbetat med denna uppsats.

Först och främst skulle vi vilja tacka Michael Hansen från Svenska Lantchips och Birgitta
Tapper Olsson från Folksam som ställt sin tid till förfogande i samtal kring socialt
ansvarstagande. Dessa samtal har varit till mycket stor hjälp för arbetet med denna uppsats.

Vi skulle även vilja passa på att tacka alla de respondenter som tagit sig tid att fylla i vår
enkät, utan Er skulle denna uppsats inte gått att genomföra.

Slutligen vill vi tacka vår handledare, Bo Lennstrand, som tagit sig tid och rätat ut många av
de frågetecken som funnits under arbetets gång.

Fredrik Malmsten och Mikael Zetterberg
Stockholm den 11 januari 2006.
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BEGREPPSLISTA
Nedan följer ett antal begrepp, vilka definieras för att läsaren enkelt kan följa texten i
resten av uppsatsen.

Corporate Social Responsibility
”Ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga skäl i sin verksamhet och sina
affärskontakter på frivillig väg”

(Europa – EU:s webbportal, 2005)

Corporate Citizen
Ett uttryck vilket innebär att företaget ses som en samhällsmedborgare.

Cause related marketing
En amerikansk definition lyder på följande sätt:

“Cause related marketing can be defined as a strategic positioning and marketing tool which
links a company or brand to a relevant social cause or issue, for mutual benefit.”

(Pringle och Thompson, 2001)

En svensk förklaring är att sociala krav integreras med företagets lönsamhetskrav.

Sustainability report
Hållbarhetsrapport. Ett dokument där företagens etiska ställningstaganden och sociala
engagemang redovisas. Vanligt förekommande i företags årsredovisningar.



7

1 INLEDNING
I detta kapitel är avsikten att förklara varför vi har valt att studera konsumenters
attityder mot socialt ansvarstagande företag. Därefter följer en problemdiskussion där
begreppet CSR diskuteras. Detta mynnar sedan ut i en forskningsfråga.

1.1 Bakgrund
Med ett gemensamt intresse för marknadsföring och företagsetik ansåg vi att fenomenet
Corporate Social Responsibility, CSR, skulle vara intressant att studera. Socialt
ansvarstagande företag är den svenska motsvarigheten till begreppet CSR.

Uppsatsarbetet började med att översiktligt studera tidigare skrivna uppsatser om CSR och
närliggande begrepp. När vi läste dessa uppsatser märkte vi att de flesta var skrivna ur ett
företagsperspektiv, det vill säga vad CSR innebär för företagen. I en av uppsatserna hittade vi
delar av en konsumentundersökning i vilken amerikanska konsumenters attityder gentemot
CSR studerades. Vi tyckte att detta perspektiv var intressant och bestämde oss för att
undersöka svenska konsumenters attityd gentemot CSR.

1.2 Problemdiskussion
I denna C-uppsats är avsikten att se hur konsumenter upplever socialt ansvarstagande. Det är
dock intressant att se vilka motiv som gör att företag överhuvudtaget arbetar med socialt
ansvarstagande och på så sätt få en bättre förståelse för begreppet CSR. Följande avsnitt
kommer att behandla begreppet och leda fram till denna uppsats forskningsfråga.

1.2.1 Mediebilden av CSR
För att få en bättre uppfattning kring vilket klimat företag verkar i med sitt CSR-arbete kan
det vara intressant att få en bild av hur media ser på CSR.

År 2001 genomfördes en undersökning i sex västerländska länder som baserades på 400
medieinslag från affärs- och dagspress samt djupintervjuer med 30 opinionsbildare. I
undersökningen granskades bland annat vilken grundinställning media har till företags CSR –
arbete. Tidningen Agenda presenterade undersökningen och det som framkom var följande:

 Media förutsätter att orsaken till att företag stödjer goda initiativ är för att själva tjäna
på det.

 Media har en cynisk inställning till CSR men en oberoende tredje part kan övertyga
dem om trovärdigheten i ett företags engagemang.

 Media rapporterar gärna entusiastiskt om brister i ett företags CSR-arbete.
 Genom globala nätverk upptäcker media snabbt företags snedsteg.
 Vanligtvis ser affärspress med blida ögon på att företag ger generösa bidrag, så länge

det inte innebär direkta förluster.
 Media uppträder gärna som inofficiella och effektiva övervakare som kontrollerar att

företag lever upp till sitt CSR-åtagande.

(Agenda 1, ”Positivt mediagenomslag för CSR”, 2002)

Detta indikerar att företag verkar i ett hårt klimat gällande sitt CSR-arbete. Media
uppmärksammar hellre brister än fördelar med CSR. Den hårda granskningen är antagligen ett
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av motiven till att många företag lägger stor vikt vid sitt CSR-arbete, men vilka fler motiv
finns det?

1.2.2 Företags motiv till CSR - arbete
Det finns givetvis många olika motiv till varför företag lägger ner stora resurser på CSR –
arbete. Som nämndes i stycket ovan utsätts företag för hård granskning av sitt CSR-
engagemang. Detta är också något som PR-konsulterna Lena Hök och Mårten Lyth
förtydligar i artikeln ”Håll tungan rätt i mun - om att kommunicera CSR” som även den är
skriven i Agenda (Agenda 1, 2002). I den skriver man att det nya informationssamhället har
bidragit till en allt större insyn i företagen:

” Genom informationens ökade rörlighet och tillgänglighet är företag idag mer transparenta.
Det gör det möjligt för utomstående att ta reda på sådan information som tidigare bevarades
inom företagets väggar. Därmed blir värdefrågor något som sakta men säkert seglar allt
högre upp på företagsledningens agenda, vare sig de vill det eller ej.”

Hök och Lyth menar alltså att en ökad transparens hos företagen har bidragit till att
värdefrågor är något som företag måste ta hänsyn till för att ha ett skydd mot eventuell kritik.
Vidare hävdar de att CSR kan vara en viktig konkurrensfaktor. Som exempel nämner de den
amerikanska kafékedjan Starbucks:

”I ökande grad används CSR som en konkurrensfaktor av företag som vill uppfattas som
visionära. Tänk på Starbucks som garanterar att varje kaffeböna är producerad med respekt
för mänskliga rättigheter.”

Sammanfattningsvis kan man ur Hök och Lyths artikel urskilja två anledningar till varför
företag arbetar med CSR. Dels är CSR - arbetet ett nödvändigt skydd mot den ökade
transparensen hos företag och dels kan det vara en viktig konkurrensfaktor.

De motiv som Hök och Lyth har framhållit i sin artikel är dock inte de enda tänkbara motiven
till varför företag initierar ett CSR-arbete. Den svenska regeringen har startat ett initiativ som
heter Globalt Ansvar. Syftet med detta initiativ är; ”att främja svenska företags arbete för
mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och en bättre
miljö” (www.regeringen.se, 2005-12-01). En av medarbetarna på Globalt Ansvar, Elenore
Kanter, framhåller följande när hon förklarar vilka motiv företag har för att arbeta med CSR-
frågor:

” Jag tror det finns flera skäl till varför företag aktivt arbetar med CSR och väljer att
engagera sig i olika initiativ så som Globalt Ansvar. Dagens konsumenter och investerare
ställer höga krav på hur företagen agerar internationellt och främjande av sociala rättigheter
och en hållbar miljö stärker företags konkurrenskraft på lång sikt. Företagen är mot denna
bakgrund väl medvetna att ett etiskt och moraliskt försvarbart förhållningssätt till
världsomspännande affärer är en investering för framtiden och också ett sätt att attrahera
och motivera duktig personal”

(www.regeringen.se, 2005-12-01)

Med detta citat påpekar Elenore Kanter att det finns ytterligare ett motiv för företag att vara
social ansvarstagande, nämligen att motivera och attrahera duktig personal.
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1.2.3 CSR idag
Det senaste som diskuteras på internationell nivå gällande CSR är att få fram en internationell
standard på hur socialt ansvarstagande definieras. Denna standard går under arbetsnamnet
”ISO 26000” och tanken är att det vid årsskiftet 2005-2006 ska finnas ett första utkast till en
global definition. I arbetet med detta ingår representanter från 49 olika länder samt 32
internationella intressenter. (Svenska Dagbladet, 2005-10-15)

Ett annat aktuellt initiativ är FN: s projekt ”Global Compact” som initierades av FN: s
generalsekreterare, Kofi Annan, 1999. Målet med detta initiativ är att sätta globala riktlinjer
för företag som vill ta ett socialt ansvar. Totalt består Global Compact av tio principer som
alla måste uppfyllas för att företaget i fråga ska kunna vara en del av detta projekt.
(www.unglobalcompact.org, 2005-11-30)

1.2.4 CSR och konsumenterna
Att det finns en global diskussion kring CSR och att media uppmärksammar företags arbete
med etiska frågor är en sak, men hur är det med konsumenterna? Vet konsumenter
överhuvudtaget vad socialt ansvarstagande är? Om de vet vad det är, vad har de då för attityd
gentemot företags sociala ansvarstagande? Är företags sociala ansvarstagande något som
påverkar konsumenters konsumtionsbeteende? Frågorna om konsumenters syn och kunskap
kring socialt ansvarstagande är många. Med ovanstående problemdiskussion har vi lyft fram
några tänkbara motiv till varför företag engagerar sig socialt men svenska konsumenters
attityder och åsikter är något som för oss är oklart. Detta är något som leder oss till denna C-
uppsats forskningsfråga:

1.3 Forskningsfråga
Uppsatsens forskningsfråga blir således:
”Vad har svenska konsumenter för attityd gentemot CSR?”

1.4 Syfte
Ambitionen med denna uppsats är att få djupare förståelse för begreppet CSR. Syftet är att
komplettera tidigare gjorda studier inom CSR med ytterligare ett perspektiv. Vi tror att med
mer kunskap om konsumenters attityder gällande CSR har företagen i Sverige en bättre grund
för att implementera ett CSR-engagemang i deras verksamhet.
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2. METOD
I detta metodstycke kommer vi först att presentera uppsatsen undersökningsansats
samt undersökningsmetod. Därefter kommer den datainsamling som skett i
uppsatsen att behandlas.

2.1 Vetenskaplig undersökningsansats och undersökningsmetod
Vår forskningsfråga är, som redan nämnts, följande: ”Vad har svenska konsumenter för
attityd gentemot CSR.” I och med denna forskningsfråga blir den naturliga ansatsen för denna
uppsats konklusiv, mer specificerat deskriptiv. Konklusiv ansats används när svaren man vill
ha ska vara mätbara eller när olika hypoteser ska testas och fenomen ska beskrivas (Malhotra
och Birks, 2005, sid. 65). Vi ville beskriva svenska konsumenters attityder och därmed var vi
intresserade av att få mätbara resultat och göra en jämförelse mellan olika grupper samt att
kunna beskriva konsumenterna i kvantitativa termer.

På det stora hela är vår undersökningsmetod kvantitativ med vissa kvalitativa inslag. I
kvantitativa undersökningar presenteras det insamlade materialet samt analyseras kvantitativt,
det vill säga i sifferform (Lekval, sid. 141). De kvalitativa inslagen är de två samtalen med
representanter från företagen Svenska Lantchips och Folksam.

2.2 Datainsamling
Under datainsamlingen har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata
fick vi genom en enkätundersökning och två samtal. Sekundärdata bestod av den information
vi fann på Internet samt de tidigare skrivna uppsatser vi läste.

Målet med enkätundersökningen var att utreda vad konsumenter visste och hur de värderade
socialt ansvarstagande företag. Det finns flera anledningar till att vi har valt att göra en
enkätundersökning. Sverke hävdar att en enkätundersökning är en av de vanligaste metoderna
vid undersökning av kvantitativ data. Vidare framhåller han fördelar som att det är en billig
metod, att den möjliggör ett stort urval, att datainsamlingen kan standardiseras samt att då det
är en anonym undersökningsform också minskar risken för att respondenten inte svarar på
känsliga frågor. Vad det gäller nackdelar med metoden framhäver han att det lätt kan bli stora
bortfall samt att det kan bli problem för forskaren om denne är intresserad av att få svar på
komplexa frågor (Gustavsson, 2003, sid. 49).

Då målet med våra två samtal var att få en bild av hur företagen ser på socialt ansvarstagande
så var vi alltså inte ute efter att granska en objektiv verklighet utan snarare en subjektiv
verklighet. I detta fall menar Gustavsson att intervjun egentligen är ett samtal, (Gustavsson,
2003, sid. 238) varför vi i denna uppsats har valt att kalla våra två möten med Svenska
Lantchips och Folksam för samtal och inte för intervjuer. Gustavssons syn på samtal
motiverar även vårt val av insamlingsmetod för att få en större förståelse för socialt
ansvarstagande ur ett företagsperspektiv.

2.3 Enkätundersökning
2.3.1 Tillvägagångsätt
Enkäten utformades först i ett vanligt dokument (se bilaga 2). Efter det att alla frågor och
skalor var konstruerade testade vi formuläret på 4 personer. Formuläret gjordes sedan om till
ett Internetbaserat formulär (se bilaga 3). Formuläret utformades på ett sådant sätt att alla svar
skickades anonymt till en e-postadress. Vi kunde sedan kontrollera hur många svar vi hade
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fått genom att gå in på e-postadressen och kolla hur många e-postmeddelanden vi hade fått.
Formuläret programmerades, på grund av bristande programmeringskunskaper, på så sätt att
en respondent inte behövde fylla mer än en fråga för att kunna skicka iväg sina svar. Det
betyder i praktiken att respondenten kunde skicka iväg ett tomt formulär. Formuläret
placerades på Marknadsakademiens server, detta för att vi ville skapa trovärdighet bakom
formuläret.

Ett e-post meddelande skickades ut den 2/12 2005 med en motivering till varför
respondenterna skulle fylla i formuläret och en länk som tog respondenterna till formuläret.
Den 8/12 2005 började vi sedan mata in uppgifterna från respondenterna i en databas, vilken
vi hade byggt i Excell.

2.3.2 Urval
Det finns flera olika sätt att göra urval på, ett sätt är icke-representativa urval. Dessa urval
används ofta om populationen är okänd. Kamraturval är exempel på icke-representativa urval.
Vid kamraturval undersöker forskaren personer i sin egen bekantskapskrets (Gustavsson,
2003, sid. 29). Den typ av icke-representativt urval som gjorts i denna enkätundersökning är
ett så kallat kamraturval. Den främsta anledningen till att vi valde denna urvalsmetod är att
det är en tidsbesparande metod. Totalt har 140 personer i vår egen bekantskapkrets tillfrågats.

