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FÖRORD 

Corporate Social Responsibility har successivt blivit ett mer aktuellt ämne inom företagande, 

både i Sverige samt utanför och dess aktualitet har gett oss drivkraft att genomföra studien. Vi 

har under perioden bott i England men tack vare handledarens flexibilitet har handledning 

från Sverige varit möjlig. Vi vill därmed rikta ett stort tack till Anders Billström för hans 

genuina intresse och vilja att hjälpa oss förbättra uppsatsen genom synpunkter under 

uppsatsprocessen. Vi vill även ge representanterna från de tre fallföretagen som avsatt tid att 

besvara våra frågor, ett stort tack. Vidare önskar vi er en trevlig läsning och hoppas Ni finner 

uppsatsen givande.  
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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens titel:  Corporate Social Responsibility’s betydelse för varumärkeskapital 

inom telekommunikationsbranschen 

 

Nivå:   Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15hp 

 

Seminariedatum: 2011-05-31 

 

Författare:   Johanna Karlsson Möller och Sandra Johannesson 

 

Handledare:   Anders Billström 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att genom intervjuer öka förståelsen för 

hur de tre största svenska telekommunikationsföretagen, sett till 

antal marknadsandelar, arbetade med CSR samt hur CSR-

ansvariga i respektive företag upplevde att CSR-arbetet hade 

betydelse för varumärkeskapitalet. 

 

Teoretiskt perspektiv:  Den teoretiska referensramen behandlade innebörden av att arbeta 

med CSR samt varumärkeskapital ur ett företags perspektiv. 

Vidare beskrevs hur CSR kunde bidra till varumärkeskapitalet. 

  

Metod: Studien är kvalitativ och har ett deduktivt angreppssätt. Intervjuer 

genomfördes med tre svenska telekommunikationsföretag.  

 

Empirisk studie: Empirisk data samlades in genom intervjuer med CSR-ansvariga 

på de tre största telekommunikationsföretagen på den svenska 

marknaden. 

 

Slutsats: Samtliga företag arbetade aktivt med CSR men på grund av att 

begreppet inom företagen var nytt på en strategisk nivå 

kommunicerades inte CSR-arbetet i den utsträckning som CSR-

ansvariga önskar för att vara av betydelse för varumärket. Vidare 

blev resultatet att dimensionerna som tillsammans innefattar 

begreppet CSR har olika stor betydelse för varumärkeskapitalets 

olika faktorer. Slutsatsen utifrån empirin var att CSR-arbetet 

teoretisk sett kunde haft större betydelse för varumärkeskapitalet 

än vad det hade ur respektive CSR-ansvarigas perspektiv. 

 

 Nyckelord:  Corporate Social Responsibility, CSR, Samhällsansvar, 

Varumärke, Varumärkeskapital  

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

Title:  Corporate Social Responsibility’s signification to Brand Equity in 

the telecommunication industry. 

 

Level:   Bachelor thesis in marketing, 15 credits 

 

Seminar date: 2011-05-31 

 

Author:   Johanna Karlsson Möller and Sandra Johannesson 

 

Advisor:   Anders Billström 

 

Purpose: The purpose with the report was through interviews increase the 

understanding of how the three biggest Swedish 

telecommunication firms’, seen to the number of market shares, 

did work with CSR and how the CSR-manager in the firms’ 

experienced the significance of CSR to the Brand Equity. 

 

Theoretical perspective:  The theoretical framework did contain theories about CSR and 

Brand equity from a firm’s perspective. Furthermore was CSR’s 

significance for Brand Equity theoretically described.  

 

Method: The report is qualitative and with a deductive effort. Interviews 

were done with three Swedish telecommunication firms.  

 

Empirical study: Empirical data were collected through interviews with CSR-

managers in the three biggest Swedish telecommunication firms.  

 

Conclusion: All three firms did work actively with CSR but since the CSR-

work on a strategic level is quite new did not the CSR-managers’ 

think the firm were communicating the CSR-work hard enough to 

affect the brand. The conclusion was that the dimensions which 

together make up the concept CSR did have different effect on the 

Brand Equity. The conclusion from the empiric is that CSR 

theoretically could affect the Brand Equity more than it did, from a 

CSR-managers perspective.  

 

Keywords:  Corporate Social Responsibility, CSR, Social Responsibility, 

Brand, Brand Equity.  
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1. INLEDNING 

 

ppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i backgrunden till ämnet samt 

avgränsningar som valts.  En problembakgrund med motiv till ett praktiskt bidrag följs 

av en diskussion som behandlar tidigare forskning inom ämnet samt motiv till hur uppsatsen 

kan ge ett teorietiskt bidrag. Diskussionen leder fram till uppsatsens problemformulering och 

syfte.  

1.1 Problembakgrund 

Globaliseringen har för företag inneburit tillgång till nya kundgrupper och välinformerade 

kunder med ökad tillgång till information om utbudet (Parment, 2008). Utbudet av varor och 

tjänster har, på marknader världen över, ökat vilket för företag inneburit att fler företag 

konkurrerar om kunderna. Företags teknologiska och innovativa förmåga har tilltagit, vilket 

medfört att en materiell konkurrensfördel på många marknader övergått till en 

konkurrensförutsättning (Kapferer, 2008; Löhman & Steinholtz, 2003; Melin, 1999). 

 

Ett varumärke är en unik immateriell tillgång som kan ses som en långvarig konkurrensfördel 

(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Varumärket kan ses som en abstrakt 

nyckelkomponent i relationen mellan företag och kund. Ur företags perspektiv kan 

varumärket förmedla vad företaget står för, företagets kärnkompetens samt vederbörandes 

värderingar (Aaker, 1996). Varumärke kan även konkret beskrivas bestå av bland annat namn, 

symbol och design. Ett varumärke kan värderas i kapital som en finansiell tillgång (Kapferer, 

1995).  

 

Företagets värderingar inom socialt och miljömässigt ansvar kan på en konkurrensintensiv 

marknad inverka positivt på företags konkurrenskraft (Grankvist, 2009; Löhman & Steinholtz, 

2003). Kunder som kan identifiera sig med företags värderingar inom socialt och miljömässigt 

ansvar känner en närmare relation till varumärket (Aaker, 1996). Det finns ett flertal begrepp 

för olika former av socialt och miljömässigt arbete (Grankvist, 2009; Löhman & Steinholtz, 

2003). Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR kommer vidare i rapporen användas 

som centralt begrepp för olika former av social ansvarstagande och definieras av EU-

kommissionen enligt följande:  

 

CSR avser idén om att företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande 

i sin verksamhet och i samarbetet med intressenter. Små och medelstora företag som har 

införlivat CSR har ett etiskt förhållningssätt och bidrar till ekonomisk utveckling, samtidigt 

som man förbättrar situationen dels för de anställda och deras familjer, dels för närsamhället 

och samhället i stort. [1] 

 

CSR innebär ur ett företags perspektiv att implementera ansvarsfullt agerande i företagets 

värderingar och strategi (Morley, 2009). I praktiken innebär samhällsansvar, som vidare i 

uppsatsen behandlas synonymt med CSR, exempelvis att företag använder miljövänliga 

produkter, inte förbrukar resurser i onödan, utför produktsäkerhetstester samt att personal har 

rättvisa arbetsvillkor (Grankvist, 2009). Undersökningar visar att merparten av kunderna 

förväntar sig att företag arbetar med CSR (Becker-Olsen, Cudmore, & Hill, 2006; Creyer & 

Ross, 1997). Företag måste därmed arbeta med CSR för att tillfredställa kundernas 

föränderliga påtryckningar, för möjligheten att förbli en aktör på marknaden (Larsson & 

Ljungdahl 2008; Morley, 2009; Porter & Kramer, 2006; Smith, 2003). 
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2 

 

 

Enligt de los Salmones, Crespo och del Bosque (2005) har ett flertal författare definierat och 

beskrivit vad CSR innebär i praktiken och en av de mest heltäckande förklaringarna av CSR 

gavs enligt författarna av Carroll (1991). Carroll (1991) menar att ett företags CSR-arbete kan 

beskrivas av fyra dimensioner av ansvar, ekonomiskt-, lagligt-, etiskt- samt filantropiskt. 

Ekonomiskt ansvar är basen och innebär i korthet att företag agerar för att överleva på 

marknaden på lång sikt. Lagstiftningen utgör den legala dimensionen och intressenter 

förutsätter att företag agerar inom ramen för lagstiftningen. Vidare innebär etiskt ansvar att 

företag tar det ansvar som är förväntat utifrån samhällsnormerna och den fjärde dimensionen 

utgörs av filantropiskt ansvar vilket innebär att företag utför välgörenhetsarbete som bidrar till 

ökad välfärd i samhället. 

  

Den svenska telekommunikationsbranschen, vidare benämnt telekombranschen, har från en 

operatör med innehav av statligt monopol, övergått till konkurrens med en låg bytesbarriär 

mellan operatörna (Stennek & Tangerås, 2007). Telekomföretagens situation sinsemellan är 

komplex, de konkurrerande företagen är också respektive underleverantörer. Företagen 

debiteras en avgift från den konkurrerande operatör som mottar kundens samtal vilket medför 

att företag inte tjänar på att sänka priserna till kunderna i syfte att erhålla nya kunder, vilket i 

sin tur har inverkan på möjligheten till priskonkurrens. 

 

Kotler, Keller, Brady, Goodman och Hansen (2009) påvisar att telekommunikationstjänster, 

vidare benämnt telekomtjänster, tillhör servicebranschen. På de tre största svenska 

telekomföretagens webbplatser går även att utläsa att de tillhör servicebranschen [2][3][4]. 

Företagen tillhandahåller telekomtjänster, samt säljer andra varumärkens produkter. Samtliga 

företag framhäver på respektive webbplats tjänsterna och utifrån ovanstående resonemang 

definieras den svenska telekombranschen som en servicebransch. En tjänst är abstrakt vilket 

innebär att det inom tjänsteföretag kan finnas svårigheter att bygga ett varumärke som är unikt 

och konkurrenskraftigt (Kotler et al., 2008).  

 

Varumärkeskapital är en svensk översättning av Brand Equity, och består av värdeskapande 

faktorer som tillsammans tillför värde för en produkt eller tjänst (Melin, 1999).  

Varumärkeskapital kategoriseras i faktorerna, brand awareness (varumärkesmedvetenhet), 

brand association (varumärkesassociation), perceived quality (upplevd kvalitet) samt brand 

loyalty (varumärkeslojalitet). Varumärkeskapital kan studeras ur två perspektiv, 

märkesinnehavarens eller kundens (Aaker, 1991). De två perspektiven är förenliga då det som 

skapar värde för kunden leder till värde för märkesinnehavaren (Melin, 1999).  

 

Ett starkt varumärke kan som nämnt vara svårt att bygga inom servicebranschen och därmed 

ifrågasätts om CSR kan ha betydelse för varumärkeskapitalet. Efter kontakt med de svenska 

telekomföretagen, Telia, Tele2 och Telenor, samt information på respektive företags 

webbplats bekräftas aktivt CSR-arbete inom verksamheten [2][3][4]. Kvalitativa intervjuer 

med CSR-ansvariga på respektive telekomföretag skall genomföras och resultaten kommer 

därmed belysa CSR ur ett internt ledningsperspektiv. Då varumärkeskapital för 

märkesinnehavaren uppkommer i förhållande till kunder fokuseras uppsatsen till denna 

relation. Begreppet kund inkluderar i uppsatsen både företags- och privatkunder. Uppsatsen 

behandlar vidare fenomenet CSR ur varumärkesinnehavarens perspektiv och avgränsas till 

den svenska marknaden med anledning av olika nationers välfärdssystem. Välfärdssystemet 

påverkar enligt Grankvist (2009) huruvida samhället har förväntningar på omfattningen av 

företags samhällsansvar. Uppsatsen kan vidare ses givande för telekomföretags CSR- samt 

varumärkesansvariga. Förhoppning är även att undersökningen ses givande för 
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marknadsföringsstudenter och marknadsansvariga genom ökad förståelse för CSR-arbetets 

betydelse för varumärkeskapitalet. 