2.3.3 Val av frågor i enkätundersökningen
Den teori som ligger till grund för frågorna i denna C-uppsats enkätundersökning är den
attitydmodell som kallas ABC-modellen. Denna modell kommer att förklaras i sin helhet i
stycket kunskapsöversikt. Nedan kommer dock en kort förklaring av denna modell.

ABC-modellen tar upp tre stycken komponenter som forskare anser att attityder består av,
vilka är; affection, behaviour och cognition.

Målet med enkäten har varit att skapa frågor utifrån varje komponent i modellen. Utöver detta
har vi valt att fråga efter demografiska och psykografiska variabler för att få en uppfattning
om vilken typ av respondent det är som svarat på enkäten samt att i ett senare skede
möjliggöra multivariata analystekniker. Detta har inneburit att enkäten fått fyra delar enligt
följande upplägg:

Del 1 – Demografiska/psykografiska variabler

Del 2 – Frågor av kognitiv karaktär
I denna del är målet att få en bild av vad respondenten egentligen vet om socialt
ansvarstagande.

Del 3 – Frågor av affektiv karaktär
Denna del försöker kartlägga vilken känsla konsumenten har inför socialt ansvarstagande
företag, vad tycker respondenten är bra respektive dåligt?

Del 4 – Frågor som kartlägger respondentens beteende
I denna del är målet att utröna vad företags sociala ansvarstagande betyder för respondenten i
dennes konsumtion. Påverkas konsumentens konsumtionsbeteende av att företag är socialt
ansvarstagande?
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2.3.4 Val av skaltyper
Vid val av skaltyper kan man först och främst skilja på strukturerade respektive
ostrukturerade frågor. Strukturerade frågor är frågor med fasta svarsalternativ medan
ostrukturerade frågor har öppna svarsalternativ (Malhotra och Birks, 2005, sid. 335). Nedan
följer en beskrivning av de strukturerade frågor vi använde oss av i enkätundersökningen:

Dikotom skaltyp
De frågor som finns i del 1, det vill säga de demografiska och psykografiska frågorna, är
dikotoma frågor. Det vill säga det finns bara två svarsalternativ för respondenten att välja
mellan (Malhotra och Birks, 2005, sid. 336). Anledningen till att vi valde en dikotom skaltyp
är för att vi vid dessa frågor endast var intresserad av att få ett ja eller nej svar.

Multiple Choice skala
De flesta av frågorna i vår enkät är av den skaltyp som kallas Multiple Choice. Detta innebär
att respondenten får välja ett eller flera alternativ som denne anser passar bäst (Malhotra och
Birks, 2005 sid. 336). I vissa frågor har respondenten dock endast haft möjlighet att välja ett
alternativ.

Likertskala
En del frågor i enkäten är utformade med en Likertskala. Den Likertskala vi använt oss av är
en skala med fem svarsalternativ som sträcker sig från ”instämmer inte alls” till ”instämmer
helt”. Respondenten får alltså gradera hur pass mycket han eller hon håller med om ett visst
påstående (Malhotra och Birks, 2005 sid.304). Fördelen med denna skaltyp är att den är lätt
att konstruera frågor efter och att den är lätt att administrera, Malhotra framhäver även att den
är lämplig vid Internetundersökningar. Nackdelen med skalan är att den kan ta relativt lång tid
för respondenten att fylla i den (Malhotra och Birks, 2005 sid. 305).

Ostrukturerade frågor
Vissa frågor i enkäten är av sådan karaktär att vi lämnat svarsalternativen öppna, det vill säga
ostrukturerade frågor, för respondenten. Till exempel valde vi att lämna ålder helt öppet
istället för att ge respondenten fasta åldersintervall. En annan fråga vi valde att lämna öppen
var följande fråga: ”Har du kryssat i något av ovanstående företag, vänligen ge ett exempel
på hur ett av företagen är socialt ansvarstagande?” Anledningen till att vi valde att lämna
denna fråga öppen var för att vi ville se om respondenten verkligen kunde exemplifiera vad
socialt ansvarstagande innebär och på så sätt få en bättre uppfattning om respondentens
kunskap om socialt ansvarstagande.

2.3.5 Metodkritik
Då vår enkät har blivit publicerad på webben bör man ta i beaktning att vissa av
respondenterna kan ha begränsad datorvana. En annan sak man bör ha i åtanke är att
webbformulär kan se olika ut beroende på vilken dator respondenten svarar på (Gustavsson,
2003, sid. 277). Dessa två nämnda punkter kan vara extra viktiga att tänka på om det finns
anledning att tro att respondenten missuppfattat frågorna.

Validiteten i enkäten påverkas av problemet med att mäta attityder. En viktig del när det
gäller frågor om attityder är dilemmat att människor ofta ger socialt accepterade svar. I
artikeln Do consumers care about ethics? Willingness to pay for Fair-Trade Coffee nämns ett
uttalande från Ulrich och Sarasin där de menar att det inte finns någon mening med att göra
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forskning på attityder eftersom svaren aldrig är tillförlitliga, ofta oanvändbara och
missvisande. (Pelsmacker, Driesen, Rayp, 2005) Detta problem är något vi måste vara
medvetna om då en av våra frågor i enkäten är: Hur respondenternas inställning till socialt
ansvarstagande företag är? För att öka validiteten har vi därför utgått från en, av många,
erkänd attitydmodell när vi har skapat frågorna i enkäten.

Den typ av icke-representativt urval som gjorts i denna enkätundersökning är ett så kallat
kamraturval, det vill säga när enbart personer i ens egen bekantskapskrets väljs ut. Nackdelen
med detta är att resultaten från undersökningen inte kan generaliseras (Gustavsson, 2003, sid.
29). Däremot kan undersökningen ge indikationer på vilka attityder konsumenter har
gentemot socialt ansvarstagande företag. Problemet med generaliserbarheten hade dock varit
svårt att undkomma då antalet respondenter i denna undersökning endast är 102 stycken.

Vårt bortfall i undersökningen var 27 %. Det kan finnas anledning att tro att dessa personer
inte vill yttra sin åsikt om socialt ansvarstagande på grund av en negativ inställning. Det kan
betyda att det finns en viss typ av konsumenter som vi har skickat ut enkäten till som inte
blivit representerade i undersökningsresultatet.

Något som också kan ha påverkat resultatet av undersökningen är att snittåldern hos
respondenterna är 31 år. Detta och det faktum att många av de tillfrågade är akademiker kan
ha gjort att vårt urval inte överensstämmer med populationen ”svenska konsumenter” vilket i
sin tur kan ha haft en inverkan på resultatet. Det kan mycket väl vara på det sättet att unga
människor och akademiker har en kännedom om socialt ansvarstagande som inte är
representativ för hela populationen.

2.4 Samtal
2.4.1 Tillvägagångssätt
Det första samtalet genomfördes med en av Svenska Lantchips grundare, Michael Hansen.
Detta samtal ägde rum på Svenska Lantchips kontor i Segeltorp fredagen den 25/11 2005. Det
andra samtalet utfördes med Folksams chef för kommunikation, Birgitta Tapper Olsson.
Samtalet ägde rum på Folksams huvudkontor i Stockholm, fredagen den 2/12 2005.

Inför båda samtalen hade vi skickat ett diskussionsunderlag (bilaga 1) till respondenterna,
detta underlag fick även fungera som ett manus under samtalen. Själva samtalen spelades in
på dator och sparades i en ljudfil. Samtalen varade mellan 1-1,5 timme. Samtalen
genomfördes på så sätt att respondenterna berättade om sina åsikter om socialt ansvarstagande
samtidigt som vi såg till att de flesta punkter från diskussionsunderlaget täcktes in. Frågorna
ställdes av oss båda. Efteråt sammanställdes samtalen i skriftlig form genom att det viktigaste
från ljudfilen plockades ut.

2.4.2 Urval
Vid val av respondenter till våra samtal gick vi tillväga på följande sätt: Först bestämde vi oss
för att göra en inventering av företag som är verksamma på den svenska marknaden. Antalet
företag vi var ute efter var inte bestämt på förhand. När vi gjort en inventering av 14 företag
ansåg vi att vi nått en mättnad. Utav dessa 14 företag bestämde vi oss för att försöka få till
stånd mellan två till fyra samtal. Två samtal ansåg vi vara ett minimikrav medan vi ansåg att
vi tidsmässigt inte skulle kunna hinna göra mer än fyra stycken. De företag vi slutligen fick
samtal med var Svenska Lantchips och Folksam. Anledningen till att de blev just dessa
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företag var främst för att representanter från dessa företag hade tid att genomföra ett samtal
med oss.

2.4.3 Metodkritik
Ett av problemen under samtalen var vår brist på erfarenhet i rollen som intervjuare eller
moderatorer. För att motverka det såg vi till att skapa ett manus innan vi genomförde
samtalen. Det manuset skickades även till de personer vi möte innan, vilket gjorde att de var
förberedda när vi kom vilket gjorde att vi kände en större trygghet inför samtalen.

2.5 Inventering av socialt ansvarstagande företag
2.5.1 Tillvägagångssätt
För att få en bättre bild av varför och hur företag arbetar med ett socialt ansvarstagande har en
inventering av 14 stycken svenska företag och deras sociala ansvarstagande gjorts. Syftet med
denna inventering är tvådelat. Som redan nämnts är det ena syftet att få en bättre bild av hur
svenska företag arbetar med socialt ansvarstagande. Det andra syftet är att i ett senare skede i
uppsatsen kunna jämföra företagens syn och arbete med socialt ansvarstagande med hur
konsumenter ser på socialt ansvarstagande. All information som har tagits fram har hämtats
från respektive företags hemsida.

2.5.2 Urval
Urvalet av företag till vår inventering skedde subjektivt av oss själva. Ambitionen har dock
varit att försöka få en spridning mellan olika branscher och även blanda stora och små företag.
Anledningen till att det blev 14 stycken företag är för att vi ansåg ha nått en mättnad när vi
tittat på 14 stycken företag.

2.5.3 Metodkritik
En nackdel med vår inventering är att vi endast tittat på företagens hemsidor. Detta kan
innebära att företag som egentligen har ett högt socialt engagemang, men som av olika
anledningar inte kommunicerat detta i särskilt hög grad på Internet, inte får detta nämnt i
denna uppsats.
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3 KUNSKAPSÖVERSIKT
I följande kapitel beskrivs den kunskapsöversikt som behövs för denna undersökning.
Det första kapitlet operationaliserar vad CSR är rent praktiskt bland svenska företag.
Det visar till exempel hur socialt ansvarstagande tar sig uttryck på den svenska
marknaden. Efter dessa kapitel kommer ett kapitel med sammanställningar av samtal
med beslutsfattare inom företag som idag tar ett socialt ansvar. Därefter kommer ett
avsnitt som beskriver attitydteorin ABC-modellen vilken har legat till grund för
konstruktionen av frågorna i enkäten. Slutligen presenteras ytterligare några teorier
som kommer att användas i analysen.

3.1 Inventering av socialt ansvarstagande svenska företag 1

För att på något sätt kunna sammanställa informationen som tagits fram i vår inventering har
en schematisk figur skapats, denna presenteras senare i denna kunskapsöversikt, i vilken varje
företags sociala ansvarstagande har kategoriserats i fyra olika kategorier. Valet av dessa
kategorier är subjektivt gjort, målet har dock varit att dessa kategorier ska ge en enkel och
översiktlig bild av de olika företagens engagemang. De fyra kategorierna är:

Exempel på engagemang – Vilken typ av socialt ansvarstagande tar det valda företaget?

Grad av kommunicerat CSR – Hur mycket kommunicerar företaget sitt sociala
ansvarstagande? I denna del avses endast graden av kommunikation på företagets hemsida.

Eget välgörenhetsarbete – Har det valda företaget initierat egna välgörenhetsprojekt och hur
ser det i så fall ut?

Samarbete med välgörenhet – Samarbetar det valda företaget med en redan befintlig
välgörenhetsorganisation

3.1.1 Sammanfattning av resultaten
I den första kategorin, exempel på engagemang går det att utläsa att lite mindre än hälften av
företagen, sex stycken, tar ett socialt ansvarstagande som på något sätt är kopplad till
företagets verksamhet. Exempel på detta är Ben&Jerry som ger glass till personer som har
donerat blod eller Folksam som forskar i trafiksäkerhetsforskning. De som inte har ett
engagemang som är nära anknutet till den vanliga verksamheten donerar ofta pengar till
etablerade välgörenhetsorganisationer som WWF och SOS-barnbyar.

Den andra kategorin, grad av kommunicerat CSR, visar att det enligt vår bedömning är nio
företag vars kommunikation är medel samt fem vars kommunikation är hög. I vilket fall
kommunicerar majoriteten av företagen sitt CSR på ett eller annat sätt.

I den tredje kategorin, där vi tittar på huruvida företag har initierat ett eget välgörenhetsarbete,
är det en majoritet av företagen som gjort detta, nämligen åtta stycken. Exempel på
egenstartade välgörenhetsarbeten är Volvos trafiksäkerhetsprogram för ”High School”
studenter i Brasilien, samt McDonalds barnhem.

Den kategori som är mest unison i resultatet är den fjärde kategorin där vi tittar på om
företagen har samarbeten med välgörenhetsorganisationer. I detta fall är det endast två företag

1 För en fullständig redogörelse över de socialt ansvarstagande företagen se bilaga 4
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som inte har det och dessa är; Philip Morris, Volvo. Detta är dock enligt den information vi
har kunnat hitta på företagens hemsida.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det som de flesta företagen har gemensamt är att
de samarbetar med välgörenhetsorganisationer. Något de också har gemensamt är att de
samarbetar med välgörenhetsorganisationer som är väletablerade, exempelvis WWF, FN och
SOS-barnbyar. En stor del av företagen har initierat egna välgörenhetsarbeten som är
oberoende av redan befintliga välgörenhetsorganisationer. Något anmärkningsvärt är att mer
hälften av de valda företagen inte har något engagemang som är knutet till den ordinära
verksamheten. Vad gäller graden av kommunikation av CSR så är det den punkt där företagen
skiljer sig mest åt.

Företag Exempel på
engagemang

Grad av kommunicerat
CSR

Eget välgörenhetsarbete Samarbete med
välgörenhet

HM De arbetar för att
utbilda kvinnor i
norra Indien.