1.2 Problemdiskussion 

CSR har varit ett omtalat begrepp under en längre tid men att företag skall arbeta med CSR 

blev under tidigt 1990-tal mer självklart (Smith, 2003). Normerna har successivt ändrats och 

samhällsansvar har utvecklats till att bli en given uppgift för företag (Hooley, Saunders, 

Piercy & Nicoulaud, 2008). Debatten om CSR har övergått från att betraktas som en 

konkurrensfördel till en förutsättning (Smith, 2003). Frågan är inte längre om företag skall 

arbeta med CSR utan på vilket sätt arbetet skall bedrivas.  

 

Merparten av kunder har förväntningar på att företag ska arbeta med CSR (Becker-Olsen et 

al., 2006; Creyer & Ross, 1997). En undersökning genomförd av Becker-Olsen et al. (2006) 

visade att merparten av respondenterna trodde att företag skulle få fler kunder genom CSR-

arbete samt att cirka hälften av respondenterna skulle välja att bojkotta varor från ett oetiskt 

företag om det fanns rimliga substitut. Mohr, Webb och Harris (2001) identifierade dock i en 

undersökning att den övervägande delen av respondenterna trodde företag utförde CSR med 

anledning av att hjälpa sig själva genom ökad försäljning och vinst eller primärt hjälpa sig 

själva och sekundärt bidra till samhället.  

 

Varumärkets betydelse för märkesinnehavaren har successivt ökat (Kapferer, 2008; Löhman 

& Steinholtz, 2003; Melin, 1999). På senare tid används immateriella värden exempelvis 

märkesinnehavarens företagskultur och värderingar för att skilja varumärket från 

konkurrenterna (Löhman & Steinholtz, 2003). På marknader med ökad konkurrens krävs 

därmed kontinuerligt arbete med varumärket och enligt Löhman och Steinholtz (2003) kan 

CSR ses som en del av varumärkesarbetet och en möjlighet till differentiering av varumärket 

gentemot konkurrenterna. En undersökning visade att CSR kan skapa värde för ett företag och 

ansågs ha störst positiv effekt på varumärket (SustainAbility, 2001).  

 

För att kunna stärka varumärket kan märkesinnehavaren ta hänsyn till faktorerna 

varumärkesmedvetenhet, varumärkesassociationer, upplevd kvalitet samt varumärkeslojalitet 

som utgör varumärkeskapitalet (Aaker, 1991). Ur märkesinnehavarens perspektiv är 

varumärkesmedvetenhet av vikt då det är en förutsättning att kunderna är medvetna om 

varumärket för att se det som ett alternativ att köpa (Melin, 1999). Positiva 

varumärkesassociationer innebär en konkurrensfördel för företag då kunder har en åtråvärd 

inställning till varumärket. Den kvalitet kunden upplever är en subjektiv bedömning av 

kvaliteten och är en avgörande faktor vid köp vilket därmed är av vikt för företag.  Företag 

eftersträvar även lojala kunder (Kotler et al., 2009). Varumärkeslojalitet innebär att företag 

kan reducera kostnader samt säkra en långsiktig överlevnad (Aaker, 1991).  

 

Det finns ett flertal artiklar som behandlar CSR (Becker-Olsen et al., 2006; Bhattacharya & 

Sen, 2001; Boulstridge & Carrigan, 2000; Carroll, 1991; Hooley et al., 2008; Smith, 2003). 

Det finns även undersökningar som visar på att kunder vill köpa produkter från etiska företag 

(Becker-Olsen et al., 2006; Creyer & Ross, 1997).  Ett flertal artiklar behandlar CSR-arbetets 

inverkan på delar av varumärkeskapitalet (Brønn & Vrioni, 2001; de los Salmones et al., 

2005; Yoon, Gürhan-Canli & Schwarz, 2006; Heal, 2005; Poolthong & Mandhachitara, 2009; 

Vlachos, Tsamakos, Vrechopoulos & Avramidis, 2008; Sprinkle & Maines, 2010). Uppsatsen 

fokuseras till en lucka i tidigare forskning, då tidigare forskning som behandlar dimensionerna 

i CSR-arbete och dess betydelse för de faktorer som utgör varumärkeskapitalet inte 

återfunnits. Då varumärkets betydelse som konkurrensfördel ökar är det ur 

märkesinnehavarens perspektiv av vikt att veta om CSR kan bidra till varumärkeskapitalet. 
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Denna uppsats kompletterar därmed forskningen genom att undersöka hur svenska 

telekomföretag arbetar med CSR. Undersökningen behandlar varje dimension av CSR för att 

se CSR-ansvarigas uppfattning om CSR-arbetets betydelse för varumärkeskapitalet. 

1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen mynnar ut i följande problemställning: 

 

Vilken uppfattning har CSR- ansvariga inom telekommunikationsföretag av CSR-arbetets 

betydelse för varumärkeskapitalet? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer öka förståelsen för hur de tre största svenska 

telekomföretagen, sett till antal marknadsandelar, arbetar med CSR samt hur CSR-ansvariga i 

respektive företag upplever att CSR-arbetet har betydelse för varumärkeskapitalet. 
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FILANTROPISKT ansvar 
Vara en god medborgare                                                          

Bidra med resurser till samhället; 
öka livskvaliteten.

ETISKT ansvar.  Agera etiskt

Agera utefter vad som är rätt. 

Undvik att göra skada.

LEGALT ansvar. Ta  hänsyn till lagen

Lagen är samhällets ramverk för vad som 
är rätt och fel. Agera inom ramverket. 

EKONOMISKT ansvar. Generera vinst

Basen som övriga ansvar vilar på. 

Figur 2.2: Fritt översatt utifrån The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility av Carroll (1991 s. 228) 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

edan introduceras den teoretiska referensram som berör CSR samt varumärkeskapital. 

Kapitlet skall ge läsaren en ökad förståelse för respektive område samt beskriva de 

begrepp som används i teorierna. Vidare avslutas kapitlet med en beskrivning av hur ämnena 

kan sammanföras och vilken betydelse CSR kan ha för varumärkeskapitalet. 

2.1 CSR-strategi 

Det är av stor vikt att förstå betydelsen av att implementera CSR som en strategi för att få 

möjlighet till nya konkurrensfördelar (Hooley et al., 2008). Porter och Kramer (2006) menar 

att CSR idag är ett krav för att förbli marknadsledande. Kraven på företags samhällsansvar 

kan ha bidragit till att företag implementerat arbetet på grund av de yttre påfrestningarna och 

arbetar därmed inte med CSR som en strategi. Resultatet av att företag implementerar CSR på 

grund av krav från omgivningen och inte utnyttjar CSR som en strategi kan bli ostrukturerade 

CSR-arbeten som uppfyller konkurrensförutsättningarna men som inte leder till 

konkurrensfördelar. Genom att arbeta strategiskt med CSR och synkronisera samhällsansvaret 

med företagets övergripande strategi har företag möjlighet att utför något unikt i förhållande 

gentemot konkurrenterna. Strategiska agerande kan tillexempel vara lansering av en ny 

produkt som tar miljömedvetenheten till en ny nivå. 

2.2 CSR-pyramiden 

Carroll (1991) utvecklade en modell, 

vidare benämnd CSR-pyramiden, i 

syfte att begreppsliggöra CSR. 

Modellen utgörs av fyra dimensioner 

av socialt ansvartagande, som 

tillsammans bildar begreppet CSR. 

Dimensionerna i form av ekonomiskt,- 

legalt,- etisk- samt filantropiskt ansvar 

innebär i korthet att ”…the CSR firm 

should strive to make a profit, obey the 

law, be ethical and be a good corporate 

citizen.” (Carroll, 1991, s. 229) Carroll 

och Buchholtz (2003) menar att alla 

dimensioner skall uppfyllas för att 

företag skall klassas som att de utför 

CSR.   

 

Carroll och Buchholtz (2003) menar att 

CSR-pyramiden, likt metaforer, inte är 

perfekt och framhäver att det har riktats 

kritik i form av en konflikt av 

ekonomiskt slag mellan det ekonomiska 

ansvaret som innebär att generera vinst samt övriga samhällsansvar som kräver resurser från 

företaget. Författarna menar dock att CSR-pyramiden är en förenkling och modellen skall 

användas i sin helhet men en uppdelning av CSR i olika dimensioner är användbar vid en 

intressentanalys. Varje dimension av ansvar kan utforskas i relation till intressenterna genom 

att införskaffa kunskap om vilket eller vilka ansvar respektive intressentgrupp vill att 

företaget tar.  

 

N 
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Davis (1973) samt Friedman (1970) riktar kritik till företags samhällsansvar och hävdar att 

statliga myndigheter framför marknadsaktörer är bäst lämpade att fördela samhällets resurser 

då de besitter mest kunskap om hur samhällsarbete skall bedrivas.  

2.2.1 Ekonomiskt ansvar 

Samhället förväntar sig att företag tar ett ekonomiskt ansvar genom att ständigt fatta beslut 

som frambringar hög effektivt inom företag, en stark position på marknaden och som generera 

maximal långsiktig vinst (Carroll, 1991). Utan att arbeta med ekonomiskt ansvar som är basen 

i CSR-pyramiden är det svårt att uppfylla övriga dimensioner. Företag skall även leverera 

produkter eller tjänster som samhället efterfrågar till priser som kunderna upplever realistiska 

i förhållande till värdet. Effekterna av att ständigt fatta beslut som resulterar i maximal 

långsiktig vinst ger ägarna optimal avkastning. Vinsten och ett företags agerande för 

överlevnaden på lång sikt kan även generera fler arbetstillfällen och öka välfärden i samhället 

(Carroll & Buchholtz, 2003). 

2.2.2 Legalt ansvar 

Carroll och Buchholtz (2003) menar att lagarna kan ses representerar samhällets nedskrivna 

normer. Företag uppfyller det legala ansvaret om de agerar i enlighet med de lagar och regler 

som är stiftade av olika statliga myndigheter (Carroll, 1991). Utvecklingstakten av CSR inom 

företag beror bland annat på kontinuerligt uppdaterad lagstiftning (Larsson & Ljungdahl, 

2008). Enligt Carroll (1991) förutsätter samhället att företag uppfyller det ekonomiska 

ansvaret med hänsyn till lagarna men det är även av vikt att intressenterna får information om 

att de faktiskt gör det. Trevino och Nelsen (2011) menar att ett företag i praktiken kan välja 

att ta ett lagligt ansvar och inte ett etiskt ansvar men det är inte möjligt att ta ett etiskt ansvar 

och bryta mot lagen. Då lagligt ansvar kan ses som en del av det etiska ansvaret kommer 

fokus på etiskt ansvar framför lagligt ansvar framhävas i undersökningen.  

2.2.3 Etiskt ansvar 

Från samhället finns det förväntningar på att företag tar ett etiskt ansvar (Carroll, 1991). 

Förväntningar uppstår utifrån vilka normer som råder inom samhället och företaget ska 

uppfylla de förväntningar som finns för att ta ett etiskt ansvar. Normer anger de ramverk för 

hur individer bör agera i givna situationer för att leva i harmoni med varandra (Brytting, 

2005). Praktiskt innebär det etiska ansvaret att agera i enlighet med vad samhället anser är 

rätt, det vill säga agera rättvist och undvika att någon eller något tar skada (Carroll, 1991).  

 

Individers värderingar formas utefter samhällsnormerna (Hofstede, 1997). Det etiska ansvaret 

i form av normer kan vara svårdefinierade vilket kan leda till att företag upplever svårigheter 

att veta om de utför arbetet som är förväntat eller ej (Carroll 1991). Löhman och Steinholtz 

(2003) menar att det är av vikt att lyssna på samhället och genom kundundersökningar kan 

företagen ta reda på vad kunderna vill att företagen ska arbeta med. Porter och Kramer (2006) 

menar dock att det finns en risk med att lita på vad intressenterna vill att företaget ska utföra 

för CSR aktiviteter då de inte är fullt insatta i företagets vision och möjligheter, informationen 

ska därmed användas med försiktighet. Brytting (2005) menar även att etiken ur ett företags 

perspektiv kan användas som ett redskap för att tolka vilka former av samhällsansvar 

intressenterna vill att företag skall arbete med. Eftersom det inte råder några större 

klasskillnader i Sverige är det störst fokus på att arbeta med miljön (Löhman & Steinholtz, 

2003). Det är även av vikt att synkronisera det etiska ansvaret med företagets målsättning 

parallellt som företaget arbetar enligt normerna (Carroll & Buchholz, 2003). Används CSR på 

ett strategiskt plan som är synkroniserat med företagets strategi kan företag åstadkomma 

konkurrensfördel (Porter & Kramer, 2006).  
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I slutet av 1960-talet uppger Brytting (2005) att stora delar av samhället inte ansåg 

företagande och etik förenligt och företag skulle, framför omsorg, fokusera på effektivisering 

inom verksamheter. 1970 släppte nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman, en artikel 

som blivit mycket omskriven. I artikeln hävdar Friedman (1970) att företagens enda ansvar 

ansågs vara att bedriva öppen och fri konkurrens, inom de stiftade lagarna, som gynnar 

företagets ägare genom maximalt avkastning. Effekterna för ett företag som bedriver CSR 

innebär ökade utgifter vilket resulterar i exempelvis dyrare produkter eller mindre avkastning 

till ägare. Författaren menar att ägarna själva ska få avgöra hur de vill investera sitt kapital 

och det är därmed inget företag bör arbeta med.  

 

En fördel företag uppnår om de tar det etiska ansvaret är att varumärket kan skyddas från 

dåligt rykte (Heal 2005).  Följder av att inte ta det etiska ansvaret kan vara att kunderna 

förknippar företaget med negativa värden vilket kan missgynna varumärket (Löhman & 

Steinholtz, 2003). Ytterligare följder ett företag kan drabbas av om de inte följer de etiska 

riktlinjerna kan vara att de förlorar sin licens att verka på marknaden (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). Begreppet licens att verka på marknaden utfärdas inte i detta 

sammanhang av någon myndighet och regleras inte av lagar utan avgörs istället av företagets 

intressenter. Uppfyller inte företag intressenternas förväntningar på ansvar i förhållande till 

samhällsnormer kan företaget således förlora sin licens att verka på den svenska marknaden. 

2.2.4 Filantropiskt ansvar 

Filantropiskt ansvar innebär att företaget agerar i likhet med en god medborgare som bidrar 

med resurser av olika slag till andra grupper i samhället (Carroll, 1991). Det som skiljer det 

filantropiska ansvaret från det etiska ansvaret är att samhället inte förväntar att företag utför 

filantropi i en etisk eller moralisk mening och filantropiskt ansvar kan därmed ses som unikt. 

Författaren menar att det filantropiska ansvaret är åtråvärt och företag förväntas att bidra till 

andra grupper i samhället och på så vis bidra till ökad välfärd.  I praktiken innebär 

filantropiskt ansvar att företag utför välgörenhetsarbete genom att bidra med finansiella eller 

andra materiella resurser till andra organisationer. Ytterligare ett exempel på filantropiskt 

ansvar är att företag bidrar med arbetskraft och kunskap. Ledare har uppmärksammat ämnet 

vilket lett till att ledningar idag kan känna en press över att diskutera och implementera 

filantropi i företagen (Carroll & Shabana, 2010). Företag kan genom sponsring till ideella 

organisationer få ökad uppmärksamhet kring varumärket (Carroll & Buchholtz, 2003).  

 

Att arbeta med filantropiskt ansvar innebär en alternativkostnad för företagen genom att 

utvecklingsmöjligheter och förbättringar av olika slag inom företaget kan behöva prioriteras 

bort (Carmen, 2007).  Författaren menar därav att företag inte skall prioritera arbete med 

filantropi innan de främst uppfyllt övriga CSR-dimensioner och detta på grund av att 

intressenterna förväntar att företag tar ansvar i denna ordning. Vidare menar Carroll och 

Buchholtz (2003) att det filantropiska ansvaret, på grund av kostnaderna, kan vara ekonomiskt 

svårt att finansiera om verksamheten är liten och har låg omsättning. 

 

Följderna av att inte utföra några filantropiska aktiviteter resulterar, till skillnad från det etiska 

ansvaret, inte i att företaget döms som oetiska eftersom det inte är förväntat i samma 

utsträckning som det etiska ansvaret (Carroll, 1991). Även om författaren menar att företag 

skall ta alla former av ansvar för att uppnå CSR kan filantropiskt ansvar ses som det minst 

viktiga eftersom företag inte blir straffade genom att klassas som oetiskt om det inte utförs 

(Carroll & Buchholtz, 2003).  
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2.3 Varumärkeskapital 

Varumärkeskapital är en svensk översättning av Brand Equity som innebär det värde som ett 

varumärke tillför en produkt eller tjänst (Aaker, 1991).  

 

Brand equity is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol 

that add to or subtract from the value provided by a product or service to a firm and/or to 

that firm's customers. (Aaker, 1991, s. 15) 

 

Det är således skillnaden mellan en produkt och 

en märkesprodukt (Melin, 1999). Faktorer som 

utgör varumärkeskapital; varumärkesmedvetenhet, 

varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet samt 

upplevd kvalitet beskriver Aaker (1991) har en 

inbördes relation, men ingen inbördes ordning. 

Den modell Aaker (1991) presenterar är enligt 

Melin (1999) den modell som är mest frekvent 

citerade angående varumärkeskapital. Melin 

(1999) hävdar dock att varumärkesmedvetenhet är 

en förutsättning för att varumärkesassociationer 

ska skapas och positiva associationer samt en högt 

upplevd kvalitet är en förutsättning för 

varumärkeslojalitet. 

2.3.1 Varumärkesmedvetenhet 

En av de viktigaste uppgifterna för märkesinnehavaren är att skapa varumärkesmedvetenhet 

hos kunder vilket kan ske genom marknadsföring av varumärket (Melin, 1999). Kunders 

förmåga att känna igen ett varumärke och placera varumärket inom en viss produktkategori är 

innebörden av varumärkesmedvetenhet (Aaker, 1991). Varumärkesmedvetenheten kan vara 

på olika nivåer, från helt okänd till top-of-mind vilket innebär att varumärket är det första 

alternativet kunden tänker på inom en given produktkategori. 

 

Den svenska telekombranschen kännetecknas av konkurrens (TeliaSonera Årsrapport, 2010). 

Konkurrensen på marknaden medför att företag måste marknadsföra varumärket för att sälja 

servicen och genera vinst på lång sikt (Kotler et al., 2009). Den finansiella vinsten kan sedan 

användas för att utföra ytterligare marknadsföringsaktiviteter (Aaker, 1991). Marknadsföring 

kan leda till varumärkesmedvetenhet hos kunderna (Kotler et al., 2009).  

 

En individ bosatt i en storstad utsätts för cirka 3000-5000 reklambudskap per dag (Kotler et 

al., 2009). På grund av de många reklambudskapen sorterar individer omedvetet bort vissa 

budkap som därmed inte uppmärksammas eller memoreras, så kallad selektiv perception. Den 

selektiva perceptionen styrs av bland annat kundernas värderingar (Evenshaug & Hallen, 

2001). Kulturen ligger även till grund för den selektiva perceptionen (Trevino & Nelson, 

2011).  

 

Vissa företag väljer dock att inte kommunicerar CSR-arbetet, anledningen till det kan vara en 

upplevd rädsla kring att bli granskade av externa parter (Borglund et al., 2009). Företag som 

väljer att inte själva kommunicera ut CSR-arbetet riskerar dock att gå miste om kunders 

varumärkesmedvetenhet (Yoon et al., 2006). CSR-arbetet kan istället leda till 

varumärkesmedvetenhet om samhällsansvaret uppmärksammas av oberoende part i media 

(Sprinkle & Maines, 2010). Det är lättare att bli uppmärksammad av media om arbetet i någon 

form är avvikande och av intresse för allmänheten (Fletcher & Frangie, 2002). 

Figur 2.3 Fritt översatt utifrån Brand Equity av 

Aaker (1991 s.270) 
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Uppmärksamhet av oberoende part i media är kostnadseffektivt och kan leda till 

varumärkesmedvetenhet (Kotler et al., 2009). Även sponsring till en organisation kan skapa 

varumärkesmedvetenhet genom att företag kan nå den sponsrade organisationens intressenter. 

  

Varumärkesmedvetenhet är av vikt för märkesinnehavaren då kunder ofta väljer att 

konsumera ett för dem känt varumärke framför ett okänt (Aaker, 1991). Kunder tenderar att 

köpa varumärken de har kännedom om, dels för att vederbörande tror att varumärket kommer 

existera på marknaden under en längre period samt för att ett välkänt varumärke bidrar till att 

kunden får en positiv uppfattning av kvaliteten.  

2.3.2 Varumärkesassociationer 

Forskare inom varumärkesforskning skiljer på varumärkesidentitet och varumärkesimage 

(Aaker, 1996; Kapferer, 2008). Varumärkesidentiteten är märkesinnehavarens uppfattning om 

vad varumärket står för, vad som gör det unikt och hur företaget vill bli uppfattade av 

kunderna (Aaker, 1996). Varumärkesimagen är hur kunderna faktiskt uppfattar varumärket 

och vad de associerar varumärket med. Identiteten ska ligga till grund för imagen och imagen 

skall avspeglas i identiteten för att det ska vara gynnsamt för företaget. Allt som kunder 

associerar med varumärket utgör därmed varumärkesimagen. Identiteten har således en 

inverkan på varumärkesassociationer. Varumärkesassociationer är allt som kunder förknippar 

med varumärket (Aaker, 1991). 

 

Varumärkesmedvetenhet är en förutsättning för att kunderna ska kunna skapa positiva 

varumärkesassociationer (Melin, 1999). CSR-arbete kan användas av företag för att skapa 

positiva varumärkesassociationer (Yoon et al., 2006). Företag som utför CSR-arbete som är i 

linje med kundernas värderingar kan bidra till att kunderna får positiva 

varumärkesassociationer (Löhman & Steinholtz, 2003). Om företag inte tar ett etiskt ansvar 

kan kunderna förknippa varumärket med negativa värden. För att utforska vilket 

samhällsansvar intressenterna vill att företag skall ta och för att ha möjlighet att tillfredställa 

vederbörande, krävs en aktiv intressentdialog (Grankvist, 2009; Larsson & Ljungdahl, 2008). 

Företag kan enligt Grankvist (2009) prioritera viktiga intressenter, utreda vad de anser är 

betydelsefullt och arbeta för att organisationens värderingar skall stämma överens med 

intressenternas. Med intressentdialogen får företag även fram ett budskap med omtanke 

eftersom de värnar om att tillfredställa intressenterna. Positiva varumärkesassociationer 

utvecklas av de kunder som upplever att företaget gör något för dem, ett företag som visar att 

de bryr sig om intressenterna blir mer omtyckt (Aaker, 1996). Genom att arbeta med 

filantropiskt ansvar visar företag omtanke för medmänniskorna (Carroll, 1991). 