Medel
Internet, Code of conduct,
Social responsibility report

Ja – arbetar för att minska
HIV-spridningen bland
ungdomar i Kambodja

Ja – Unicef, UNI, FN:s
milleniemål

Svenska
Lantchips

Projekt med SOS-
barnbyar i
Lettland

Medel
Internet,
Produkterna, affärsidéen

Nej Ja – SOS-barnbyar i
Lettland

IKEA Arbetar för att
motverka
barnarbete i Asien

Medel
Internet, affärsidéen, social
responsibility report

Ja – främst inom miljö Ja – Unicef, WWF och
”Save the Children”

Skandia Tillsammans med
Röda Korset har
de läxhjälpen.

Medel
Internet
Idéer för livet

Ja via ”Idéer för livet” Ja – Friends, Röda korset
m.m

Phillip Morris Förhindrar att
barn börjar röka

Medel
Internet

Ja som affärsexpertis till
välgörenhetsorganisationer

Nej (enligt den svenska
hemsidan)

Elektrolux Startat universitet
i Brasilien

Medel
Internet, Sustainability
report

Ja – Universitetet i Brasilien Ja – WWF, Stödjer FN:s
Global Compact

SAS Samarbete med
WWF

Medel
Internet
Code of conduct

Nej Ja – WWF, FN:s Global
Compact

Folksam Trafik-säkerhets-
forskning

Hög
TV-reklam
Motståndskraft
Internet

Ja – egen forskning inom
hälsa osv.

Ja – Kooperiation utan
gränser

Chiquita Rainforest
alliance
certifierade

Hög
TV-reklam
Produkterna
Internet

Nej Ja – Rainforest alliance
miljöprogram

Banco Fonder Etiskt
fondsparande

Medel
Internet,
affärsidé

Det etiska genomsyrar hela
deras verksamhet

Ja – bland annat Rädda
barnen, Röda korste

Volvo Sponsrar
evenemanget
“young enterprise,
Sweden”

Medel
Internet, Evenemang

Ja – trafiksäkerhetsprogram
för highschool studenter i
Brasilien

Nej (inte enligt deras
hemsida)

ICA Stödjer FN:s
”Global Compact”

Hög,
TV-reklam,
Internet,
Etikdokument

Nej – (inte enligt deras
hemsida)

Ja – FN:s ”Global Compact”

Ben & Jerry Ger glass till alla
som donerar blod
på sjukhus i
Göteborg

Hög,
Produkter,
Internet,
Mission och reklamfilmer

Ja – projektet ”Give a pint”
folk som ger blod får glass i
utbyte

Ja – SOS-barnbyar

McDonalds Ronald McDonald
sjukhus

Hög,
Reklam,
Produkter,
Internet

Ja – Ronald McDonalds
sjukhus

Ja – Friends, Farsor &
Morsor på stan

(Figur1. Sammanställning av inventering av socialt ansvarstagande företag)
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3.2 Sammanfattning av samtal med Michael Hansen,
affärsutvecklare på Svenska Lantchips2

Typ av socialt engagemang: Samarbetar med organisationer som arbetar med föräldralösa
barn. Det sker främst via ett samarbete med SOS-barnbyar.
Kommunikation: De kommunicerar deras sociala ansvarstagande på chipspåsarna med SOS-
barnbyars logotyp samt på Svenska Lantchips hemsida.
Svenska Lantchips motiv till CSR: Ägarnas egna privata engagemang för barn samt att fungera
som inspirationskälla till större aktörer på marknaden.
Generell drivkraft till CSR bland svenska företag: Michael Hansen tror att den generella
drivkraften bakom CSR-arbeten är på grund av företags givmildhet. De flesta företags motiv
tror han är välmenande
CRS påverkan på konsumtionsval: Michael Hansen tror inte att konsumenter påverkas direkt i
sitt val av vara på grund av ett företags sociala ansvarstagande.
Problem i Sverige med CSR-arbeten: Michael Hansen menar att det svenska skattesystemet är
uppbyggt på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till socialt ansvarstagande i och med att det
inte är fullt avdragsgillt med donationer till välgörande ändamål. Ytterligare ett problem som
Michael Hansen har upplevt är att svenska konsumenter är misstänksamma mot socialt
ansvarstagande företag.
Framtiden: Michael Hansen tycker sig se en ny generation som är på ingång. En generation
som upplever att världen är mindre än tidigare generationer och har lättare att acceptera de
nya globala krafter som är på gång.

3.3 Sammanfattning av samtal med Birgitta Tapper Olsson, chef för
kommunikation på Folksam3

Typ av socialt engagemang: De arbetar utifrån fyra områden, inom konceptet Motståndskraft,
vilka är; forskning inom trafiksäkerhet, de sätter upp miljöregler för deras entreprenörer,
forskning inom hälsofrågor samt arbeten med etisk kapitalförvaltning.
Effekten av Motståndskraft: Det har inte påverkat antalet nya kunder. Det har stärkt
varumärket Folksam gentemot andra konkurrenter samt att personalen på Folksam är stolta
över att arbeta på Folksam.
Kommunikation: De annonserar med TV-reklam, på Internet, och via tidningar och PR.
Motiven bakom Folksams CSR-arbete: Första motivet är att de är ett kooperativ, vilket
innebär att i allt de gör ska de ha kundens bästa för ögonen. Det andra motivet, vilket är mer
långsiktigt, är att det finns ett försäkringsekonomiskt perspektiv med i bilden. Det tredje
motivet är att skapa en nyfikenhet runt varumärket Folksam. Det sista motivet är att motivera
personalen.
Förutsättningar för CSR-engagemang: Birgitta Tapper Olsson på Folksam tror att det
viktigaste för företag vid ett socialt ansvarstagande är att företag kan stå för det sociala
engagemanget att det är på riktigt.

2 Samtalet finns sammanställt i sin helhet i bilaga 5
3 Samtalet finns sammanställt i sin helhet i bilaga 5



3.4 Attityder
3.4.1 Definition
En attityd definieras på följande sätt i Bonniers Svenska Ordbok (1991): ”hållning, pose;
inställning till något”. En attityd hos en konsument handlar följaktligen om vilken inställning
denne har till en produkt.

3.4.2 ABC – modellen (affect, behaviour, cognition)
De flesta forskare har enats om att attityder består av tre komponenter; affekt, beteende, och
kognition. Affekten är den del som anspelar på vilken känsla en konsument har för
attitydobjektet. Beteendet speglar i detta fall konsumentens intention av att göra något med
avsikt på attitydobjektet. Med kognition menas vilken kunskap konsumenten har om
attitydobjektet. (Solomon, 2002, sid. 129)

3.5 Konsumenters identifiering av produktalternativ
När konsumenter identifierar olika produktalternativ så sorterar de produkter i tre kategorier,
enligt Solomon (2002). Dessa är:

Evoked set – I denna kategori finns det produkter som konsumenten väljer mellan när denne
ska konsumera.

Inept set – I denna kategori finns de produkter som konsumenten är medveten om men som de
inte skulle kunna tänka sig att köpa.

Inert set – I denna kategori finns de produkter som överhuvudtaget inte är aktuella för
konsumtion. (Solomon, 2002, sid. 249)

3.6 Piagets schemateori
Den franske psykologen Jean Piaget
har utvecklat en schemateori som är
grundstommen i kognitiv terapi.
Detta schema är en psykisk struktur
över hur människan organiserar
tankar, erfarenheter, minnen och
föreställningar.(Fäldt, 2001, sid. 111)

En central del i denna struktur är
grundantaganden som är djupt
liggande strukturer av tankar och
känslor som individen ofta är
omedveten om. Grundantaganden är
baserade på tidigare upplevelser och
erfarenheter. En yttre händelse kan ak
medveten tankeprocess som dyker upp
tankar kallas helt enkelt för automatiska
beteenden. Se figur 2!(Fäldt, 2001 sid.
18

(Figur 2. Piagets schemateori)

tivera olika grundantaganden och sätta igång en mer
automatiskt utan att individen riktigt vet varför. Dessa
tankar och dessa tankar leder i sin tur till känslor och

111)
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3.7 Word of mouth (WOM)
Information som kommer från vänner och bekanta tenderar att upplevas som mer trovärdig än
information som kommer från mer formella kanaler. Ytterligare något som gör att WOM
blivit allt viktigare är att människor fått allt mindre förtroende för institutioner. WOM är
extra effektfullt när konsumenten inte vet särskilt mycket om en produkt eller en
produktkategori (Solomon, 2002, sid. 319).

Rossiter och Percy framhåller tre viktiga fördelar med positiv WOM, dessa är:
 Det är gratis.
 WOM beräknas vara dubbelt så effektivt som vanlig reklamexponering.
 WOM är positivt i alla delar i en produktcykel, fungerar alltså både för nya och gamla

produkter.
(Rossiter och Percy, 1997, sid.464)

Även om positiv WOM är viktig, så är det ännu viktigare att undvika negativ WOM. Om
kunder är missnöjda med en produkt eller en tjänst kommer 90% av dessa missnöjda kunder
inte göra en affär med det aktuella företaget en gång till. De missnöjda kunderna kommer i sin
tur att deklarera sitt missnöje för minst nio andra personer och man har beräknat att 13 % av
de missnöjda kunderna kommer att förklara sitt missnöje för mer än 30 personer. Detta enligt
en undersökning som är presenterad i Solomon (2002, sid. 320). Tydligt är att negativ WOM
har stor genomslagskraft och att det kan påverka det aktuella företag mycket negativt.
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4 PRESENTATION OCH ANALYS AV ENKÄTEN
I detta avsnitt presenteras och analyseras resultaten från vår enkätundersökning.
Därefter följer en diskussion i vilken vi väcker ett antal frågor utifrån analysen. Till slut
sammanfattas allt i slutsatsen.

4.1 Sammanställning och analys av resultat
Valet av frågor inför den gjorda enkätundersökningen var baserade på den så kallade ABC –
modellen. Enkäten var därför indelad i tre delar, en del för varje komponent i ABC-modellen.
Enkäten var indelad på följande sätt utifrån de tre komponenterna. Först kom den kognitiva
delen, därefter den affektiva delen och slutligen beteende delen. Nedan följer en presentation
och analys av enkätens utfall utifrån dessa tre delar samt demografiska och psykografiska
data.

4.1.1 Analysteknik
I presentationen av resultaten har vi använt oss av frekvensanalyser och korstabeller.
Frekvensanalyser används då man vill ha svar om en variabel i taget (Malhotra och Birks,
2005, sid. 447). Anledningen till att vi valde frekvenstabeller är för att de är enkla att avläsa
och att de bidrar med grundläggande information om undersökningen (Malhotra och Birks
2005, sid. 449). En vanlig statistisk frekvensanalysmetod är medelvärde. Detta är något som
vi har använt oss av när vi presenterar de olika påståendena i enkäten där respondenterna har
svarat i en femskalig likertskala. Utöver medelvärde har vi även att valt att presentera vissa
variabler i stapeldiagram, eftersom vi anser att det ger en överskådlig bild över skillnaden i
hur respondenterna har valt olika alternativ. Till sist har vi även använt oss av korstabeller för
att se ifall vissa svar kan skilja sig mellan könen eller bland de som donerar pengar och bland
de som inte donerar pengar. Resultaten kodades in från enkäterna in i en databas i Excel och
sedan analyserades de med frekvensanalyser och korstabeller i programmet Minitab.

4.1.2 Svarsfrekvens/bortfall4
Totalt var det 102 av 140 som svarade på vår enkät. Det ger en svarsfrekvens på 73 % och ett
bortfall på 27 % eller 38 personer.

4.1.3 Demografiska data
I undersökningen är medelåldern hos respondenterna 31 år. Som synes i diagrammet nedan är
åldersfördelningen en aning snedvridet. Av respondenterna är 72 % i åldrarna 20-29 medan
15 % är i åldrarna 50-60, vilket höjer medelåldern. Fördelningen av män och kvinnor i
undersökningen är 60 % respektive 40 %.

4 För statistik över demografiska och psykografiska variabler se bilaga 6
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(Figur 3 - Åldersfördelningen i undersökningen)

4.1.4 Psykografisk data
Av alla respondenter har 63 % donerat pengar till välgörande ändamål under det senaste året.
Tittar man på skillnaden mellan män och kvinnor indikerar resultaten att kvinnor är mer
benägna än män att donera pengar till välgörande ändamål. Av kvinnorna i undersökningen
hade 73 % donerat pengar medan motsvarande siffra för männen var 56 %.

4.1.5 Kognitiv del5

Medvetenheten, hos respondenterna i undersökningen, om begreppet socialt ansvarstagande
ligger på 87 %. Kännedomen om begreppet kan därför anses vara stor. Det är ingen större
skillnad mellan män och kvinnor i denna fråga utan fördelningen är lika mellan könen. Vi ser
även ingen skillnad mellan respondenter som har donerat eller inte donerat pengar till
välgörande ändamål.

I enkäten ställdes frågan huruvida respondenterna kände till att ett visst antal företag var
socialt ansvarstagande. Resultatet på den frågan blev enligt följande:
McDonalds 67 %
Chiquita 31 %
IKEA 24 %
ICA 19 %
HM 18 %
Folksam 14 %
Svenska Lantchips 11 %
Skandia 7 %
Volvo 7 %
SAS 4 %
Ben & Jerry 3 %
Phillip Morris 2 %
Elektrolux 1 %

(Figur 4. Rangordning över kända socialt ansvarstagande företag, Eftersom respondenterna hade möjligheten
att kryssa i fler alternativ överstiger ovanstående tabells procenttal hundra procent.)

5 För statistik över de kognitiva variablerna se bilaga 7
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I hela undersökningen är det 19 % av respondenterna som har svarat att de inte känner till
något av ovanstående företags sociala engagemang. Av dessa 19 % är flertalet i åldrarna 20-
29 år. Det är mer män än kvinnor som finns representerade i denna kategori. Efter vägning
blev resultatet att det var cirka 60 % män respektive 40 % kvinnor bland de 19 % som inte
kände till något av företagen. Värt att nämna är att det är samma fördelning mellan könen som
i den totala populationen.

Ytterligare något som kan vara värt att nämna är att eftersom de flesta respondenterna är i
åldrarna mellan 20-29 år kan detta påverka rangordningen bland företagen ovan. Detta
eftersom bland annat McDonalds vänder sig till en yngre målgrupp. Anledningen till att
Chiquita är placerad som tvåa efter McDonalds kan ha att göra med att de den senaste tiden
har haft en frekvent kampanj angående deras ”Rainforest Alliance” samarbete.

Av alla 102 respondenter har 80 % gett exempel på företags sociala engagemang. Av dessa 80
% har 48 personer (59 %) nämnt Ronald McDonalds barnhem. Förutom McDonalds sociala
engagemang nämns främst Chiquitas ”Rainforest Alliance” samarbete. Utöver dessa nämns
även ICA:s samarbete med ”Childhood Foundation” och Bancos etiska fonder. Övriga
företag som nämns fast i betydligt mindre utsträckning är IKEA, Volvo, Folksam, HM,
Skandia och Ben & Jerry. De företag som inte nämns alls är Phillip Morris, SAS, Elektrolux,
Svenska Lantchips.

Ytterligare en fråga som täcker in konsumenters kunskap och medvetenhet om CSR är,
huruvida respondenten sett någon reklam som kommunicerar företags sociala engagemang
från samma företag som ovan. Resultaten från den frågan presenteras i kommande tabell:

McDonalds 51 %
Chiquita 33 %
Folksam 16 %
ICA 12 %
HM 8 %
Banco Fonder 7 %
Svenska Lantchips 7 %
IKEA 6 %
Skandia 5 %
Volvo 3 %
Elektrolux 2 %
Phillip Morris 1 %
Ben & Jerry 1 %

(Figur 5. Rangordning över kända sociala ansvarstagande företags reklamkampanjer)

En förklaring till placeringen av företagen i denna tabell kan ses i inventeringen av socialt
ansvarstagande företag. De fyra översta företagen; McDonalds, Chiquita, Folksam och ICA
hade alla en hög grad av kommunicerat CSR.

Slutsatsen av detta blir således att kännedomen om begreppet socialt ansvarstagande är hög
och att McDonalds är det företag vars sociala engagemang är det som har fått bäst
medvetenhet hos respondenterna.
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4.1.6 Affektiv del6

På frågan om vad respondenterna tror är motivet till varför företag tar ett socialt ansvar är
resultatet följande:

Skapa en positiv bild av företaget 88 %
Att öka lönsamheten 10 %
För att motivera personalen 1 %
Genuint intresse för sociala frågor 1 %
För att många andra företag gör det 0 %

(Figur 6. Rangordning över företags motiv till CSR. Värt att nämna i ovanstående tabell är att 1 % betyder att
cirka en person har svarat på just det alternativet.)

Detta resultat visar att det är totalt två personer som har valt alternativen motivera personalen
och genuint intresse för sociala frågor som motiv bakom företagens sociala engagemang. I
denna fråga har vi valt att inte se på skillnader mellan män och kvinnor eller mellan de som
har donerat eller inte donerat pengar till välgörande ändamål. Detta eftersom det endast är 2
personer som har svarat annorlunda än att skapa en positiv bild av företaget och att öka
lönsamheten.

På frågan om respondenternas inställning till socialt ansvarstagande företag fick de svara
huruvida de instämmer till påståendet: ”Det är bra med socialt ansvarstagande företag” där
”1” representerade instämmer inte alls och ”5” instämmer helt. Medelvärdet i undersökningen
är 4,5. Vid närmare koll på diagrammet nedan illustreras även det faktum att majoriteten i vår
undersökning är positivt inställda till CSR. Av de respondenter som har valt alternativ ”5” är
det jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Efter vägning mellan män och kvinnor blev
resultatet att av dem som har valt alternativ ”5” är 47 % män och 53 % kvinnor. Det är även
jämnt fördelat bland dem som har valt alternativ ”5” mellan de respondenter som har donerat
och de som inte har donerat pengar till välgörande ändamål. Det vi kan se är att majoriteten,
oavsett om man har donerat eller inte donerat pengar till välgörande ändamål, är positivt
inställda till CSR.

1= instämmer inte alls 5 = instämmer helt
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(Figur 7 – Stapeldiagram över inställning till socialt ansvarstagande företag, påståendet löd: ”Det är bra med
socialt ansvarstagande företag”)

6 För statistik över de affektiva variablerna se bilaga 8
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Anmärkningsvärt är att flertalet i undersökningen är positivt inställda till företag som tar
socialt ansvar, den generella attityden mot socialt ansvarstagande är alltså positiv. Däremot är
det endast 1 % som tror att företagen tar ett socialt ansvar för att de har ett genuint intresse för
sociala frågor och 10 % tror att företagen gör det för att öka lönsamheten. Detta tyder på att
det finns en viss skepsis mot motivet till varför företag sysslar med socialt ansvarstagande. De
flesta tror istället, hela 88 %, att det främsta motivet till socialt ansvarstagande är för att ge en
positiv bild av varumärket.

Nästa fråga i enkäten var vem som har det yttersta ansvaret för sociala frågor i samhället. Med
det ville vi se hur fördelningen skulle vara mellan staten och näringslivet för att senare kunna
analysera förutsättningarna för att arbeta med socialt engagemang i Sverige. Däremot, efter att
vi fått in svaren, fick vi ett flertal indikationer på att många respondenter som valt alternativet
medborgarna menade att både staten och näringslivet består av medborgare. Dessutom, i och
med att vi hade ett öppet svarsalternativ, fick vi även svar som påstod att de tyckte att det är
ett samarbete mellan samtliga. Av dessa anledningar anser vi att denna fråga inte var
tillräckligt bra formulerad och således kommer den inte vara av någon stor betydelse inför vår
analys.

Medborgarna 56 %
Staten 33 %
Annat 9 %
Näringslivet 2 %

(Figur 8. Rangordning över respondenternas åsikter om vem som har det yttersta ansvaret för samhället)

I tidigare studier om CSR har vi sett att trovärdighet är något som är avgörande för att
företags sociala ansvarstagande ska tas på allvar av konsumenter. Av den anledningen vill vi
veta hur pass viktiga vissa faktorer bakom ett socialt ansvarstagande anses vara för
konsumenternas uppfattning om trovärdigheten. Olika påståenden presenterades för
respondenterna och de fick svara på en skala från ”1” till ”5” huruvida de instämde i
påståendet eller inte. Det som konsumenterna känner är viktigast för att sociala
engagemangen ska kännas trovärdiga är att pengarna de donerar upplevs nå fram till det
välgörande ändamålet och att företagens intentioner känns genuina. Resultaten uppvisas i
nedanstående tabell.

Fråga Medelvärde

Att företagets intentioner känns genuina 4,2
Att du har förtroende för varumärket 3,6
Att bidragen går till erkända välgörenhetsorganisationer 3,4
Att pengarna du betalar upplevs nå fram till det välgörande ändamålet 4,6
Att enskilda personer i ledningen eller frontpersoner från företaget känns
pålitliga

3,6

Att personalen i företaget får avsatt tid för volontärt arbete inom det valda
sociala ansvarsområdet

2,3

(Figur 9. Faktorer respektive medelvärden för att skapa trovärdighet bakom CSR)

Respondenterna framhåller alltså att företagets intentioner måste kännas genuina för att ett
socialt ansvarstagande ska vara trovärdigt samtidigt som det tidigare var endast 1 % som
trodde att företagens intentioner är genuina. Detta stärker även det tesen om att det finns en
skepsis gentemot företag som tar socialt ansvar.
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För att analysera huruvida företag bör utforma sina CSR-arbeten utifrån konsumenters
attityder ställde vi sex stycken påståenden för att ta reda på hur viktiga de var relativt till
varandra. Resultaten presenteras i nedanstående tabell. Det som är värt att nämna är att
resultaten indikerar att det är mer tilltalande när företag stödjer välgörenhetsorganisationer än
om de startar egna projekt. Denna skillnad är i och för sig inte markant men ändå 0,5 högre.

Fråga Medelvärde

Att företag själva startar projekt för att skapa ett bättre samhälle 3,1
Att företag samarbetar med välgörenhetsorganisationer för att skapa ett bättre
samhälle

3,6

Att företagen satsar på välgörande ändamål som du sympatiserar med 3,5
Att företagen satsar på välgörande ändamål som passar deras egen
verksamhet

3,3

Att företagen visar offentligt hur mycket som doneras av vinsten till välgörande
ändamål

3,4

Att företagen gör reklam för deras sociala engagemang 2,6

(Figur 10. Faktorer och medelvärden för att göra CSR tilltalande för respondenterna)

Det man bör ta fasta på i den affektiva delen är att en stor andel är positiva mot företag som
tar socialt ansvarstagande samtidigt som man inte tror att företagens intentioner är genuina.
Däremot framhåller respondenterna att intentionerna ska vara genuina för att det sociala
engagemanget ska kännas trovärdigt, det finns alltså både en positiv bild mot CSR och en viss
skepsis mot det.

4.1.7 Beteende del 7

I sammanställningen huruvida socialt ansvarstagande eller andra faktorer påverkar
konsumenterna i deras val av livsmedel, i detta fall en brödlimpa, blev resultatet enligt
nedanstående tabell. Respondenterna hade bara möjligheten att kryssa i ett enda alternativ på
denna fråga samt nästa fråga som presenteras under denna tabell.

Smaken 52 %
Kvaliteten 38 %
Pris 6 %
Miljövänlig vara 4 %
Varumärket 0 %
Socialt ansvarstagande 0 %

(Figur 11. Rangordning av vilka faktorer som avgör val av limpa vid ett köp)

Värt att notera är att socialt ansvarstagande inte nämndes som alternativ av någon av
respondenterna.

7 För statistik över beteendevariabler se bilaga 9
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När det gäller påverkan i valet av en dyrare produkt, som kostar mer än 5000 kr, blev
resultatet följande:

Kvaliteten 74 %
Pris 9 %
Varumärket 7 %
Smaken 7 %
Miljövänlig vara 3 %
Socialt ansvarstagande 1 %

(Figur 12. Rangordning av vilka faktorer som avgör val av vara vid ett komplext köp)

Även i detta fall ser vi att socialt ansvarstagande placeras längst ner i tabellen.

I frågan där respondenterna svarar på hur mycket de är villiga att betala extra för en limpa där
företaget stödjer välgörande ändamål blev resultaten enligt nedanstående stapeldiagram. I
efterhand har vi insett att denna fråga kan ha missförståtts en aning. Detta eftersom en limpa
ofta är dyrare än 10 kronor. I det här fallet betyder det att respondenten fortfarande kan välja
alternativ 7, det vill säga 5 kronor, utan att limpan blir dyrare än de flesta limpor ute i
handeln. Vid en närmare syn på skillnaden mellan män och kvinnor i denna fråga ser vi att 32
% av kvinnorna, vilken är den största gruppen av kvinnorna, är benägna att betala 5 kronor
extra för ett välgörande ändamål. Samma statistik fast för män är att 28 % är benägna att
betala 1 kr extra för välgörande ändamål. Mellan respondenter som har donerat och inte har
donerat pengar till välgörande ändamål ser vi en skillnad. Det som skiljer dem åt är att de som
har donerat pengar till välgörenhet kan tänka sig att betala 5 kronor extra i relativ hög
utsträckning, medan de som inte har donerat pengar inte kan tänka sig att betala 5 kronor extra
i lika hög utsträckning.

1= inget mer 2= 50 öre 3=1 kr 4=2 kr 5=3 kr 6=4 kr 7=5 kr
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(Figur 13 – Stapeldiagram; hur mycket kan respondenten tänka sig betala för ett socialt engagemang)

Vi var intresserade av att veta ifall ett socialt engagemang som inte upplevs trovärdigt kunde
resultera i negativa beteenden för företagen. Svaret i undersökningen blev att 36 % har
bojkottat varor ifall det sociala engagemanget inte känns trovärdigt. Det indikerar att det är av
yttersta vikt att det sociala engagemanget ska upplevas som trovärdigt. Vi kan inte se något
samband mellan att de som har bojkottat varor skulle ha en negativ inställning till CSR. Efter
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vägning mellan män och kvinnor ser vi att fördelningen bland dem som har bojkottat varor är
50 % män och 50 % kvinnor.

Respondenterna fick ta ställning till tre påståenden i denna beteende del. Undersökningen
visade att det finns en tendens till att konsumenter kan prata i goda ordalag om ett företag på
grund av deras sociala ansarstagande. Nedan presenteras de tre olika påståendena från enkäten
samt respektive medelvärden. Det visade sig att det förelåg skillnader mellan män och
kvinnor i denna fråga. Mäns medelvärde var 3,6 medan kvinnors var 4,0, vilket indikerar att
kvinnor är mer benägna att prata i goda ordalag om ett företag på grund av deras sociala
engagemang.

Ett företags sociala engagemang kan få mig att prata i goda ordalag om företaget 3,7
Ett företags sociala engagemang kan få mig att leta efter ytterligare information om
företaget som säljer produkter

2,9

Ett företags sociala engagemang kan få mig att leta efter ytterligare information om
den välgörande organisation som företaget stödjer

2,8

(Figur 14. Beteenden som kan påverkas av CSR samt medelvärden)

4.2 Företagsperspektiv kontra konsumentperspektiv
Går det att se några likheter mellan konsumenter syn på socialt ansvarstagande och på
företagens syn på socialt ansvarstagade? Både Michael Hansen från Svenska Lantchips, och
Birgitta Tapper Olsson från Folksam, trodde inte att konsumenterna påverkas av deras sociala
ansvarstagande när de ska köpa chips eller en försäkring. I vår undersökning och i våra givna
inköpssituationer såg vi att både Hansens och Tapper-Olssons tankar stärktes. Konsumenter
tog inte hänsyn till socialt ansvarstagande när de fick ranka olika produktattribut.

Hansen påpekade dock att han vid vissa tillfällen, exempelvis på mässor, fått positiv respons
från konsumenter vad gäller det sociala ansvarstagandet. Tapper Olsson hävdade att de
kampanjemätningar som gjorts indikerar att Folksam stärkt sin position gentemot
konkurrenterna tack vare sitt sociala engagemang. Detta kan kopplas till delen i vår
undersökning där konsumenterna hävdade att ett företags sociala engagemang kan få dem att
prata i goda ordalag om företag. Slutsatsen av detta blir att det sociala ansvartagandet kan
stärka bilden av företagen hos konsumenterna men att det inte medför någon direkt inverkan
på konsumtionsbeteendet.