 

Ur varumärkesinnehavarens perspektiv har varumärkets betydelse som konkurrensfördel ökat 

vilket bidragit till att företag som tar ett etiskt ansvar väljer leverantörer med större omsorg 

(Magnusson & Forssblad, 2009). Företag tar hänsyn till vilket samhällsansvar leverantörerna 

bedriver eftersom samarbete med oetiska aktörer kan påverka företagets varumärke negativt i 

den bemärkelse att kunderna associerar till varumärket negativt. 

 

Syftet bakom samhällsansvaret kan påverka kunders attityd (Yoon et al., 2006). Om kunderna 

upplever att syftet bakom CSR är att förbättra varumärkesimagen kommer CSR-arbetet inte 

ge positiva effekter. Det kan även leda till att kunderna upplever en mer negativ 

varumärkesassociation än om företaget inte utför någon form av samhällsansvar. Företags 

samhällsansvar kan ifrågasättas om företag själva kommunicerar ut CSR-arbetet och därmed 

leda till negativa varumärkesassociationer. Författarna har utfört undersökningar som visade 

att kunderna fick positiva varumärkesassociationer om informationen kom från en oberoende 

källa samt om de uppfattade att företag hade ett välvilligt syfte med genomförda aktiviteter.  
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Genom att skapa positiva varumärkesassociationer kan företag undvika priskrig då 

varumärket förknippas med specifika värden för kunden (Melin, 1999). Positiva 

varumärkesassociationer innebär en konkurrensfördel då kunder har en åtråvärd inställning till 

varumärket (Aaker, 1991). Det är en förutsättning att varumärkesassociationerna är positiva 

för att kunder ska bli lojala (Melin, 1999). 

2.3.3 Upplevd kvalitet 

Det är av vikt att skilja på den faktiska kvaliteten och den kvaliteten som kunder upplever 

(Melin, 1999). Kunders upplevda kvalitet är inte alltid objektiv och kan därmed skilja sig från 

den faktiska kvaliteten (Aaker, 1991). Den upplevda kvaliteten är beroende av vad som är 

viktigt för vederbörande och i vilken kontext kvaliteten bedöms. Individers olikheter medför 

att värderingar är olika vilket innebär att den upplevda kvaliteten är beroende av kunders 

personlighet, preferenser och behov. Den upplevda kvaliteten är den övergripande 

uppfattningen som en kund har om ett varumärke.  

 

Att ta ett etiskt ansvar innebär att arbeta för att leverera säkra och hållbara tjänster (Grankvist, 

2009). Den upplevda kvaliteten bedöms efter ett flertal faktorer men speglas även av den 

faktiska kvaliteten (Aaker, 1991). Företag bör därmed investera i arbeten som är av vikt för 

kunderna för att påverka att kvaliteten upplevs som hög (Aaker, 1996).  

 

CSR kan innebära att företag lägger finansiella resurser på välgörenhet (Carroll, 1991). För att 

företag ska kunna lägga pengar på välgörenhet kan de behöva höja priset på produkterna eller 

dra in på resurser för utveckling av tjänster (Carmen, 2007). Ett högt pris kan enligt Aaker 

(1996) indikera på hög kvalitet vilket kan medföra att kunderna kan uppleva kvaliteten som 

högre. Priset måste dock anses rimligt i förhållande till vad kunderna upplever att de får. Om 

kunderna upplever att företaget lägger resurserna på sådant som inte upplevs generera nytta 

för vederbörande kan det ha negativ inverkan på den upplevda kvaliteten.   

 

Den upplevda kvaliteten påverkar kundernas köpbeslut (Aaker, 1991). Kunder har inte alltid 

full information eller motivationen att finna informationen för att göra en objektiv bedömning 

av kvaliteten. Det är därmed den upplevda kvaliteten som avgör om vederbörande kommer 

konsumera ett visst varumärke och utveckla varumärkeslojalitet.  

2.3.4 Varumärkeslojalitet 

Lojala kunder är vad företag eftersträvar och innebär att kunderna håller sig till ett varumärke 

trotts all marknadsföring från konkurrenterna som försöker påverka dem att byta (Kapferer, 

2008; Aaker, 1991). Graden av lojalitet kan dock variera, men kunder anses som lojala om de 

väljer att konsumera ett och samma varumärke oavsett om det görs förändringar i pris eller 

produktattribut (Aaker, 1991).   

 

Lojalitet är även beroende av den upplevda kvaliteten, om en kund är missnöjd kommer den 

förmodligen inte tillbaka men om kunden är nöjd finns chansen att vederbörande utvecklar en 

lojalitet till varumärket (Kotler et al., 2008; Wallin Andreassen & Lindestad, 1998).  

 

Ytterligare en faktor som är en förutsättning för lojala kunder är att varumärket uppfattas som 

unikt och genererar ett mervärde jämfört med konkurrenterna (Melin, 1999). Genom att ta 

samhällsansvar kan företag erbjuda kunder ett mervärde (Löhman & Steinholtz, 2003). En 

tjänst är abstrakt vilket kan medföra att serviceföretag finner svårigheter att skapa mervärde 

och skilja varumärket från konkurrenterna (Kotler et al., 2008).  
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En förutsättning för att behålla kunder och få dem lojala är att företaget visar respekt till 

kunderna (Aaker, 1991). Kunderna byter oftast inte leverantör om de inte upplever att 

företaget har gjort något för att missbruka relationen. Anledningen till att kunder inte byter 

leverantör kan vara för att de inte gillar förändringar. Företag måste ge kunderna en anledning 

att inte stanna för att vederbörande ska byta leverantör, anledning till att byta leverantör kan 

exempelvis vara att företaget anses oansvarsfulla, respektlösa eller oförskämda. Kunder som 

behandlas med respekt blir lojala till ett varumärke. Företag som inte visar respekt riskerar att 

mista kunder som då vänder sig till ett konkurrerande varumärke. Genom att arbeta med 

filantropiskt ansvar visar företagen respekt till kunderna (Carroll, 1991).  

 

Ur märkesinnehavarens perspektiv är lojalitet av vikt då det medför att varumärket blir mindre 

sårbart av konkurrenternas aktiviteter (Aaker, 1991). Lojala kunder innebär även att företaget 

får ökad handelskraft gentemot distributörer då kunder förväntar sig att varumärket alltid ska 

finnas tillgängligt. Vidare kan företaget reducera marknadsföringskostnaderna då det inte 

krävs lika mycket marknadsföring för att behålla en befintlig kund som att skaffa nya. Lojala 

kunder kan innebära att de pratar gott om varumärket vilket även det kan bidra till besparing 

av marknadsföringskostnader.  

2.4 CSR-arbetets betydelse för varumärkeskapitalet 

CSR pyramiden beskriver hur företag kan ta olika ansvarsdimensioner i samhället (Carroll, 

1991). De olika dimensionerna är förenliga och för att uppnå totalt CSR så krävs det att 

företagen jobbar med samtliga dimensioner. Företag kan ta ett lagligt ansvar utan att ta ett 

etiskt ansvar (Trevino & Nelsen, 2011). Lagligt ansvar kan ses som en del av det etiska 

ansvaret, därmed förutsätts att företag som tar det etiska ansvaret även uppfyller det lagliga. 

Strukturen gällande varumärkskapitalet är uppbyggt i olika nivåer där 

varumärkesmedvetenhet är en förutsättning för att kunna uppnå varumärkesassociationer och 

positiva varumärkesassociationer samt upplevd kvalitet är en förutsättning för att kunna uppnå 

varumärkeslojalitet (Melin, 1999). Följande modell fokuseras till hur respektive CSR-

dimension kan ha betydelse för de faktorer som utgör varumärkeskapitalet.  

2.4.1 Varumärkesmedvetenhet 

Ekonomiskt ansvar kan vara av betydelse för varumärkesmedvetenheten: Ekonomiskt ansvar 

innebär att företag genererar vinst (Carroll, 1991). Vinsten kan sedan användas för att 

marknadsföra varumärket (Aaker, 1991). Marknadsföring av varumärket kan leda till 

varumärkesmedvetenhet (Kotler et al., 2009). 

 

Etiskt ansvar kan vara av betydelse för varumärkesmedvetenhet: Etiskt ansvar grundas i de 

värderingar som finns i samhället (Carroll, 1991). De värderingar som finns i samhället 

påverkar utformningen av individers personliga värderingar (Hofstede, 1997). Individuella 

värderingar avgör vilken kommunikation som uppmärksammas (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Om företags marknadskommunikation ligger inom ramen för den individuella kundens 

värderingar medför det att kommunikationen inte sovras bort, selektiv perception. Om 

kommunikationen inte sovras bort kan det leda till varumärkesmedvetenhet då 

kommunikationen uppmärksammas. 

 

Filantropiskt ansvar kan vara av betydelse för varumärkesmedvetenheten: Filantropiskt 

ansvar är den dimension av CSR-ansvar som kan ses som unikt eftersom den inte är förväntad 

i den utsträckning som resterande dimensioner (Carroll, 1991). Unika händelser blir i högre 

utsträckning uppmärksammade av oberoende part i media (Fletcher & Frangie, 2002). 

Uppmärksamhet av oberoende part i media kan leda till varumärkesmedvetenhet (Kotler et 

al., 2009). 



 

 

12 

 

  

Filantropiskt ansvar kan innebära att ett företag väljer att sponsra ett annat företag (Carroll & 

Buchholtz, 2003). Genom sponsring ges en möjlighet att nå en bredare marknad, i form av 

den sponsrade organisationens marknad, vilket kan leda till att fler blir medvetna om 

varumärket (Kotler et al., 2009).  

2.4.2 Varumärkesassociationer 

Etiskt ansvar kan vara av betydelse för varumärkesassociationer: Det etiska ansvaret är 

förväntat av intressenter (Carroll, 1991). Om företag inte utför ett etiskt ansvar kan det leda 

till negativa varumärkesassociationer (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

Det etiska ansvarstagandet grundar sig i samhällsnormerna (Carroll, 1991). Samhällsnormerna 

ligger delvis till grund för individers personliga värderingar (Hofstede, 1997). Om företag 

utför CSR-arbete som ligger inom ramen för kundernas personliga värderingar kan det bidra 

till positiva varumärkesassociationer (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

Etiskt ansvar innebär att företag möter de förväntningar som intressenterna har (Carroll, 

1991). För att veta vilka förväntningar som finns på företaget kan företag utföra 

undersökningar (Löhman & Steinholtz, 2003). Genom att fråga och utreda vilka förväntningar 

intressenterna har på CSR-arbetet visar företag omtanke genom att de värnar om 

intressenterna åsikter (Grankvist, 2009). Visad omtanke leder i sin tur till att intressenterna 

kan få positiva associationer till varumärket (Aaker, 1996). 

 

Att företag tar ett etiskt ansvar kan medföra att de väljer leverantörer med omsorg då de inte 

vill samarbeta med ett oetiskt företag (Magnusson & Forssblad, 2009). Ett samarbete med 

oetiska företag skulle kunna innebära att kundernas associationer till varumärket blir negativt 

och därmed missgynna märkesinnehavaren. 

 

Filantropiskt ansvar kan vara av betydelse för varumärkesassociationer: Filantropiskt ansvar 

innebär att företag är engagerade i projekt som bidrar till ökad välfärd, exempelvis genom att 

avsätta resurser till utsatta grupper i samhället (Carroll, 1991). Filantropiskt ansvar innebär att 

företag visar omtanke för medmänniskorna. Om kunderna upplever att det filantropiska 

ansvaret utförs av välvilja för andra kan det leda till positiva varumärkesassociationer (Yoon 

et al., 2006). Om CSR-arbetet kommuniceras av oberoende källa kan även det ha betydelse 

för att kunderna kan skapa positiva varumärkesassociationer. Upplever dock kunderna att 

CSR-arbetet utförs med anledning av att företaget vill skapa en bra image kring varumärket 

kan kunderna i motsats skapa negativa varumärkesassociationer.   