Något som vi också har spekulerat i är att det finns en skepsis mot socialt ansvarstagande
företag då endast 1 % trodde att företags motiv till socialt ansvarstagande är av ett genuint
intresse. Michael Hansen tror att ”Sveriges kultur är sådan att vi litar på att staten tar sitt
ansvar och vi har svårt att se på nya effektivare lösningar för samhället och befolkningen”.
Hansen menar alltså att svenskar inte är vana vid att företag kan fylla en viktig social roll i
samhället.

Hur ska man då skapa en hög trovärdighet för det sociala ansvarstagandet? Enligt Birgitta
Tapper Olsson är det viktigaste att ”man måste ha väldigt torrt på fötterna innan man går ut
och kommunicerar”. Hon framhåller att företagen måste se till att ha ett internt utvecklat etiskt
arbete innan man kan kommunicera ett socialt ansvarstagande. Dessutom menar hon på att det
sociala engagemanget ska vara ”på riktigt”. Tapper Olssons syn stämmer väl överens med
resultaten från vår undersökning. När respondenterna fick ta ställning till vad som var ett
trovärdigt engagemang framhöll många att ett genuint intresse från företagens sida var viktigt.
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4.3 Diskussion kring resultaten
Utifrån ovanstående analys har en del frågor väckts som vi har för avsikt att diskutera i
kommande stycke. Frågorna vi ämnar besvara är:

Det finns ett glapp mellan den affektiva delen och beteende delen hos respondenterna, varför
existerar detta glapp?

Trots att det fanns glapp mellan den affektiva delen och beteende delen, så fanns det vissa
konsumtionsbeteenden som kan härledas till att företag tagit ett socialt ansvar. Vad innebär
detta?

4.3.1 Glapp mellan den affektiva delen och beteende delen
Det som är anmärkningsvärt i resultatet är att det finns ett glapp mellan den affektiva delen
och beteende delen. Det var, som redan nämnts, endast en person som ansåg att ett eventuellt
socialt ansvarstagande var det som man tar mest hänsyn till vid val av produkt eller tjänst vid
både komplexa och vardagliga köp. Detta är anmärkningsvärt när man ställer det i paritet mot
den positiva attityd respondenterna hade mot socialt ansvarstagande företag. Respondenterna
tycker alltså att det är positivt men samtidigt värdesätter de ett socialt ansvarstagande som
produktattribut väldigt lågt. Detta väcker ytterligare två frågor:

Har respondenterna svårt att rannsaka sig själva vid denna fråga eller är socialt
ansvarstagande ett attribut som helt enkelt inte värderas högt?

Kan respondenterna på ett omedvetet plan bli påverkade av ett socialt ansvarstagande vid val
av produkt?

Svaret på första frågan kan vara att respondenter vid attitydundersökningar ofta kan förställa
sig. Enligt Ulrich och Sarasin tenderar respondenter vid attitydundersökningar att ofta
framställa sig i god dager och leva upp till sociala normer (Pelsmacker, Driesen, Rayp, 2005)
Den positiva inställningen mot CSR, som framkom i den affektiva delen, kan således vara
resultatet av att respondenterna ville leva upp till en norm om att socialt ansvarstagande är
bra. Om detta stämmer är det kanske inte så konstigt att så få respondenter inte tog mest
hänsyn till socialt ansvarstagande när de fick välja ett produktattribut. Eller så är det helt
enkelt på det viset att det sociala ansvarstagandet är ett attribut som inte tilltalar konsumenter
vid inköp. Bird och Hughes menar att det endast finns ett fåtal konsumenter som gör sina
inköp grundat på etiska attribut (Pelsmacker, Driesen, Rayp, 2005). Något som också kan ha
påverkat resultatet är att våra respondenter inte kunde relatera denna fråga till ett verkligt
inköpsbeslut.

På frågan om respondenterna på ett omedvetet plan kan bli påverkade av ett socialt
ansvarstagande tar vi hjälp av den tidigare presenterade kognitiva schemateorin. Den
betecknas som en av grundstommarna i kognitiv terapi och är framtagen av psykologen Jean
Piaget. Denna teori går ut på att en yttre händelse kan aktivera en människas grundantaganden
och därmed sätta igång medvetna tankar hos människan utan att denna vet varför. Dessa kan i
sin tur leda till handling.
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(Figur 15. Piagets schemateori)

Enligt Piagets sätt att se det skulle det vara möjligt att ett företags sociala ansvarstagande är
en yttre händelse som kan aktivera konsumentens grundantaganden. Detta skulle i sin tur leda
till ett beteende, eller i detta sammanhang ett konsumentbeteende, utan att konsumenten är
medveten om detta.

Det vi menar med detta är att ett socialt ansvarstagande har påverkat konsumenten positivt i
en tidigare fas än i själva konsumtionssituationen. Detta gör att konsumenten har en god bild
av varumärket och väljer således varumärket av detta skäl. Respondenten skulle i detta fall
inte kunna erinra sig att det är det sociala ansvarstagande som påverkat denne vid val av
produkt. Detta kan förtydligas med ett exempel:

Konsumenten Kalle befinner sig i en livsmedelsaffär. Kalle ska köpa bananer och väljer
mellan en klase ”Dole” bananer och en klase ”Chiquita” bananer. Kalles val blir Chiquita
bananer för att han har positiva associationer till varumärket, dessa positiva reaktioner kan
Kalle dock inte härleda. I detta fall finns det en stor chans att den goda bild Kalle har av
Chiquita är ett resultat av deras sociala engagemang, förutsatt att hans grundantagande är att
det är positivt med socialt ansvarstagande företag. Exemplet kan tyckas vara både trivialt och
spekulativt men det illustrerar ändå vad vi menar med att ”konsumenten kan vara påverkad på
ett omedvetet plan”.

En teori som tidigare nämnts i kunskapsöversikten är teorin om konsumenters identifiering av
produktalternativ. Denna teori förklarar att konsumenter kategoriserar produkter i tre
kategorier, dessa är; ”evoked set”, ”inept set”, och ”inert set”. ”Evoked set” är de produkter i
en produktkategori som konsumenter kan tänka sig att köpa medan ”inept set” är de produkter
i en produktkategori som konsumenten är medveten om men inte vill köpa. Vi tror det finns
en möjlighet för företag som tar socialt ansvar, och som gör reklam för detta på ett trovärdigt
sätt, att flytta sina produkter eller tjänster från konsumentens ”inept set”, till konsumentens
”evoked set”. För att knyta an till det ovan givna exemplet kan vi utveckla detta lite:

Ponera att Kalle vanligtvis köper Dole bananer men under den senaste tiden sett reklam för
Chiquita sociala ansvarstagande. Kalle har en positiv inställning till Chiquitas sociala
ansvarstagande och på så sätt blir Chiquitas bananer ett varumärke som Kalle numera har i sitt
”evoked set”. Det sociala ansvarstagandet har i detta fall skapat ett mervärde för produkten,
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ett mervärde som kan påverka Kalle i sitt konsumtionsbeslut, oavsett om han är medveten om
detta eller inte.

4.3.2 Konsumentbeteenden härledda från socialt ansvarstagande
I vår undersökning sade en stor del att ett företags sociala ansvarstagande kan få dem att prata
i goda ordalag om företaget. Detta tyder på att ett socialt ansvarstagande kan vara en viktig
del vid skapandet av en positiv Word of Mouth (WOM) för ett företag. Att få en positiv
WOM är något som är ytterst effektivt för företag och ofta väger det tyngre än all annan
reklam. Som vi tidigare skev i kunskapsöversikten så menar Rossiter och Percy att WOM är
dubbelt så effektivt som vanlig reklamexponering.

Ett annat konsumtionsbeteende som kunde härledas från att företag tar socialt ansvarstagande
var att hela 38% någon gång bojkottat en vara för att ett företags CSR - arbete inte kändes
trovärdigt. Sannolikheten att en stor del av dessa konsumenter kommer att sprida den negativa
bild de har av företagens icke trovärdiga engagemang är stor. I en undersökning som är
presenterad Solomons bok Consumer Behaviour (2002) har det konstaterats att 90 % av de
som har bojkottat varan kommer att föra sina negativa åsikter om företaget sociala
engagemang till minst nio andra personer. Negativ word of mouth har som bekant ännu större
genomslagskraft än positiv varför ett icke trovärdigt engagemang kan tänkas skada företags
rykte i mycket stor utsträckning.
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5. SLUTSATS
Forskningsfrågan i denna uppsats var att studera svenska konsumenters attityder mot socialt
ansvarstagande företag. Utifrån vår undersökning har vi kunnat konstatera att den generella
inställningen mot företag som tar ett socialt ansvar är positiv. Däremot är det en minoritet av
respondenterna som tror att företagen tar socialt ansvar av ett genuint intresse samtidigt som
en majoritet menar att ett genuint intresse är det som gör företags sociala engagemang
trovärdigt. Detta tyder på att det finn en viss skepsis mot socialt ansvarstagande företag trots
att den generella inställningen är positiv.

Resultatet i undersökningen indikerade att kännedomen om begreppet socialt ansvarstagande
är hög och att McDonalds är det företag vars sociala engagemang har bäst medvetenhet hos
respondenterna. Orsaken till detta kan ligga i att respondenternas snittålder i vår undersökning
är förhållandevis låg.

Generellt sett gick det inte att utläsa några större skillnader mellan män och kvinnor. Det enda
undantaget var i frågan om hur många kronor extra respondenten var beredd att betala för att
stödja ett välgörande ändamål när denne köpte en limpa. I denna fråga tenderade kvinnor att
betala mera för att stödja ett välgörande ändamål.

Några större psykografiska skillnader gick inte heller att utläsa. Det förelåg nämligen ingen
större skillnad på de respondenter som donerade pengar till välgörande ändamål och på de
som inte gjorde det.

I övrigt går det att utläsa att det inte finns någon direkt påverkan på konsumtionsbeteendet hos
konsumenter för att företag tar ett socialt ansvar. Det finns däremot indikationer på att det kan
ha en indirekt påverkan på konsumtionsbeteendet, detta av två skäl. Först och främst har vi
konstaterat att konsumenter har en positiv attityd gentemot socialt ansvartagande företag. Om
ett företag hanterar detta ansvarstagande på rätt sätt ser vi en möjlighet i att konsumenternas
positiva grundantagande kan aktivera en automatisk tankeprocess som kan leda till ett
konsumtionsbeteende, utan att konsumenten är fullt medveten om detta. Det andra skälet som
indikerar att det kan finnas en indirekt påverkan på konsumtionsbeteendet är den positiva
Word of Mouth som ett socialt ansvarstagande tycks kunna generera. Det finns en möjlighet
att konsumenter blir påverkade av varandra vilket kan påverka konsumtionsbeteendet. Denna
påverkan kan också vara negativ vilket stärks av att en del av respondenterna bojkottat
produkter ifrån företag vars sociala ansvarstagande inte uppfattades som trovärdigt.

Det som vi tycker är intressant att ta med sig av denna studie och som vidare forskning skulle
kunna undersöka är följande:

 Hur ska man kommunicera socialt ansvarstagande för att möta den skepsis som verkar
finnas hos svenska konsumenter?

Vad bör ett socialt ansvarstagande innehålla för att på bästa sätt generera en positiv
Word of Mouth?

 Finns det något sätt att möjliggöra en direkt påverkan av konsumtionsbeteendet genom
att ta ett socialt ansvarstagande?
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BILAGA 1 – Diskussionsunderlag för samtal
Begreppsförklaring:
CSR = ”Corporate Social Responsibility”

Allmänt om CSR
Hur definierar ni etik och socialt ansvarstagande?
Vilka är företagets kärnvärden? Varför dessa och hur gestaltas de?
Företagets mission/vision? Är CSR integrerat i de?
Säljer etik?
Drivkrafter bakom CSR?
Fördelar resp. nackdelar med CSR?
Förutsättningar för CSR?
Vad krävs det för att lyckas med CSR?
Syftet och mål för företag med CSR i Sverige?
Grunder till val av ändamål?
Fördelar och nackdelar med proaktivt arbete eller samarbete med välgörenhetsorganisation?
Företagets CSR på operativnivå
Hur stor är budgeten för CSR?
Finns det specifika poster i företaget som arbetar med CSR?
Hur sker kommunikationen kring etik och CSR inom organisationen?
Hur sker arbetet rent praktiskt med CSR?
Finns det möjlighet att mäta CSR i monetära termer?
CSR och kommunikation
Kommunicerar ni CSR?
Hur i så fall?
Vad är målet med kommunikationen?
Ifall ni inte kommunicerar CSR varför inte?
Konsumentperspektivet
Har ni fått respons från er målgrupp? Hur har den varit i så fall?
Hur tror ni konsumenter ser på företag som sysslar med CSR?
Vilken bild av företaget vill ni att konsumenten ska ha?
Vilka faktorer skiljer konsumenter emellan som är positiva resp. negativa till CSR?
Tror ni att genom ert arbete med CSR har påverkat er målgrupp positivt?
Tror ni att konsumenterna är villiga att betala mer för produkter som kommer från CSR
företag?
Tror ni att ni kan påverka konsumenters köpbeteende genom ert arbete med CSR?
Har ni medvetet valt ett CSR-engagemang som ni tror går hand i hand med er målgrupp?
Hade ett annat typ av CSR-engagemang påverkat er målgrupp annorlunda?
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BILAGA 2 – Enkät i trycktform

Denna enkät syftar till att kartlägga konsumenters uppfattning kring socialt ansvarstagande företag. Med
socialt ansvarstagande menar vi företag som integrerar sociala och miljömässiga skäl i sin verksamhet på
frivillig väg. Ett exempel: ”Företaget X” donerar en viss del av sin vinst till SOS-barnbyar.

Kön Man Kvinna

Ålder _________ år

Under det senaste året har du donerat pengar till välgörande ändamål?

Ja Nej

Har du tidigare hört talas om begreppet socialt ansvarstagande?

Ja Nej

Vilka av följande företag VET du är socialt ansvarstagande?

Folksam McDonalds Svenska Lantchips HM Skandia ICA Phillip Morris Ben & Jerry
SAS Volvo Chiquita IKEA Elektrolux Banco Fonder

Har du kryssat i något av ovanstående företag, vänligen ge ett exempel på hur ett av företagen är socialt
ansvarstagande! (Max 50 ord)
__________________________________________________________

Av följande företag, vilka kan du minnas att du har sett reklam ifrån angående deras sociala
engagemang? (Med reklam menar vi; tv-reklam, tidningsannonser, reklam på hemsida och radioreklam)

Folksam McDonalds Svenska Lantchips HM Skandia ICA Phillip Morris Ben & Jerry
SAS Volvo Chiquita IKEA Elektrolux Banco Fonder

Vilket av följande alternativ tror du är det främsta motivet till varför svenska företag är socialt
ansvarstagande? Välj endast ett alternativ.

för att öka lönsamheten skapa positiv bild av företaget
för att många andra företag gör det för att motivera personalen
de har ett genuint intresse för sociala frågor

Ta ställning till följande påstående!

Instämmer Instämmer inte
alls helt

1 2 3 4 5

Det är bra med socialt     
ansvarstagande företag

Vilket av dessa tre alternativ anser du ha det yttersta ansvaret för att skapa ett fungerande samhälle?
(Kryssa i ett alternativ!)

Staten Medborgarna Näringslivet
Annat:________________



36

Vad är avgörande för dig för att ett socialt ansvarstagande från ett företag ska kännas trovärdigt?
Rangordna påståendena med ett kryss i aktuell ruta!

Saknar helt Helt
betydelse avgörande

1 2 3 4 5

Att företagets intentioner     
känns genuina

Att du har förtroende för     
företaget

Att bidragen går till     
erkända välgörenhets-
organisationer

Att pengarna du betalar     
upplevs nå fram till det
välgörande ändamålet

Att enskilda personer     
i företagets ledning
känns pålitliga

Att personalen i företaget     
får avsatt tid för volontär-
arbete inom det valda
sociala ansvarsområdet

Vad är viktigt för att ett socialt ansvarstagande ska tilltala dig?
Rangordna påståendena med ett kryss i aktuell ruta!

Saknar helt Helt
betydelse avgörande

1 2 3 4 5

Att företag själva startar     
projekt för att skapa ett
bättre samhälle

Att företag samarbetar     
med välgörenhets-
organisationer för att
skapa ett bättre samhälle

Att företag satsar på     
välgörande ändamål
som du sympatiserar
med

Att företag satsar på     
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välgörande ändamål
som passar med deras
egen verksamhet
(ex. Elektrolux utvecklar
vattensnåla diskmaskiner
till bland annat Kina
där är vattenbrist)

Att företagen offentligt     
redovisar hur mycket
av vinsten som går
till välgörande
ändamål

Att företagen     
gör reklam för deras
sociala engagemang
(Med reklam menar vi; tv-reklam, tidningsannonser, reklam på hemsida och radioreklam)

Du befinner dig i en matvarubutik och ska köpa en brödlimpa. Kryssa i ett av de två alternativen som du
tar mest hänsyn till vid valet av vilken limpa du handlar! (Med socialt ansvarstagande menar vi i detta fall
att en del av intäkten går till en välgörenhetsorganisation)

Socialt ansvarstagande  Pris

Socialt ansvarstagande  Kvalitet

Socialt ansvarstagande  Smak

Socialt ansvarstagande  Varumärket

Socialt ansvarstagande  Miljövänlig vara

Du befinner dig i en situation där du ska handla en produkt/tjänst för mer än 5000 kr. Kryssa i ett av de
två alternativen som du tar mest hänsyn till vid valet av produkt/tjänst! (Med socialt ansvarstagande
menar vi i detta fall att en del av intäkten går till en välgörenhetsorganisation)

Socialt ansvarstagande  Pris

Socialt ansvarstagande  Kvalitet

Socialt ansvarstagande  Rekommendation från vänner

Socialt ansvarstagande  Varumärket

Socialt ansvarstagande  Miljövänlig vara

Du befinner dig i en mataffär och ska handla en brödlimpa… Limpan kostar 10 kr, hur mycket mer är du
beredd att betala för att stödja ett välgörande ändamål

Inget mer 50 öre 1 kr 2 kr 3 kr 4 kr 5 kr

Har du någon gång bojkottat en vara på grund av att företaget sociala engagemang inte känns trovärdigt?

Ja Nej
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Ta ställning till följande påståenden!

Instämmer Instämmer inte
alls helt

1 2 3 4 5

Ett företags sociala    


engagemang kan få mig att
prata i positiva ordalag om
företaget

Ett företags sociala    


engagemang kan få mig att
leta efter mer information om
företaget.

Ett företags sociala    


engagemang kan få mig att
leta efter mer information om
den välgörande organisation
som företaget stödjer.

Tack för din medverkan!
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BILAGA 3 – Enkät som den såg ut på Internet
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BILAGA 4 – Inventering av socialt ansvarstagande svenska
företag

HM
H&M:s affärside är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Deras design- och
inköpsavdelning skapar klädkollektionerna och svarar för att de kan erbjuda det bästa modet.

På hemsidan kan man även läsa att inom deras kvalitetsbegrepp så ingår att tillverkningen
sker under goda förhållanden.

H&M har ett gediget CM-engagemang enligt vad det står på deras hemsida. Bland annat har
de samarbete med UNICEF, UNI (Union Network International), de är med och finansierar
FN:s milleniemål, de arbetar för att utbilda kvinnor i norra Indien, de arbetar för att minska
HIV-spridningen bland ungdomar i Kambodja och mycket mer.

På hemsidan finns deras code of conduct, dvs. H&M:s krav på deras underleverantörer. De
har även, enligt hemsidan, en väl utarbetad plan för hur de kontrollerar att deras kraven följs
upp av fabrikerna.

På hemsidan kan man även ladda ner hela deras Corporate Social responsibility rapport från
2004. I den kan man läsa under kapitlet ”Code of conduct activities” följande utdrag ur deras
code of conduct: ”H&M, as a strongly expanding multinational company, feels that it is
increasingly important for us to take responsibillity for all our actions, in Europe as well as in
the rest of the world. Most importantly, we have a responsibility towards all the thousands of
people taking part in the production of our garments. We have to make sure that nobody
whose work contributes to our success is deprived of his or her human rights, or suffers
mental or bodily harm”. (www.hm.se)

Svenska lantchips
Svenska Lantchips AB är ett familjeföretag som startade 1992 i Dalsland. Idag har de en
produktion som uppgår till ca 1000 ton chips i Södertälje och sysselsätter runt 25 personer.
VD för företaget är Signhild Arnegård-Hansen.

Svenska Lantchips affärside:
Svenska Lantchips skall erbjuda konsumenter snacksprodukter av hög kvalitet som kan njutas
vid enskilda tillfällen eller tillsammans vid fest eller annan trevlig social samvaro. Hänsyn
skall tas till miljön och det sociala engagemanget.

Ända sedan starten har Svenska Lantchips varit engagerade i SOS-barnbyar. De har
tillsammans med SOS-barnbyar utvecklat olika projekt för föräldralösa barn i Estland,
Lettland och Ryssland. Enligt deras hemsida har det varit en naturlig del av företaget i och
med att familjen Hansen, ägarna till Svenska Lantchips, själva har en stor familj med sex
barn.

Utöver deras engagemang i SOS-barnbyar är de även aktiva i sitt arbete med miljöfrågor. De
arbetar ständigt med olika förpackningslösningar. Deras filosofi är att produkter generellt
förpackas för mycket. Deras förpackningsarbete går ut på att hitta en balans mellan
produktsäkerhet, ekonomi, estetisk samtidigt som de inte slösar med material.
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Enligt deras hemsida har de även flyttat produktionen från Dalsland till Södertälje just på
grund av miljötänkande. Eftersom den största marknaden var i Stockholm var det effektivare
med produktionen närmare där än att en massa tomma lastbilar var tvungna att åka upp till
Dalsland för att hämta några enstaka pallar med chips. (www.svenskalantchips.se)

IKEA
IKEA:s sociala engagemang går att urskilja i deras vision: ”to create a better everyday life for
many people”.

I broschyren ”Social and Environmental responsibility” som finns att ladda ner på IKEA:s
hemsida går det att läsa om IKEA:s miljö- och sociala engagemang. De är enligt broschyren
väl medvetna om hur de som producent av möbler ska arbeta för att minska miljöförstöringen.

De har samarbete med UNICEF, WWF och ”Save the Children”. De har ett antal projekt på
gång i främst Asien där de arbetar mot barnarbete. En kommentar från Susan Bisell, från
Unicef är: ”… IKEA has shown that it actually is possible to make money and do something
good for the community at the same time.”. Istället för att dra bort produktionen där
barnarbete förekommer har IKEA valt att ställa krav på fabrikerna där möblerna produceras.
Fabrikerna måste presentera en ”action plan”, vilken ska möjliggöra att barnen får utbildning
och verkligen går i skolan.

IKEA:s Anders Dahlvig, Group President, erkänner även i samma broschyr som ovan att han
inte kan garantera 100% att alla deras möbler produceras på ett miljövänligt sätt och under
sådana villkor att de människor som arbetar i fabrikerna inte far illa. Han menar att
fattigdomen i utvecklingsländerna, där produktionen är belagd, är komplex att lösa och att
IKEA inte klarar av det som ensam aktör, men däremot garanterar han att de gör sitt bästa för
att förbättra villkoren för alla som arbetar i fabrikerna där IKEA:s möbler produceras.
(www.ikea.se)

Skandia
Skandia har en egen del av Skandia som de kallar för ”Idéer för livet”. Via Idéer för livet
samarbetar de med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Så här motiverar
de på deras hemsida deras sociala engagemang:

”Eftersom Skandia är en del av samhället vill vi också vara med och ta ansvar för hur det
utvecklas. Idéer för livet stödjer arbetet för barn och ungdom. Vår övertygelse är att allt
främjande arbete ska startas när barnen är mycket små. Det vinner både individen och
samhället i stort på.”

Enligt deras hemsida har alla deras anställda möjlighet att arbeta ideellt på betald arbetstid för
Idéer för livet, de kallas då för ambassadörer.

De organisationer som Skandia samarbetar med är bland annat: Föreningslivet mot droger,
Röda korset, SISU – Idrottsutbildarna, Studiefrämjandet, Urkraft och Xist tjejforum. Det
gemensamma med dessa organisationer och Skandias Idéer för livet är att de stödjer barn och
ungdomar.
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Ett exempel på vad de gör rent praktiskt är i deras samarbete med Röda Korset där de har ett
gemensamt projekt som går under namnet ”Läxhjälpen”. Projektet går ut på att vuxna hjälper
barn i stockholmsområdet med läxläsning och att motivera barn till att studera.

Idéer för livet är även med och hjälper Stiftelsen Friends. Stiftelsen Friends arbetar för att
minska mobbingen på skolor i Sverige. Skandia har till exempel hjälpt Friends att få sprida
sitt budskap genom att låta Friends vara med på olika skolmässor.
(www.skandia.se)

Phillip Morris
En av deras främsta målsättningar är att vara ett socialt ansvarstagande företag, både på lokal
och på global nivå. De har för avsikt att bli samhällets mest ansvarstagande företag. Vad gör
de för att uppnå den målsättningen? De gör ansträngningar för att skydda miljön, förhindra
rökning bland ungdomar, stöttar konstnärlig verksamhet och tar tag i frågor som rör våld i
hemmet och svält. Deras principer är:

 Lyssnar på vad det är som oroar samhället vad det gäller deras produkter, försöker
hitta en gemensam plattform med deras kritiker och implementerar riktiga lösningar.

 Erkänner och tar till sig deras roll som ett ansvarstagande företag och en aktiv medlem
i samhället

 Är öppna och tydliga mot deras andelsägare och samhället som helhet
 Visar tecken på redbarhet, respekt, tillit och samarbetsvilja i deras handlingar
 Följer andan och kunskapen som omger de lagar, föreskrifter och policybestämmelser

som styr vår bransch

För samhället arbetar de med information om farorna med rökning, de gör vad de kan för att
hålla cigaretter borta från barn och utvecklar produkter som potentiellt är mindre skadliga än
cigaretter. På hemsidan berättar de även att de vid katastrofer som till exempel Tsunamin tar
de ansvar genom att de ”gör vad man kan för att hjälpa…”. De menar också att de genom
affärsexpertis och ekonomisk sakkunskap kan hjälpa välgörenhetsorganisationer. År 2004
utförde Phillip Morris International välgörenhetsinsatser i 70 olika länder till ett sammanlagt
värde av $13,6 miljoner.

Ett led i deras roll som ett socialt ansvarstagande företag är att de har satt upp egna
marknadsföringsnormer, vilka är:

 Vi varken distribuerar, säljer eller erbjuder varor som tröjor, kepsar eller paraplyer
med deras cigarettmärkens namn eller logotyp

 Där lagen inte specificerar hälsovarningars text, storlek, format eller placering i
reklam, använder de frivilligt tydliga och framträdande hälsovarningar som upptar
minst 10 % av den sammanlagda reklamytan.

(www.phillipmorris.com)

Elektrolux
”Consumers today expect products that are produced in an environmentally ethically and
socially acceptable way. We work to meet those expectations while at the same time seizing
opportunities to accelerate innovation, sharpen our cost-competitiveness, and meet the needs
of a growing global market” säger Johan Bygge, Head of Major Appliances for Europe and
Asia and member of Group Management.
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Detta visar sig i deras stöd till FN:s Global Compact. Global Compact är ett internationellt
samarbete mellan FN och företag där 10 principer har satts upp vilka i sin tur stödjer
mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljöfrågor, och anti-korruption.

Andra exempel på vad de gör är i Brasilien. Där har de startat upp ett projekt med 10 andra
företag som går ut på att starta ett universitet i staden Curitiba där handikappade människor
utvecklar och lär sig för att vid ett senare skede ta anställning på något av företagen.

Ytterligare ett exempel är i Kina där Elektrolux säljer produkter som snålar på
vattenförbrukningen, vilket är viktigt i Kina då de drabbas regelbundet av torrperioder.

Elektrolux har även ett samarbete med WWF i Italien sedan 12 år tillbaka. En av Elektrolux
initiativ där var att sponsra en rittävling där de vinnande skolorna fick ett bibliotek.