2.4.3 Upplevd Kvalitet 

Etiskt ansvar kan vara av betydelse för den upplevda kvaliteten: Etiskt ansvar innebär att 

företag tar hänsyn till vad kunderna vill att företaget skall arbeta med (Carroll, 1991). Genom 

att företag tar hänsyn till vad kunderna vill kan det bidra till att kvaliteten upplevs som hög 

(Aaker, 1996).   

 

Filantropiskt ansvar kan vara av betydelse för den upplevda kvaliteten: Filantropiskt ansvar 

kan medföra att företaget måste ta ett högre pris för produkterna (Carmen, 2007). Ett högt pris 

indikerar på hög kvalitet (Aaker, 1996). För att det höga priset ska indikera på hög kvalitet 

krävs att den anses som rimlig av kunderna.  

 

Företag kan investera i ett filantropiskt ansvar på bekostnad av exempelvis tjänsteutveckling 

(Carmen, 2007). Om kunderna upplever att det bidrar till nytta för dem kan kvaliteten 
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upplevas som högre (Aaker, 1996). Om kunderna däremot inte upplever att investeringarna 

bidrar till nytta för kunden kan de istället ha negativ inverkan på den upplevda kvaliteten.  

2.4.4 Varumärkeslojalitet 

Filantropiskt ansvar kan vara av betydelse för varumärkeslojalitet: Det filantropiska ansvaret 

är den dimension som kan klassas om unikt då den inte styrs av samhällets förväntningar 

(Carroll, 1991). Genom att företag utför något unikt, som upplevs bidra med ett mervärde i 

förhållande till konkurrenterna, kan det filantropiska ansvarstagandet bidra till att kunderna 

blir lojala och inte byter till en konkurrents varumärke (Melin, 1999).  

 

Filantropiskt ansvar innebär att företag arbetar för ökad välfärd i samhället och företagen visar 

därmed respekt för medmänniskorna (Carroll, 1991). Genom att företag visar respekt för 

kunderna ges vederbörande ingen anledning att byta till ett annat varumärke (Aaker, 1991). 

Kunderna stannar således och kan utveckla lojalitet. 

 

Sammanfattningsvis kan de olika dimensionerna av ansvar ha betydelse för olika faktorer som 

utgör varumärkeskapitalet. För att CSR-arbetet ska ha stor betydelse för varumärkeskapitalet 

bör företagen arbeta med alla ansvarsdimensionerna av CSR.  

 

 

 

  

Figur 2.4.4: Egen utarbetad modell utifrån The pyramid of Corporate Social 

Responsibility av Carroll (1991 s.228) samt Brand Equity av Aaker (1991 s.270)  
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3. METOD 

 

 metodkapitlet presenteras tillvägagångssätt för att öka möjligheten till replicerbarhet. En 

evaluering av valda metoder ger en utvärdering av metodvalen.  

3.1 Forskningsansats 

Skolbildning innebär olika verklighetsuppfattningar och medför skillnader vid genomförandet 

av undersökning (Jacobsen, 2002). Positivismen syftar till siffror och att finna ett samband 

och generella lagar. Hermeneutiken fokuserar på ord och att finna det unika i varje situation. 

De två skolbildningarna är ytterligheter i verklighetsuppfattningen. En kvalitativ 

undersökning som gav närhet till enheten och en möjlighet att undersöka det unika i 

situationen var bäst lämpad för problemställningen och medförde att uppsatsen gränsade 

mellan de två ytterligheterna. Studien kunde dock till viss del återknytas mer till 

hermeneutiken då ett fenomen beroende av sammanhang och kontext studerats genom en 

kvalitativ undersökning i ord.  

  

Det vetenskapliga tillvägagångssättet väljs utefter vilken problemställning som ska besvaras 

(Merriam, 1994). En kvalitativ fallstudie valdes i syfte att besvara problemställningen. En 

fallstudie ska vara avgränsad i enheter (Merriam, 1994). En fallstudie ska även vara avgränsad 

i tid och rum (Jacobsen, 2002). Valet att undersöka CSR-ansvariga på tre företag inom 

telekombranschen vid ett tillfälle ansågs avgränsa studien i enhet, tid och rum. Syftet var inte 

att få fram en korrekt redogörelse av fenomenet CSR och dess betydelse för 

varumärkeskapitalet utan att få fram CSR-ansvarigas uppfattning i frågan. Intresset låg 

därmed inte i det generella utfallet utan i det enskilda fallet. Yin (2011) menar att en fallstudie 

är lämplig när undersökning sker i en kontext. Syftet med uppsatsen var att undersöka 

fenomenet i en kontext.   

  

En kvantitativ forskningsansats, så kallad extensiv undersökning, innebär datainsamling från 

en större urvalsgrupp med fördel att resultatet kan standardiseras och generaliseras (Jacobsen, 

2002). Resultatet kunde dock genom en kvantitativ undersökning blivit ytligt på grund av en 

svag förankring i kontexten och mindre anpassad till varje individs uppfattning, vilket var 

anledningen till att en kvalitativ ansats istället valdes. Den kvalitativa ansatsen var bäst 

lämpad att besvara den beskrivande problemställningen och utforska hur individer i en 

kontext resonerar med samhällsansvaret. Intervjuer med ett fåtal enheter kan ge mer 

uttömmande svar i en viss kontext och påvisar olika nyanser och detaljer av fenomenet CSR, 

den interna giltigheten blev därmed högre. Extern giltighet och relevans anger graden av 

generaliserbarhet (Jacobsen, 2002). Målsättningen var inte att generalisera statistiskt eftersom 

hög generaliserbarhet är svår att uppnå genom en kvalitativ och intensiv undersökning på få 

variabler (Merriam, 1994). Då skillnader och likheter lyftes fram från tidigare teorier i 

jämförelse med insamlad empiri ansågs resultatet till viss del kunna generaliseras. En 

analytisk generalisering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att se till likheter och 

skillnader. Då undersökningen behandlade de tre största aktörerna inom telekombranschen på 

den svenska marknaden var förhoppningen att resultatet kunde ligga till grund för andra 

telekomföretag, med möjlighet att avsätta resurser på CSR och som arbetar i ett samhälle med 

liknande välfärd. 

  

Det ansågs lämpligt att anamma en beskrivande undersökning med syftet att öka förståelsen 

för fenomenet CSR. Resultatet av en beskrivande undersökning gav ökad förståelse för CSR-

ansvarigas uppfattning om samhällsansvarets betydelse för varumärkeskapitalet. Jacobsen 

(2002) menar att problemställningens klarhet kontra oklarhet analyseras. Det fanns sedan 

tidigare kunskap att tillgå inom ämnet och undersökningen syftade till att utreda vad som 

I 
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hände om ytterligare variabler och enheter tillfördes. Uppsatsen hade utgångspunkt i en oklar 

problemställning som bearbetades parallellt med den teoretiska och empiriska 

datainsamlingen med strävan mot en klar problemställning. Problemställningen reviderades 

under studiens gång på grund av att enheterna uppgav nyanserad information som inte 

besvarade den dåvarande problemformuleringen. Effekterna av att inte bearbeta 

problemställningen att bli mer klar hade kunnat orsaka att problemställningen inte besvarats. 

Ytterligare en orsak till att problemställningen reviderades ett flertal gånger var för att utfallet 

innan den empiriska datainsamlingen var oviss. En oviss problemställning kunde anses som 

spännande vilket är ett krav på en kvalitativ undersökning enligt Jacobsen (2002). 

Problemställningen reviderades även för att avgränsa rapporten med avsikt att enbart fokusera 

på det väsentligtliga för undersökningen. 

 

Vid insamling av data och beskrivning av verkligheten finns två huvudsakliga 

metodstrategier, induktiv och deduktiv ansats, som beskriver i vilken ordning den teoretiska 

referensramen samt den empiriska informationen samlas in (Jacobsen, 2002). Den deduktiva 

ansatsen tillämpades då den teoretiska referensramen först sammanställdes för att besvara 

problemställningen samt utforma intervjuguiden och därefter insamlades empirisk data. 

Deduktiv ansats innebar att författarna läste in teorier först vilket kunde medfört att empirisk 

data som kunde varit av vikt förbisågs då författarnas fokus var inom ett avgränsat område 

med grund i tidigare forskning. Därmed eftersträvades under uppsatsens gång att finna det 

unika i situationer och få fram nya aspekter. Medvetenheten kring den deduktiva ansatsen 

begränsningar gav möjlighet att försöka motverka dessa. Vid insamling av empirisk data 

uppkom ytterligare perspektiv på ämnet vilket medförde att den teoretiska referensramen till 

viss del reviderades, vilket innebar ett abduktivt angreppssätt. Abduktiv ansats är en 

kombination av en deduktiv och en induktiv ansats (Patel & Davidson, 2003). Fördelen med 

en abduktiv ansats var att forskningen kunde ske mer flexibelt. Risken med att arbeta utefter 

en abduktiv ansats var dock att forskningen kunde färgas av egna erfarenheter. Detta 

motverkades genom försök att eftersträva ett objektivt förhållningssätt till teori och empiri. 

3.2 Litteratursökning 

För att begreppsliggöra CSR i uppsatsen valdes CSR-pyramiden som är utvecklad av Carroll 

(1991). CSR-pyramiden är en av de mest citerade inom området samt den enda som 

återfunnits som behandlar ekonomiskt, etiskt samt filantropiskt ansvar som var av intresse för 

undersökningen. Om en annan modell valts inom området exempelvis Triple Bottom Line 

utvecklad av John Elkington hade teorin sett annorlunda ut och det skulle även kunna 

påverkat resultatet då företag kan ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar utan att 

för den skull påvisa ett filantropiskt ansvar. Enligt EU-kommunionens definition som använts 

under uppsatsen är CSR ett frivilligt ansvar. CSR innebär att företag arbetar med 

samhällsansvar utöver vad lagen kräver (Grankvist, 2009; Löhman & Steinholtz, 2003). 

Trevino och Nelsen (2011) menar även att företag, för att kunna ta ett etiskt ansvar även 

måste uppfylla det legala ansvaret. I uppsatsen lades därmed inte fokus på det legala ansvaret 

utan det förutsattes att det legala ansvaret var uppfyllt om företagen tog ett etiskt ansvar.     

 

Syftet med undersökningen var att generera ny kunskap vilket enligt Jacobsen (2002) är syftet 

med alla rapporter. Ämnet var inte helt okänt innan undersökningen genomfördes vilket den 

enligt Jacobsen (2002) inte behöver vara för att anses som ny kunskap. För att kunskap ska 

betraktas som ny bör undersökningen genomföras i en situation eller inom en organisation där 

ämnet inte redan undersökts (March, 1991). Begreppet CSR är uppmärksammat, sökordet 

CSR ger idag cirka 287 000 träffar samt CSR och Brand Equity (varumärkeskapital) ger cirka 

8 200 träffar på Google Scholar. För att visa på att undersökningen bidrar med ny kunskap 

fokuserades undersökningen till den svenska telekombranschen där tidigare forskning inte 
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återfanns som berör CSR och varumärkeskapital. Undersökningens teoretiska bidrag innebar 

att de två begreppen CSR och varumärkeskapital integrerades med varandra i en framtagen 

modell som visade hur CSR kunde ha betydelse för varumärkeskapitalet. Tidigare forskning 

som studerats behandlade inte hur respektive begreppens dimensioner/faktorer integrerats. 

Integrationen av de två begreppens dimensioner/faktorer innebar därav det teoretiska bidraget.  

  

Litteratur och artiklar användes som främsta sekundärdata. Litteratur återfanns på Högskolan i 

Halmstads bibliotek och Worcester Universitys bibliotek samt på stadsbiblioteken i Halmstad 

samt Göteborg. Vid artikelsökning användes databaser både via Högskolan i Halmstad samt 

Worcester University för att få tillgång till ett större utbud. Scopus, Emerald, Sciencedirect 

samt Google Scholar var de databaser som utnyttjades mest frekvent. Sökorden som användes 

i första hand var CSR, Brand Equity (varumärkeskapital) samt telecom industry 

(telekombransch) och orden användes både enskilt och i kombination med varandra. Enbart 

elektroniska versioner av artiklar användes på grund av begränsad åtkomst av tryckta 

versioner. 

  

I första hand användes sekundärdata med information om den svenska marknaden med 

relevans för undersökningen och därmed ökad reliabilitet. Utbudet var dock begränsat och 

därav i andra hand fick information inhämtas baserat på källor från den Europeiska och 

Amerikanska marknaden. Artiklar och litteratur som berörde marknader utanför Sverige 

användes varsamt då samhällsförhållandena har betydelse för intressenternas förväntningar på 

företags samhällsansvar samt vilka dimensioner av CSR som anses betydelsefulla för 

samhället. Exempelvis är miljön en viktig aspekt för Svenska företag att ta hänsyn till då 

miljölagarna i Sverige är högre i jämförelse med andra länder i västvärlden (Grankvist, 2009). 

Företag som är verksamma på en marknad med en väl utvecklad offentlig sektor, däribland 

Sverige, förväntas ta ett mindre samhällsansvar än företag verksamma på övriga marknader på 

grund av att statliga myndigheter förväntas stå för stora delar av samhällsansvaret. Teori som 

behandlar marknader utanför Sverige behandlades därav varsamt. Valet att integrera teorier 

som berör andra marknader än Sverige kan inverkat på validiteten men ansågs ofrånkomligt 

då teorier från den Svenska marknaden var begränsat. 

  

Personliga värderingar kan påverka hur sekundärdata tolkas (Merriam, 1994). Därmed 

eftersträvades en objektiv inställning vid analys av teorin. Vid urval av sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar samt litteratur togs hänsyn till hur många gånger artikeln blivit citerad 

av andra författare, vilket publiceringsår samt hur många andra verk författarna åstadkommit. 

Vid ett fåtal tillfällen användes artiklar som var av äldre karaktär, anledningen till det var för 

att kunna återge pionjärförfattares teorier inom ett ämne. Källorna kunde uppfattas som 

ålderdomliga men inkluderades i rapporten då de var elementära för ett flertal forskare som 

grundat sina antagande på deras resultat och uppfattningar. Äldre grundläggande forskning 

kompletterades med mer uppdaterad forskning från samma författare.  

  

En artikel användes som inte ansågs vetenskaplig då den inte publicerats i någon vetenskaplig 

tidsskrift. Artikeln inkluderades i studien eftersom ingen vetenskaplig artikel inom området 

kunde återfinnas som beskrev den svenska telekombranschen. Författarna, Johan Stennek och 

Thomas Tangerås, ansågs tillförlitliga dels på grund av deras titel som docent i 

nationalekonomi respektive filosofiedoktor i nationalekonomi, samt att artikeln är tryckt i 

tidskriften Ekonomisk debatt vilken stöttas av en svensk bank samt två stiftelser för ekonomi. 

Begränsad möjlighet att återfinna teori angående servicemarknaden har inneburit att teorier 

även inhämtats som inkluderar produktmarknaden. Detta kan ha inverkat på validiteten och 

om undersökningen genomförs igen bör detta beaktas för att öka validiteten.  
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De i första hand använda vetenskapliga sekundärkällorna kompletterades med litteratur som 

kan anses som mindre vetenskaplig. Källorna användes dock i syfte att bidra med ett bredare 

perspektiv som inte kunde erhållas genom den vetenskapliga litteraturen som fanns 

tillgänglig. Författarna ansågs dock efter genomgående sökning av ämnet som erkända inom 

området. 

  

För att styrka och komplettera empirin användes information företagen själva publicerat. För 

att öka validiteten och möjliggöra att en liknande undersökning skulle få samma reslutat om 

den genomfördes igen prioriterades årsrapporter som kommer finnas tillgängliga under en 

längre period. Information som enbart publicerats på respektive företags webbplats användes 

med försiktighet då informationen enligt Mattsson och Örtenblad (2008) kan revideras eller 

försvinna.  

3.3 Urvalsmetod 

På marknader med konkurrens, där materiella konkurrensfördelar snabbt övergår till 

förutsättningar, menar Melin (1999) att ett företagets arbete med mjuka variabler, och 

däribland varumärke blir av vikt för att differentiera företag från konkurrenter. CSR-arbetet 

kan innebära en möjlighet för företag att differentiera varumärket gentemot konkurrenterna 

(Löhman & Steinholtz, 2003). Undersökning av en bransch med begränsad möjlighet till 

differentiering eftersträvades därmed. En intensiv diskussion angående val av bransch 

genomfördes. Diskussionen berörde allt från smink till transport innan beslut fattades att 

undersöka en servicebransch. Telekombranschen definieras enligt Kotler et al. (2009) samt 

företagens webbplatser [2][3][4] som en servicebransch och företag har därmed mindre 

möjlighet till differentiering än produktbranscher. Den personliga interaktionen mellan kund 

och den som utför servicen har stor betydelse för hur kunder upplever varumärket inom 

servicebranschen (Kotler et al., 2008). Tidigare forskning visar på att CSR-arbetet är av vikt 

för att personalen ska uppfattas som trovärdig och känna mer motivation då de uppskattas av 

företaget, vilket kan bidra till kundernas uppfattning av varumärket (Poolthong & 

Mandhachitara, 2009). En undersökning som berör CSR-arbetets betydelse för 

varumärkeskapitalet inom en servicebransch med liten personlig interaktion ansågs därmed 

intressant. Dessa grunder var ytterligare en anledning till att telekombranschen undersöktes.  

 

Svårighet till differentiering, och därmed ökad relevans för undersökning om CSR-arbete, 

identifieras genom att företagen enligt Stennek och Tangerås (2007) inte fritt kan konkurrera 

med priset då det är reglerat på den svenska marknaden. Studien avgränsades även till den 

svenska marknaden då olika länder har olika välfärdssystem och olika omfattning av den 

offentliga sektorn vilket påverkar huruvida företag förväntas arbeta med samhällsansvar 

(Grankvist, 2009). I Sverige menar Löhman och Steinholtz (2003) att det är stört fokusering 

på miljön inom svenska företag vilket beror på att det inte råder några större klasskillnader, 

ekonomiska tillväxtproblem eller fattigdom. Tjänsteföretagen på den svenska marknaden har 

därmed en utmaning i att arbeta med CSR då en tjänst inte har samma inverkan på miljön som 

ett producerande företag. Det finns även förväntningar från intressenter på vilket 

samhällsansvar företag ska ta (Carroll, 1991). Förväntningarna påverkas av kulturen som 

skiljer sig mellan olika länder (Trevino & Nelson, 2011). Undersökningen begränsas därmed 

till ett land, Sverige. Ingen tidigare forskning om CSR-arbete inom telekombranschen i 

Sverige återfanns vilket innebar att undersökningen hade ett praktiskt bidrag till bland annat 

CSR-ansvariga, marknadsansvariga samt marknadsföringsstudenter.  

 

Det empiriska urvalet, det vill säga alla enheter för undersökningen, representeras av företag 

som levererar flera olika former av telekomtjänster på den svenska marknaden. Urvalskriterier 
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för de valda företagen var att de skulle vara verksamma på den svenska marknaden samt att 

företaget aktivt arbetade med CSR. Enligt Carroll och Buchholtz (2003) kan mindre företag 

sakna resurser att utföra CSR-arbete i liknande utsträckning. Carroll och Buchholtz (2003) 

syftar främst på att det krävs resurser att utföra det filantropiska ansvaret. Fyra företag 

uppnådde urvalskriterierna och samtliga företag kontaktades i tidigt skede för att inkluderas i 

undersökningen. Telia, Tele2 samt Telenor inkluderades, men representanten på det fjärde 

företaget ville dock inte medverka i undersökningen på grund av att intervjun inte kunde 

genomföras genom ett fysiskt besök på företaget. Företaget var dock det minsta företaget med 

avsikt på att utbudet av tjänster var mindre samt att antalet kunder i Sverige var färre (Post- 

och telestyrelsen [PTS], 2010). Dessutom är företagets största ägare utanför Norden vilket 

kunde inverkat på ägarnas förväntningar och krav på företagets samhällsansvar eftersom 

förväntningarna på företags samhällsansvar enligt Grankvist (2009) bland annat beror på 

samhällets välfärd. Att företaget exkluderas ur undersökningen ansågs således inte göra 

undersökningen mindre representativ för den svenska marknaden.    

  

Undersökningen syftar till att utreda CSR-begreppets alla dimensioner och enligt Carroll och 

Buchholtz (2003) krävs resurser för att utför filantropiskt ansvar, vilket var en anledning till 

att de tre största företagen valdes. De tre största företagen antogs ha finansiella resurserna och 

information som krävdes för att genomföra filantropiskt ansvar. De tre företagen Telia, Tele2 

och Telenor var störst på den svenska marknaden, sett till antalet kunder. Tillsammans hade 

företagen sammanlagt en marknadsandel på 82 procent av fast telefoni, 71 procent av 

bredbandsabonnemang samt 88,5 procent av mobil telefoni och mobila datatjänster (PTS, 

2010).  

  

Uppsatsen behandlas ur CSR-ansvarigas perspektiv, vilket gav en uppfattning om fenomenet 

ur märkesinnehavarens perspektiv. Om uppsatsen även inkluderat kundperspektivet hade det 

kunnat ge en bredare förståelse för fenomenet samt en högre reliabilitet då de två perspektiven 

kunnat jämföras och bidra till en mer objektiv bedömning. Valet att endast undersöka 

fenomenet ur märkesinnehavarens perspektiv var för att företagen inte arbetat med CSR under 

en längre tid och därmed eventuellt inte nått kunderna. Ytterligare en orsak till att fenomenet 

valdes att studeras ur märkesinnehavarens perspektiv var för att de ansågs ha mest 

information och då det inte studerats i tidigare forskning ansågs det som väsentligt att gå till 

grunden med problemet. 

 

Urvalet av respondenter menar Jacobsen (2002) är betydande vid en kvalitativ undersökning 

som resulterar i nyanserade svar. Urvalet gjordes utifrån det så kallade informationskriteriet 

som innebar att respondenter som ansågs kunna genererar bäst lämpad information valdes. 

Enligt Jacobsen (2002) kan det vara svårt att veta vem som besitter mest lämpad information 

då urvalet baseras på antaganden. CSR-ansvarig valdes för att kunna identifiera hur dessa 

resonerar, värderar och väljer aktiviteter samt för att undersöka deras uppfattning om CSR-

arbetets betydelse för varumärkeskapitalet och på så vis kunna besvara problemställningen. 

Uppfattningen var att CSR-ansvariga har en positivt vinklad uppfattning av arbetet vilket 

kunde påverkat informationen. En kritisk inställning till svaren samt att detta beaktades vid 

tolkning av empirin ansågs ge en mer objektiv beskrivning av arbetet.  

  

CSR-ansvariga kunde inte bistå med all information som krävdes för att besvara frågorna. 