År 2004 när tsunamikatastrofen hände sattes ett kristeam ihop både i Stockholm men också i
Thailand. Där personalchefen Manusrudee ”Pla” Suwannarat ledde teamet i Thailand. Hon
var kontaktbar 24-timmar om dygnet och var utrustad med pengar till nödställda och volontär
arbetade som tolk på den svenska ambassaden för att hjälpa nödställda svenska turister.
(www.elektrolux.se)

SAS
Följande finns att läsa på SAS-koncernens hemsida: “The outside world´s expectations that
businesses take social responsibility have risen in recent years. For the SAS Group this means
acting responsibly in the communities where it operates and working for improvments in the
environment, economy and people´s quality of life.” Dessutom står det på deras ”Mission-
Vision-Objectives-Values”-flik på hemsidan under values ”We care about our customers and
employees and acknowledge our social and environmental responsibilities”. Exempel på
SAS:s CSR-engagemang är deras samarbete med WWF och Öresund Environment Academy.
De är liksom Elektrolux också involverade i samarbetet med Global Compact.
(www.sas.se)

Folksam
Folksam är ett försäkringsbolag som ägs av alla deras kunder, det vill säga att vinsten inte går
till några aktieägare utan stannar hos oss alla, som det står på deras hemsida. Under deras
vision går det att läsa att den är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen
känner trygghet. Deras affärsidé är att i samverkan med deras kunder skapa och tillhandahålla
trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta.

De har ett projekt sedan 2001 som de kallar för ”Motståndskraft”. Enligt deras hemsida fångar
motståndskraft deras värderingar – det de står för:

 Etiska krav på deras placeringar
 De har tagit ett helhetsgrepp om det kapital de förvaltar och så gott som allt: fonder,

försäkringsportföljer och enskilda kunduppdrag omfattas etiska placeringskriterier.
 Trafiksäkerhetsforskning
 De utför forskning för att minska antalet skador bland annat genom rapporten ”Hur

säker är bilen?”
 Miljöforskning
 Hälsa
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 Folksam har ett dotterbolag, Folksam Hälsa AB, som arbetar på uppdrag av
försäkringskassor, försäkringsbolag, landsting och företag och erbjuder
rehabiliteringstjänster.

 De hjälper konsumenter att få sista ordet
 Skadeförebyggande verksamhet

Under fliken Internationella samarbeten på deras hemsida står det även att de har ett
samarbete med organisationen ”Kooperation utan gränser”, vilka arbetar för att ge världens
fattiga makt och inflytande.
(www.folksam.se)

Chiquita
Chiquita firar i år att de har blivit rainforest alliance certifierade. Rainforest alliance skapade
ett miljöprogram på grund av dåliga förhållanden på bananfarmerna. Deras nio punkter är:

 Bevara ekosystemet
 Skydda djurlivet
 Bra arbetsförhållanden och rättvis behandling av anställda
 Samhällsengagemang
 Minimal och strikt kontrollerad användning av kemiska bekämpningsmedel
 Fullständig, integrerad avfallshantering
 Vattenvård
 Markvård
 Miljöplanering och kontroll

Enligt Raul Gómez en som arbetar på en chiquitafarm har de nya reglerna inneburit en ”social
revolution”
(www.chiquita.se)

Banco Fonder
Banco fonder startades 1975 och är en förvaltare av etiska och ideella fonder. De är en del av
Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank.

Enligt vad man kan läsa på deras hemsida påverkar de, genom deras analysmetod och deras
proaktiva arbetssätt, aktivt företag att ta ett större ansvar för människor och miljö samtidigt
som de arbetar för att kundernas pengar ska växa.

Två gånger per år sammanträder Etikrådet för ideella fonder i Banco. Deras roll är att bistå
Banco i frågor av svårare etisk karaktär. Dessutom fattar de beslut om vilka ideella
organisationer, samfund och stiftelser som ska vara anslutna till Bancos ideella fonder. Idag
består det etiska rådet av femton ledamöter från bland annat Amnesty och Barncancerfonden
och Hans de Geer, etikprofessor.
(www.banco.se)

Volvo
Biltillverkaren Volvo har en rad olika aktiviteter för att ta socialt ansvar. På hemsidan
presenterar man kort följande aktiviteter:

Volvo Environment Prize
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Sedan 1990 har Volvo delat ut ett pris som man kallar för “Volvo environment prize”. Detta
pris delas ut till världsledande forskare som på något sätt jobbar och forskar kring en hållbar
utveckling av miljön.

Young enterprise, Sweden
Volvo är huvudsponsorn för detta evenemang som ska uppmuntra unga personer att driva
företag. Detta evenemang lockar årligen runt 10 000 deltagare som får hjälp av representanter
från industri och näringsliv att starta och driva egna företag.

Venture Cup West
Denna tävling syftar till att skapa en affärsplan för små företag. Målet är att stimulera
företagstillväxten i västra Sverige och Volvo är en partner som fungerar som en mentor till de
tävlande i försöken att skapa en god affärsplan.

Volvo Adventure
Detta är webbaserad tävling i vilken studenter i åldrarna 10-16 år har chansen att vara med. I
tävlingen får deltagarna starta projektgrupper som ska lösa olika miljöproblem i deras egen
lokala miljö.

Volvo Traffic Safety Program, Brazil
Sedan 1987 har Volvo haft trafiksäkerhetsprogram för highschool studenter i Brasilien.

Gröna Bilen
Detta projekt syftar till att uppmuntra miljövänlig tillverkning av bilar. Projektet är ett
samarbete mellan Volvo, Saab, Scania och fem svenska universitet.

SNS projektet
Sedan 2001 har Volvos VD, Leif Johansson, varit med i en kommitté vars uppgift har varit att
bereda väg för kvinnor på höga positioner i industriföretag. Kommittén har tillkommit efter
ett projekt som startats av SNS, ”Swedish Center for Business and Policy studies”. Detta
projekt implementeras nu i Volvos egna företag.
(www.volvo.se)

ICA
Matvarubutikskedjan ICA presenterar på sin hemsida två dokument som visar hur ICA jobbar
med socialt ansvarstagande. I deras kvalitet- och miljöpolicy finns krav på arbetsvillkor och
säkerhet för de anställda där produkterna placeras. Detta dokument tar bland annat upp ämnen
som; säker arbetsmiljö, arbetstider, inget skadligt barnarbete och i övrigt rimliga
arbetsförhållanden.

Det andra dokumentet är en rapport om ICA:s etik och samhällsansvar. ICA sammanfattar sin
syn på etik och samhällsansvar i sju ståndpunkter, dessa är att ICA ska:

 Driva sin verksamhet med lönsamhet och god etik
 Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov
 Värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna
 Ha en öppen dialog internt och med omvärlden
 Garantera produkt säkerhet och kvalitet
 Främja hälsa och goda matvanor
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 Verka för god miljö med hållbar utveckling

Utöver dessa ståndpunkter som genomsyrar det sociala ansvarstagandet har ICA sedan 2002
varit anslutet till FN:s företagsinitiativ ”Global Compact”. Detta har medfört att ICA har
ställt sig bakom tio internationella principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och
korruption.
(www.ica.se)

Ben & Jerry
Glasstillverkaren Ben & Jerry har delat in sin företagsmission i tre delar; en produktmission,
en ekonomisk mission och en social mission. Den sociala missionen är följande:

”Att driva företaget på ett sätt som aktivt erkänner den centrala roll som företag har i
samhället, genom att hitta nya vägar att förbättra människors livskvalitet på lokal, nationell
och internationell nivå.”

Denna sociala mission försöker man uppnå med en rad olika samhällsengagemang. De fem
viktigaste engagemangen som presenteras på hemsidan redogörs nedan:

SOS – barnbyar
För tillfället stödjer Ben & Jerry ett SOS projekt i Benin, Afrika. Ett exempel på när man
visade sitt engagemang var under loppet ”Medieruset”. Under detta lopp sålde man ”Ko-
kramar” och alla pengar gick oavkortat till SOS-barnbyar.

Mjölk med omtanke
Ben & Jerry har tillsammans med mjölkbönder, intresseorganisationer och företag i branschen
bildat en grupp som vill bidra till att utveckla regler för en hållbar mjölkproduktion baserad på
respekt för kor, människor, mjölk och miljö. Ben & Jerry har därför valt att samarbeta med
familjejordbruk som lovat att aldrig ge sina kor tillväxthormon som rBGH, för att man alltid
ska få mejeriprodukter fria från genetiskt framtagna hormoner.

Give a Pint
Denna kampanj syftar till att folk ska bil blodgivare. Ben & Jerry har på utvalda sjukhus i
Göteborg valt att ge bort glass till alla som går och ger blod.

Free Cone Day
En dag per år ger Ben & Jerry gratis glass till konsumenter på utvalda platser i landet. År
2005 var första gången man gjorde detta i Sverige och tanken är att ge tillbaka någonting till
kunderna och samtidigt samarbeta med en ideell organisation och samla in pengar och
uppmärksamma deras verksamhet.

Batik
Den 18-19 juni 2005 hade Ben & Jerry ett event på Street-marknaden vid Hornstull. Vid detta
event hade kändisar gjort batikfärgade tröjor som sedan auktionerades. All vinst från detta
event gick oavkortat till United Sisters verksamhet.
(www.benjerry.com)
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McDonalds
Hamburgerkedjan McDonalds hävdar att samhällsengagemang alltid varit en viktig del av
deras företagskultur. På 50-talet betonade McDonald's grundare Ray Kroc vikten av att ”ge
någonting tillbaka till det samhälle som vi verkar i”. På hemsidan skriver man följande:

”Vi anser att alla - såväl företag, ideella organisationer, offentliga sektorn, som den enskilda
människan - måste bry sig om och ta ansvar för vad som händer i samhället. Det viktiga är
inte orden utan handlingen. Vårt samhällsengagemang ska göra skillnad och vi ska tillföra
det som den offentliga sektorn inte har tillräckliga resurser för.
McDonald's är en del i samhället och det vi gör - som restaurang, arbetsgivare och
mötesplats sätter avtryck. Samhället är viktigt för alla. Därför vill vi ge någonting tillbaka”.

Ett av många exempel på hur McDonalds tar socialt ansvar är Ronald McDonalds Barnfond
som är en fristående stiftelse som startade 1990 i Sverige. Målet med detta projekt är att
hjälpa barn genom att stödja projekt inom medicinska och sociala frågor. McDonalds är
huvudfinansiär till fonden men den stöds även av andra företag, stiftelser och privatpersoner.

Ett exempel på projekt som är initierade av denna barnfond är byggandet av olika Ronald
Mcdonalds hus. Det första huset byggdes 1993 vid Karolinska Sjukhuset. Här bor familjer
vars barn behöver specialistvård vid Karolinska Sjukhuset. Barnen får ingen vård i huset utan
detta är endast till för att familjerna ska kunna bo med sina barn i en så hemlik miljö som
möjligt.

Ett annat exempel på något som McDonalds stödjer är organisationen Friends som är en
rörelse som jobbar emot mobbing i svenska skolor. Detta arbete finansieras av ett antal
bidragsgivare och McDonalds är en av dessa.

Drygt hälften av alla McDonalds restauranger i Sverige ägs och drivs av franchisetagare.
Dessa stöder ofta lokal verksamhet. Exempel på sådant stöd är:

 Ger stöd till organisationer som förmedlar trygghet och vuxennärvaro på helgkvällar
och nätter t ex Farsor & Morsor på Stan, Nattvandrande föräldrar, Vuxenvandrarna

 Ger stöd till antivåld-, antimobbing- eller antidrogorganisationer som arbetar på orten,
tex Göteborgare mot våld, Kvinnojouren

 Sponsrar knatteidrott eller ungdomsidrott som inte är på elitnivå
 Ger bidrag till lekrum på barnmottagningar runt om i landet
 Har någon med funktionshinder eller sociala svårigheter anställd eller praktiserande på

restaurangen
 Har samarbete med skolan, t ex genom Ronald McDonald Trafikskola som lär barnen

att använda cykelhjälm.
(www.mcdonalds.se)
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BILAGA 5 – Sammanställningar av samtal

Sammanställning av intervju med Michael Hansen
Vi intervjuade Michael Hansen, ägare till Svenska Lantchips. Intervjun tog cirka 1,5 timmar.
Nedan följer en sammanställning av intervjun. Intervjun i sin helhet har spelats in via dator
och finns sparad som ljudfil.

Svenska Lantchips startades 1992 och är idag ett familjeföretag ägt av Michael Hansen och
Signhild Arnegård-Hansen. De producerar chips och konkurrerar i Sverige främst med OLW
och Estrella. Michael Hansen uppskattade att de har cirka 4-5 % av den svenska marknaden.
De har produktion i Södertälje där 75 % av produktionen exporteras till länder inom EU.
Deras önskvärda målgrupp är kvinnor med barn.

När de startade företaget gjorde de det utifrån tre fundament. Det första fundamentet var att de
skulle säkra en viss ekonomi i företaget. Det andra fundamentet var att de skulle bereda arbete
för deras egna barn, i dagsläget har familjen sex barn. Det sista fundamentet var att vid vinst
skulle en viss del avsättas för att stödja föräldralösa barn. Fram till nu har de inte haft någon
reklam alls, istället har de donerat pengar till SOS-barnbyar.

Deras arbete med CRS tar sig i uttryck på så sätt att de hjälper organisationer som i sin tur
arbetar för att förbättra situationen för föräldralösa barn. Främst har de hjälpt SOS-barnbyar.
Samarbetet med SOS-barnbyar består av att de bygger kök och matsalar i forna östblocket,
baltstaterna och Ryssland.

Svenska Lantchips har valt att kommunicera samarbetet med SOS-barnbyar via deras påsar.
SOS-barnbyars logotyp finns tryckta på chipspåsarna. Det är även på så sätt som de har löst
den ekonomiska biten att Svenska Lantchips hyr SOS-barnbyars logotyp och de får på så sätt
ersättning för samarbetet. Däremot vill Michael Hansen inte gå ut med hur stor budget som
läggs på CRS från Svenska Lantchips.

Michael Hansen berättar att motivet till deras sociala ansvarstagande är dels familjens privata
engagemang för barn men också visa större företag att det här är ett alternativ som de också
borde göra. Hans förhoppningar var då de startade samarbetet med SOS-barnbyar att OLW
och Estrella skulle ta efter. Än så länge har han inte sett att de har gjort något liknande.
Kommentarer och effekter från konsumenterna är inte många. Sen de började 1992 har de
endast fått ett par skriftliga kommentarer från konsumenter. Däremot när Michael Hansen har
varit ute på mässor och träffat konsumenter har han fått mer kommentarer om att deras sociala
engagemang är uppskattat. Det har även visat sig att de konsumenter är människor som själva
är engagerade i välgörenhetsorganisationer.

”Det är många konsumenter som säger till mig: Det är så bra! Jag är själv engagerad.”

Michael Hansen hade också förväntningar på att de skulle ha fått mer reaktioner i press och
media på grund av deras sociala engagemang.