Därmed baserades informationskriteriet på ofullständiga antaganden. Kompletterande frågor 

till varumärkesansvariga på företagen eftersträvades därmed. Varumärkesansvariga 

kontaktades dock i ett sent skede under uppsatsprocessen och hade därmed inte avsatt tid för 

att besvara frågorna via en personlig intervju. Det medförde att ingen varumärkesansvarig på 
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Tele2 hade möjlighet att besvara frågorna. Ett flertal personer som antogs besitta värdefull 

information kontaktades på Tele2 för att besvara kompletterande frågor, dock utan framgång. 

Tele2 representerades därmed inte av någon varumärkesansvarig från företaget i uppsatsen 

vilket kunde medföra att objektiviteten i undersökningen om Tele2 var mindre än i resterande 

fallföretag. Varumärkesansvarig på Telia respektive Telenor hade även svårigheter att avsätta 

tid för intervjuer men frågorna blev besvarade via e-mejl. Nackdelen med att frågorna 

besvarades via e-mejl var främst att följdfrågor uteblev samt att svaren kunde bli mindre 

nyanserade än vid personlig kontakt. Dessutom minskade utrymmet att analysera och tolka 

respondenternas svar. Fördelarna med att få svar på frågor angående varumärket var dock 

väsentliga för uppsatsen och gav även ett bredare perspektiv på fenomenet. Därmed 

beslutades att skriftliga svar övervägde uteblivna svar. Information till studien inhämtades 

från ett flertal källor vilket enligt Yin (2011) kan beskrivas som en multipel fallstudie. Data 

inhämtades förutom från CSR-ansvariga och varumärkesansvariga även från de tre respektive 

företagens årsrapporter, CSR-rapporter, hemsidor samt vad gäller marknadskommunikation 

inhämtades information även via observationer.  

  

Det var inte så stor variation på respondenterna vilket Trost (2010) uppger som 

eftersträvansvärt. Respondenterna skulle vara heterogena inom en ram av homogenitet. För att 

besvara problemställningen valdes CSR-ansvariga som ansågs ha mest information inom 

ämnet. Detta medförde att variationen på respondenterna var mindre och inget extremfall 

definierades. Intervjuer med CSR-ansvariga på fler företag inom branschen hade kunnat ge en 

större variation. Det fanns dock svårigheter med att definiera fler företag inom branschen som 

arbetade med CSR och där CSR-ansvarig gav samtycke till intervju.  

  

Intervjuer genomfördes med följande:      
 

Position och Företag Ansvarsområde Kontakt 

Miljöchefen  Telias hållbarhetsutveckling (Personlig kommunikation, 1 april, 2011) 

på Telia  i Sverige (Personlig kommunikation, 9 maj, 2011) 

Head of Corporate  Tele2s hållbarhetsutveckling  (Personlig kommunikation, 1 april, 2011) 

Responsibility på Tele2 i alla länder Tele 2 är verksamma inom (Personlig kommunikation, 10 maj, 2011) 

CSR-samordnare  Telenors hållbarhetsutveckling (Personlig kommunikation, 1 april, 2011) 

på Telenor  i Sverige (Personlig kommunikation, 2 maj, 2011) 

  

Vidare benämndes ovanstående respondenter CSR-ansvariga, med undantag för Head of 

Corporate Responsibility på Tele2 som vid presentation av Tele2s verksamhet i kapitlet 

empiri önskat att bli refererad till CR-ansvarig.  

 

 

Ovanstående respondenter benämns vidare varumärkesansvarig följt av företagsnamn. 

3.4 Konstruktion av intervjuguide 

Vid framtagningen av intervjuguide är det av vikt att besluta graden av öppna eller 

strukturerade frågor (Jacobsen, 2002). En öppen intervju genomförs utan teman och kan 

likställas med en konversation utan vidare förberedelser. I motsats innebär en strukturerad 

intervju att fasta svarsalternativ ges i en fast ordning. Intervjuerna med CSR-ansvariga 

genomfördes med på förhand konstruerade frågor samt följdfrågor i syfte att försäkra 

relevanta svar till problemställningen. Vid konstruktion av frågor eftersträvades en neutral 

Position och Företag  Kontakt 

Varumärkesansvarig på Telia (Personlig kommunikation, 4 maj, 2011) 

Varumärkesansvarig på Telenor  (Personlig kommunikation, 9 maj, 2011) 
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ställning där frågorna inte skulle vara ledande för respondenten. Det fanns risk för att 

respondenten enbart svarade på den positiva aspekten om två frågor slogs samman och därav 

beaktades detta. Följdfrågor utformades i syfte att användas om en respondent under intervjun 

uppfattades osäker på innebörden av frågan eller inte gav ett utförligt svar. Öppna 

svarsalternativ gav respondenten möjlighet till nyanserade svar och var lämpliga för en 

kvalitativ studie. Då CSR-ansvariga fick svara fritt uppgavs deras uppfattning och tolkning av 

fenomenet. Detta gjorde det möjligt att analysera svaren utifrån en kontext.  

  

För att ha möjlighet att göra begrepp i teorin operativa konkritiserades begreppen CSR samt 

varumärkeskapital. CSR benämndes under intervjuerna samhällsansvar i syfte att motverka 

missförstånd. Grankvist (2009) menar att begreppet CSR har ett flertal synonyma 

benämningar.  Studiens målsättning var att inkludera alla dimensioner av CSR och det 

svenska begreppet samhällsansvar antogs hos respondenterna innefatta alla dimensioner. 

CSR-ansvariga fick även uppge deras definition på samhällsansvar och samtliga respondenter 

svarade i linje med den uppfattning som formats under uppsatsen gång, utifrån vald teori. Det 

medförde att intervjun fortsatte direkt och respondenternas perspektiv kunde appliceras på 

teorin. Då frågor till varumärkesansvariga ställdes via e-mejl valdes istället att definiera 

begreppet samhällsansvar för att försäkra att få svar på det som efterfrågades.   

  

Samhällsansvaret operationaliserades till fyra huvudkategorierna, ekonomiskt-, lagligt-, etisk- 

samt filantropiskt ansvar, som Carroll (1991) menar utgör de fyra dimensionerna av CSR. 

Varumärkesmedvetenhet, varumärkesassociationer, upplevd kvalitet samt lojalitet som enligt 

Aaker (1991) utgör varumärkeskapitalet var ytterligare fyra huvudkategorier. Samtliga 

huvudkategorier förblev även teman som användes genomgående för att skapa en stuktur i 

uppsatsen. Vidare konkritiserades huvudkategorier ytterligare en nivå för att öka mätbarheten. 

Begreppet upplevd kvalitet valdes dock att inte operationaliseras, bedömning gjordes att en 

operationalisering hade kunnat försvåra för respondenten istället för att underlätta förståelsen. 

En definition och förklaring av begreppet gavs istället i samband med att frågor ställdes. Om 

begreppet istället operationaliserats hade det kunnat medföra att mer öppna och nyanserade 

svar gavs. En operationalisering av begreppet som syftar till kundernas subjektiva bedömning 

var dock komplicerad och för att säkerställa att få svar på frågorna valdes istället att definiera 

begreppet.  

 

 

 

 

 

  

Figur 3.4.1: Operationalisering av begreppet CSR 



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Datainsamling 

Intervjuerna med CSR-ansvariga hade via videosamtal varit lämpliga med anledning av att vi 

var bosatta i Worcester, England och respondenterna var verksamma på respektive 

huvudkontor, alla belägna i Stockholm. Kommunikation via videosamtal framför telefon hade 

inneburit att respondenten sett ansiktsuttryck och medfört en möjlighet att tolka respondentens 

uttryck och kroppsspråk (Jacobsen, 2002). Tekniska förutsättningar saknades dock för att 

kunna genomföra videosamtal vilket medförde att intervjuerna genomfördes via telefon. 

Intervjuer på distans kunde medföra att respondenten kände mindre samhörighet och 

förtroende vilket kunde påverka respondenternas svar och därmed reliabiliteten. Att döma av 

samtliga CSR-ansvarigas öppenhet under samtalen fanns ingen stor anledning att tro att 

reliabiliteten minskat på grund av att intervjun genomfördes via telefon.   

  

Genom att avstå en resa som kan ersättas med ett telefonsamtal uppfylldes flera av företagens 

CSR-policy som går ut på att inte genomföra resor om de går att ersätta med elektroniska 

medel på grund av miljöpåverkan. Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden på 

två studenter. Då intervjufrågorna testades uppkom möjliga svar vilket ledde till utveckling av 

följdfrågorna. Respektive intervju med CSR-ansvariga varade cirka en timme, kompletterande 

frågor ställdes även på telefon vid senare tillfälle. Under intervjuns gång beaktades 

intervjuareffekten i form av att röstläge anpassades för att inte påverka respondentens svar. 

Telefonintervjuer medförde att språk samt röstläge anpassades efter situationen. När frågorna 

testades provades även hur röstläget påverkade testpersonerna för att sedan kunna anpassas 

till intervjun. Då första intervjun genomförts spelades intervjun upp för att höra hur röstläget 

kunde uppfattats och kunde förbättrats till resterande intervjuer. Respondentens röstläge 

analyserades även under intervjun för att utläsa om vederbörande var entusiastisk och 

självsäker att fortsätta prata eller om vederbörande ville gå vidare till nästa fråga. Följfrågor 

och instämmande kommentarer användes för att respondenten skulle känna sig bekväm och 

motiverad att fortsätta att prata om ämnet och ge detaljerade och nyanserade beskrivningar. 

Under intervjun kan motfrågor ställas i syfte att bekräfta att intervjuarna tolkar 

respondenternas svar korrekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Motfrågor ställdes kontinuerligt 

för att motverka missförstånd och höja reliabiliteten. 

  

Anteckningar fördes under intervjun med CSR-ansvariga för att underlätta en överblick över 

insamlad data samt för att minnas vad som genomgåtts. Då intervjun genomfördes av två 

intervjuare medförde det möjligheten att en person förde anteckningar parallellt med att en 

person fortsatte intervjun för att hålla diskussionen levande och inte tappa den röda tråden. 

Intervjuerna spelades även in för att respondenterna skulle kunna citeras samt för att kunna 

Figur 3.4.2: Operationalisering av begreppet Varumärkeskapital 
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återge vederbörandes tankar korrekt. Inspelningen medförde även att respondentens tankar 

kunde återges i den kontext som respondenten uppgav. Inspelning av intervjun kan medföra 

att respondenten blir obekväm om denne är ovan vid situationen samt att tekniska problem 

kan uppstå som kan påverka intervjun (Jacobsen, 2002). Inspelningen skulle kunna medföra 

att respondenten kände sig obekväm och därmed inverka på intervjuns utfall. Resonemang 

fördes kring nackdelen som inspelningen kunde medföra och slutsatsen blev att respondenten 

inledningsvis kunde ha påverkats av situationen men att allt eftersom intervjun fortlöpte 

skulle respondenten få andra tankar eller vänja sig vid situationen. Fördelarna med en 

inspelning övervägde därmed nackdelarna och samtliga respondenter samtyckte till 

inspelning. 

  

Jacobsen (2002) beskriver att vid en undersökning så krävs det ett informerat samtycke från 

respondenten. Vid första kontakt med respondenterna ställdes en sluten fråga, om de ville 

ställa upp på intervjun, där ett möjligt utfall kunde vara ett negativt svar. Risken innebar att 

det inte skulle vara möjligt att utföra intervjun med någon eller alla av de tilltänkta 

respondenterna. Respondenterna som gav samtycke till intervjun deltog därmed frivilligt i 

undersökningen. Respondenterna fick innan intervjun genomfördes information om att syftet 

med undersökningen var att slutföra examensarbetet och att informationen kommer finnas 

tillgänglig i offentliga databaser.  