Michael Hansen tror inte att svenska konsumenter påverkas i sitt val av produkt bara för att ett
företag är socialt ansvarstagande. Han tror att priset är en mer avgörande faktor. Han drar en
parallell till deras arbete med kravmärkta produkter där konsumenterna inte betalade mer för
att de var just kravmärkta.
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”Man kanske är benägen att ta röda korset limpan men bara om priset är det rätta”

Generellt tror Michael Hansen att svenska företags drivkrafter bakom CRS-arbeten är att det
är många vd:ar och styrelsemedlemmar som är givmilda. De flesta företags motiv tror han är
välmenade. Han tror inte att etik säljer eller skulle kunna fungera som ett konkurrensverktyg.

”Min uppfattning är att det är många som vill dra ett halmstrå till stacken för att hjälpa till”

När det gäller skillnaden mellan privatägda företag och aktieägda företag tror han att de
privatägda företagen har starkare skäl till CRS-arbeten och långsiktigare engagemang. Detta
tror han är en av anledningen till att CRS-arbeten är mer utbrett i USA. I USA existerar det en
större andel privatägda bolag än i Sverige. Dessutom menar han att skattesystemet i USA är
uppbyggt för att företag lättare kan stödja välgörenhetsorganisationer i och med att det är fullt
avdragsgillt där. I USA är ett företag inte ett riktigt företag förrän det tar ett socialt ansvar. I
Sverige är skattesystemet inte skapat för att företag ska donera pengar till välgörenhet istället
är det avdragsgillt att skänka pengar till kultur och idrott. Det är en fråga som Michael Hansen
önskar ändra på, vilket han också har lobbat för. Han tror att om det hade funnits
avdragsmöjligheter i Sverige för företag hade givmildheten var mycket större.

”I USA uppmuntras företag, genom skattesystemet, till att sponsra och hjälpa andra”

Ytterligare ett problem med socialt ansvarstagande för företag i Sverige är att svenskar har en
misstänksamhet mot CSR. Michael Hansen ger ett exempel på vilken kritik McDonalds fick
av press och konsumenter när de startade sina första sjukhus i Sverige. Sveriges kultur är
sådan att vi litar på att staten tar sitt ansvar och vi har svårt att se på nya effektivare lösningar
för samhället och befolkningen. Denna syn har vi fått, menar Michael Hansen, dels genom
Sveriges journalistkår och djupt rotade värderingar som att det är lite ”fult” med kommersiell
verksamhet. Han anser att Sveriges journalistkår tycker sig vara lite ”bättre” än andra länders
och att de måste skaffa sig en större bredd.

Däremot tycker han sig se en ny generation som är på gång. En generation som, enligt honom,
”inte har växt upp under den ideologiska välfärdsstaten”. Det är en generation som upplever
världen mindre än tidigare generationer och har lättare att acceptera de nya globala krafter
som är på gång.

Sammanfattningsvis tror han att förutsättningarna för att arbeta med CRS i Sverige är:
 Nya skatteförutsättningar
 Ny bredare journalistkår
 Den nya generationen

Sammanställning av intervju med Birgitta Tapper Olsson
Vi intervjuade Birgitta Olsson Tapper, ansvarig för konceptet ”Motståndskraft”, på folksam.
Intervjun varade i cirka en timme och spelades in i sin på en ljudfil.

De entreprenörer som startade Folksam för ungefär 100 år sedan såg att ett antal människor i
Sverige inte kunde ta försäkringar från de försäkringsbolag som existerade vid den
tidpunkten. Deras idé var då att kunna erbjuda hela svenska folket försäkringar. Sedan dess
har Folksam, enligt Birgitta Tapper Olsson, alltid verkat för att förbättra samhället.
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Idag arbetar de med sin verksamhet utifrån fyra huvudområden:

1. Trafiksäkerhet – De har en världskänd trafiksäkerhets forskning som syftar till att minska
antalet olyckor i trafiken. Birgitta Tapper Olsson berättar att på 60-talet såg de att antalet
olyckor i trafiken ökade samtidigt som antalet bilar ökade i Sverige. Då bestämde sig Folksam
för att inte bara nöja sig med att betala ut ersättning till de skadade utan också arbeta för att
minska olyckorna. Det mest kända kanske är den lista Folksam publicerar vartannat år om
säkra och miljövänliga bilar.

”Vi ska inte nöja oss med att vi betalar ut ersättningar när man blir skadad utan vi ska
försöka vara med och förhindra att de här skadorna uppstår”

2. Miljö – Deras miljöpåverkande som försäkringsbolag är när de till exempel hyr bilar åt
kunder eller bygger om skador på hus. Deras miljöarbete enligt Birgitta Tapper Olsson är att
de har satt upp stränga miljöregler för de företag som de samarbetar med bland annat
bilfirmor eller byggbolag. Dessa regler höjs även successivt för varje år som går.

3. Hälsofrågor – Inom detta område arbetar de med forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar
och med whiplashskador. De har startat en klinik utanför Östersund där de arbetar med
rehabilitering och förebyggande behandlingar för dessa sjukdomar. Forskningen baseras
utifrån de uppgifter de får in via deras försäkringsuppdrag.

4. Ansvarsfull kapitalförsäkring – Birgitta Tapper Olsson berättar att de arbetar utifrån
positiva kriterier. Det vill säga de placerar i företag som gör bra saker för miljön och följer
mänskliga rättigheter. De placerar absolut inte i företag som sysslar med tobak.

”Vi är helt övertygade om att det är de bolagen som kommer vara mest framgångsrika”

Birgitta Tapper Olsson tror att ansvarsfull kapitalförsäkring kommer vara en hygienfaktor i
framtiden vad det gäller placeringar.

Dessa fyra områden täcks in i deras 4 år gamla koncept ”Motståndskraft”. Dels ska
”Motståndskraft” ses som ren motstånd när olyckan har inträffat men dessutom som en
motståndskraft i form utav de fyra ovanstående värderingar.

Birgitta Tapper Olsson säger att de har märkt i deras kampanjmätningar att deras kunders
inställning till varumärket Folksam har stärkts i väldigt hög utsträckning. Konsumenters syn
på Folksam gentemot konkurrenter har också stärkts. Konsumenterna tycker att det är viktiga
frågor som Folksam för upp på agendan.

Däremot tror inte Birgitta Tapper Olsson att det har påverkat antalet nya kunder hos Folksam i
särskilt stor utsträckning. Hon tror att valet av försäkrings bolag är en kombination av olika
faktorer där pris utgör en viktig del och vad föräldrar tidigare har haft för försäkringsbolag.

Själva konceptet ”Motståndskraft” har, enligt Birgitta Tapper Olsson, inte fått särskilt mycket
utrymme i media. Däremot i deras kommunikationsstrategi ingår PR som en väldigt viktig del
när de går ut med deras forskningsrapporter. Utöver PR går de ut och annonserar deras sociala
ansvarstagande i traditionell media så som TV och tidningar och även Internet.
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Något budget för socialt ansvarstagande har de inte officiellt gått ut med menar Birgitta
Tapper Olsson däremot publicerar de sedan två år tillbaka en hållbarhetsrapport där de
beskriver deras målsättning och i vilken utsträckning de har uppnått målen.

Reaktioner från deras konsumenter har varit positiva. Innan de lanserade ”Motståndskraft”
genomfördes ett antal fokusgrupper för att se hur konsumenter ser på försäkringsbolag och
varumärket Folksam. Vid de tillfällena kom det fram att konsumenterna blev förvånade varför
inte Folksam gick ut och berättade alla de saker de gör för samhället. Däremot berättar
Birgitta Tapper Olsson att konsumenter inte är benägna att betala mer för det sociala
ansvarstagandet. Däremot kan det vara avgörande i valet av försäkringsbolag om allt annat är
lika, vilket kan vara priset.

Motiven bakom deras sociala ansvarstagande är enligt Birgitta Tapper Olsson många. Ett av
de är att de är ett kooperativ, vilket innebär att allt de gör ska de ha kundens bästa för ögonen.

”och det är ju klart kan vi förbättra trafiksäkerhetsmiljön, kan vi förbättra miljön, är det bra
för våra kunder”

På lång sikt menar även Birgitta Tapper Olsson att det finns ett försäkringsekonomiskt
perspektiv med i bilden. Ifall de kan få ner antalet trafikolyckor kommer deras utbetalningar
att minskas. Ett tredje motiv är att skapa nyfikenhet runt varumärket Folksam. Ytterligare ett
motiv till CSR är att det motiverar personalen.

”Vi har väldigt stolt personal i Folksam”

Birgitta Tapper Olsson upplever det som att personalen på Folksam är stolta över att arbeta på
ett företag som utöver försäkringsverksamheten tar ett ansvar i samhället.

Internt arbetar de strukturerat och kontinuerligt med att lära ut Folksams värderingar kring
deras sociala ansvarstagande. Detta görs genom seminarier, tävlingar, intranet och
interntidningen.

Vid frågan om vad hon tror är förutsättningar för ett trovärdigt CSR-arbete menar att det
absolut viktigaste är att ett företag kan stå för sitt engagemang att det ska vara på riktigt.

”Man måste ha väldigt torrt på fötterna innan man går ut och kommunicerar”

Utöver deras fyra olika områden vilka nämndes i början och ”Motståndskraft” donerar de
även pengar till ”Kooperation utan gränser”.

I slutet av intervjun säger Birgitta Tapper Olsson angående deras CSR-arbete:

”Det är en väldigt viktig del i folksam och det är en bärande del i varumärket Folksam som
särskiljer oss från konkurrenterna”
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BILAGA 6 – Statistik över demografiska och psykografiska
variablerna

Antal respondenter 102 st

Kön
Män 61 st
Kvinnor 41 st

Ålder
0-19 1 st
20-29 73 st
30-39 9 st
40-49 4 st
50- 15 st

Antal som har donerat pengar till välgörenhet
Ja 64 st
Nej 38 st
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BILAGA 7 – Statistik över de kognitiva variablerna

Medvetna om begreppen socialt
ansvarstagande marknadsföring
Ja 89 st
Nej 13 st

Hur många som känner till att följande företag
tar ett socialt ansvar
Folksam 14 st
McDonalds 68 st
Svenska Lantchips 11 st
HM 18 st
Skandia 7 st
ICA 19 st
Phillip Morris 2 st
Ben & Jerry 3 st
SAS 4 st
Volvo 7 st
Chiquita 32 st
IKEA 24 st
Elektrolux 1 st
Banco 15 st

Hur många som känner till ifall de olika
företagen gör reklam för deras sociala
Engagemang
Folksam 16 st
McDonalds 52 st
Svenska Lantchips 7 st
HM 8 st
Skandia 5 st
ICA 12 st
Phillip Morris 1 st
Ben & Jerry 1 st
SAS 0 st
Volvo 3 st
Chiquita 34 st
IKEA 6 st
Elektrolux 2 st
Banco 7 st
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BILAGA 8 – Statistik över de affektiva variablerna

Vad respondenterna tror är företags motiv till
socialt ansvarstagande
För att öka lönsamheten 10 st
Skapa positiv bild av företaget 90 st
För att många andra företag gör det 0 st
För att motivera personalen 1 st
De har ett genuint intresse för sociala frågor 1 st
Respondenternas inställning till CSR instämmer inte alls instämmer helt

1 2 3 4 5
det är bra med socialt ansvarstagande! 2 12 25 63

Vilka responenterna anser ha det yttersta
ansvaret för sociala frågor i samhället
Staten 34 st
Medborgarna 57 st
Näringslivet 2 st
Annat 9 st
Vad respondenterna anser viktigt för att ett instämmer inte alls instämmer helt
engagemang ska uppfattas trovärdigt

1 2 3 4 5
Att företagets intentioner känns genuina 2 1 11 46 42
Att du har förtroende för varumärket 4 8 26 51 13
Att bidragen går till välkända 8 17 23 37 17
välgörenhetsorganisationer
Att pengarna du betalar upplevs nå fram till det 6 26 70
välgörande ändamålet
Att enskilda personer i ledningen eller frontpersoner 5 11 18 49 19
från företaget känns pålitliga

Att personalen i företaget får avsatt tid för volontärt 23 37 30 8 4
arbete inom det valda sociala engagemanget
Vad respondenterna anser viktigt för att det saknar helt betydelse Helt avgörande
sociala engagemanget ska tilltala de

1 2 3 4 5
Att företag själva startar projekt för att skapa ett 7 19 42 25 9
bättre samhälle
Att företag samarbetar med 4 7 30 50 11
välgörenhetsorganisationer för att skapa ett
bättre samhälle
Att företag satsar på välgörande ändamål som du 6 15 23 42 16
sympatiserar med
Att företag satsar på välgörande ändamål som 10 14 29 33 16
passar med deras egen verksamhet
Att företag visar offentligt hur mycket som doneras 11 11 24 37 19
av vinsten till välgörande ändamål
Att företagen gör reklam för deras sociala 21 20 28 19 4
Engagemang



57

BILAGA 9 – Statistik över beteendevariablerna

Hur många respondenter som har valt deras
kriterier vid konsumtion av enkla köp som limpa
Pris 6 st
Kvalitet 39 st
Smak 53 st
Varumärket 0 st
Miljövänlig vara 4 st
Socialt ansvarstagande 0 st

Hur många respondenter som har valt deras
kriterier vid konsumtion av komplexa köp
Pris 9 st
Kvalitet 75 st
Smak 7 st
Varumärket 7 st
Miljövänlig vara 3 st
Socialt ansvarstagande 1 st

Hur mycket respondenterna är beredda att
betala extra ifall de har möjlighet att stödja
välgörande ändamål
Inget mer 2 st
50 öre 7 st
1 kr 24 st
2 kr 26 st
3 kr 18 st
4 kr 1 st
5 kr 24 st

Hur många respondenter som har bojkottat
en vara på grund av oseriöst socialt
Engagemang
Ja 37 st
Nej 65 st
Ifall ett socialt engagemang har påverkat instämmer inte alls instämmer helt
respondentens beteende på något sätt

1 2 3 4 5
Ett företags sociala engagemang kan få mig att 6 8 22 37 29
prata i goda ordalag om företaget
Ett företags sociala engagemang kan få mig att leta 15 23 26 34 4
efter ytterligare info om företaget

Ett företags sociala engagemang kan få mig att leta 11 32 32 22 5
efter yttelligare info om det välgörande ändamålet