  

Vidare uppgavs att ämnet under intervjun fokuserade kring CSR ur ett varumärkesperspektiv, 

dels för bekräftelse att den tillfrågade var rätt person samt för att ge respondenten en 

frivillighet att deltaga i undersökningen. En respondent som har full insikt i undersökningens 

syfte kan enligt Jacobsen (2002) anpassa sina svar vilket kan medföra att svaren blir felaktiga. 

För att få ärliga svar uppgavs därmed inte det huvudsakliga syftet med undersökningen och 

CSR-ansvariga fick inte heller möjlighet att se intervjuguiden innan intervjun genomfördes. 

Om respondenten tagit del av intervjuguiden innan hade vederbörande haft en möjlighet att 

reflektera över frågorna och ge mer vinklade svar. Syftet var dock att få veta hur 

respondenterna faktiskt resonerade kring ämnet utan betänketid och möjlighet för andra att 

påverka respondentens svar. Då varumärkesansvariga uppgav svaren skriftligt fanns en risk 

för att andra kunde påverka respondentens svar vilket medförde att det fanns en risk för 

vinklade svar. Om det inverkat kunde reliabiliteten minskat.  

  

Anonymitet i en kvalitativ undersökning är svårt att uppnå då det finns möjlighet för läsaren 

eller författaren att identifiera personen (Jacobsen, 2002). Därmed eftersträvades en viss 

konfidentialitet som innebar att det var möjligt att få fram information om vem den 

intervjuade personen var, men inga personupplysningar uppgavs. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att respondenten måste ge sitt samtycke till att information som publiceras är 

möjlig att spåra. Respondenterna gav sitt samtycke till att information om vilket företag de 

arbetade på samt att deras titel på företaget skulle uppges i uppsatsen.  

 

Under arbetets gång beaktades att undersökningen skulle vara möjlig att genomföra med 

samma metod och därmed ge samma resultat. Reliabiliteten i en undersökning med öppna 

svar kan dock påverkas av förmågan att avgöra om respondentens uppgifter tolkats rätt. I syfte 

att öka reliabiliteten gavs respondenterna möjlighet att läsa igenom det empiriska materialet. 

Respondenterna fick enbart läsa materialet från den intervju de själva deltagit i för att inte 

ändra utlåtande på grund av andras åsikter. Genom att respondenterna fick läsa igenom 

intervjun gavs möjlighet att bekräfta att tolkningen skett i enlighet med avsikten vilket kunde 

öka reliabiliteten. 
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3.6 Analysmetod 

Under intervjun användes följdfrågor för att öka validiteten och få väl nyanserade svar. Vid 

insamling av empirisk data spelades intervjuerna in samt antecknades. Detta innebar en 

möjlighet att i efterhand åter igen höra respondentens svar. Tillgången till både anteckningar 

och inspelning var mycket användbar när det kom till att transformera data till användbar 

information. Vid informationssammanställning låg fokus på de teman som definierats för att 

kunna sammankoppla primär och sekundär data. Efter intervjuerna genomförts skrevs hela 

intervjun ner utifrån inspelningen. Renskrivningen innebar en möjlighet att se hela intervjun 

och överblicka informationen. Nedskrivningen är ett tidskrävande moment men innebar en 

möjlighet att göra anteckningar direkt i dokumentet vilket underlättade analysen samtidigt 

som risken för att information skulle försvinna reducerades.  

 

Meningskoncentrering användes vid analys av empirisk data. Meningskoncentreringen 

innebär en möjlighet att förkorta respondenternas utlåtande och lyfta fram det väsentliga i 

uttalandet (Kvale & Brinkmann, 2009). Som en del i analysmomentet utfördes 

meningskoncentrering där relevant data framhävdes, talspråk transformerades till skriftspråk 

och utlåtanden som var återkommande under intervjun raderades. Komprimering av 

respondentens svar utfördes i syfte att få informativ och överskådlig information. 

Meningskoncentreringen var en viktig del i att transformera data till relevant information som 

var överskådlig och användbar i uppsatsen. Vid empirin återgavs fallstudierna av respektive 

företag enskilt. Anledningen till att respektive företags svar återgavs sammanhängande var för 

att inte förlora den kontext som respondenten uppgav informationen i.  

 

Nästa steg i processen innebar en jämförelse mellan respondenternas svar i förhållande till 

teorin. Utifrån teori, empiri och analys grundades slutsatser för att kunna besvara 

problemställningen. 
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4. EMPIRI 

 

edan presenteras det empiriska material som är sammanställt utifrån intervjuer 

genomförda med CSR- samt varumärkesansvariga, tillsammans med information från 

offentliga dokument samt företagens webbplatser. Fallföretagen redovisas separat i syfte att 

beskriva respondenternas svar i dess kontext. Vidare har samtliga respondenter givit 

samtyckte till att information om företaget och positionen på företaget är offentlig. 

Inledningsvis presenteras företagsfakta följt av empiriskt material med utgångspunkt i 

identifierade teman som presenterats i metodkapitlet. Det empiriska materialet presenteras i 

likhet med den teoretiska referensramen där ansvarsdimensionerna följs av faktorerna som 

utgör varumärkeskapital. 

4.1 Telia 

TeliaSonera är ett svenskt aktiebolag, 2010 ägdes 37,3 procent av aktierna av svenska staten 

samt 13,7 procent av finska staten (TeliaSonera Årsrapport, 2010). Nettoomsättning år 2010 

var 106 miljarder svenska kronor med 31 000 medarbetare i 20 länder, varav 10 000 anställda 

i Sverige. Telia Sverige AB, som är en del av TeliaSonera, är på den svenska marknaden 

ledande inom mobil kommunikation, fast telefoni, bredband samt datakommunikation [2]. 

Telia Sverige AB äger varumärkena Halebop samt Telia. Uppsatsen fokuseras vidare på den 

svenska marknaden och varumärket Telia. 

  

Samhällsansvar är inom Telia en strategisk fråga och är enligt CSR-ansvarig inkluderat i 

företagets strategi. Samhällsansvaret bidrar till att kunder får en bild av att Telia är ett bra 

företag vilket är syftet med samhällsansvaret. CSR-ansvarig menar även att samhällsansvaret 

är gynnsamt för varumärket och affärerna. Det råder hård konkurrens inom telekombranschen 

(TeliaSonera Årsrapport, 2010). Enligt CSR-ansvarig väljer kunder varumärke delvis utefter 

hur företag arbetar med miljöfrågor och socialt ansvar. Ytterligare en av anledningarna till att 

företaget vill uppfattas som ett bra företag är i syfte att attrahera kompetenta medarbetare. 

Medarbetare fokuserar inte bara på lönen vid val av arbetsgivare utan tar även hänsyn till 

miljöpolitik, mångfaldsfrågor och personalpolitik inom företaget. TeliaSoneras vision lyder  

 

Our vision is to be a world-class service company and contribute to a world with better 

opportunities for people and businesses. This also means that we have to deal with important 

and sensitive issues in our daily work ranging from fair business practices to freedom of 

speech and the right to privacy. (TeliaSonera CR-Report, 2010) 

 

CSR-ansvarig på Telia menar att företaget arbetar både med miljöansvar, socialt ansvar samt 

ekonomiskt ansvar där samtliga faktorer är i linje med varandra. CSR-ansvarig beskriver det 

som att företaget driver miljöfrågor samtidigt som de stärker affärerna. Telia erbjuder även 

tjänster som efterfrågas till priser som är attraktiva för kunderna och som följer 

marknadsutvecklingen på priser (TeliaSonera CR-Report, 2010). Telia visar på ett resultat 

som ger avkastning till aktieägarna (TeliaSonera Årsrapport, 2010). CSR-ansvarig menar att 

Telia som är ett lönsamt företag gynnar samhället bland annat genom att skapa arbetstillfällen 

samt att företaget har utvecklat ett program i syfte att motverka arbetslöshet. CSR-ansvarig 

menar även att Telia eftersträvar jämställdhet bland personalen, både mellan genus och etnisk 

bakgrund. Telias personal skall spegla den varierande populationen som finns i samhället. 

CSR-ansvarig menar att ett företags samhällsansvar innebär att följa lagstiftningen som 

reglerar hur företag ska arbeta. CSR-ansvarig menar även att samhällsansvar innebär att 

företag arbetar ett steg utöver lagstiftningen och erbjuder tjänster som inte bara gynnar 

företaget utan även samhället.  

N 
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CSR-ansvarig menar att Telia ställer höga krav på att leverantörer och entreprenörer att skall 

leva upp till Telias etiska och miljömässiga värderingar. Telia utbildar även leverantörer och 

entreprenörer för att bidra till ett förbättrat miljöarbete. Telia kommer lansera en avgiftsfri 

utbildning om miljöansvar som är tillgänglig för alla. CSR-ansvarig menar att det är av vikt 

att sprida den interna kunskapen om miljöansvar och förhoppningsvis inspirera andra 

organisationer att arbeta med miljöfrågor. Förhoppningen är även att kursdeltagare skall 

uppfatta Telia som ett bra företag och välja dem som leverantörer. Telia samarbetar bland 

annat med Kungliga Tekniska Högskolan samt Lunds universitet i syfte att genomföra så 

kallade livscykelanalyser som visar koldioxidutsläpp samt energiförbrukning av en produkt, 

från produktutveckling till skrotning. Samarbetet leder delvis till uppmärksamhet kring 

företagets samhällsansvar men CSR-ansvarig menar att arbetet och resultaten skall framhävas 

tydligare. Utöver detta bidra även Telia med resurser till välgörenhetsorganisationen Friends 

som stöttar utsatta barn i samhället samt Surfa Lugnt för säker användning av tjänster [2].  

 

Varumärket förknippas med kvalitet och säkerhet men även i högre utsträckning med 

miljöansvar menar CSR-ansvarig som även upplever att förväntningarna på samhällsansvaret 

har ökat. Företaget har fått positiv respons från intressenter och intressenternas förväntningar 

är höga på grund av att Telia är ett stort svenskt företag samt att staten är delägare. En kund 

hade ringt direkt till CSR-ansvarig och ställt frågor om Telias miljöansvar. CSR-ansvarig 

undrade om kunden frågat Tele2 eller Telenor om deras miljöansvar, vilket kunden inte hade 

gjort. Kunden var enbart intresserad av Telia med anledning av att Telia är ett stort svenskt, 

och tidigare helt statligt ägt företag. Det var därmed tydligt att kunden hade högre 

förväntningar på samhällsansvar från Telia framför konkurrerande telekomföretag. 

 

För att kommunicera Telias varumärke används idag tv-reklam, event, sociala medier, 

tidningsannonser, samt webbplatsen (observationer). Vad gäller CSR-arbetet har Telia, som 

CSR-ansvarig uttrycker det ”arbetat i det tysta” fram tills nu och menar att företaget resonerar 

gammalmodigt när de anser att det är tillräckligt att utföra samhällsansvar utan att skapa 

uppmärksamhet kring det. CSR-ansvarig uppgav: ”Som en kollega sa till mig, amen vaddå 

ska vi gå ut och skryta på något sätt?”.  Utför Telia något de själva anser är bra vet personalen 

på företaget själva om det, men Telia ska bli bättre på att kommunicera CSR-arbetet. För att 

uppmärksamma kunderna om företagets samhällsansvar och varumärke kan information idag 

nås på Telias webbplats samt i sociala medier som ger företaget en möjlighet att direkt svara 

på frågor. En CSR- rapport publiceras årligen i enlighet med Global Reporting Initiatives, 

GRIs riktlinjer (TeliaSonera CR-Report, 2010). Organisationen GRI erhåller företag, som 

önskar publicera en CSR-redovisning, ett ramverk på vad redovisningen bör innehålla och 

genom att relevanta områden gällande samhällsansvaret redovisas ökar rapportens 

trovärdighet [5]. Även säljarna inom Telia utbildas för att i dialoger med kunder kunna 

framföra företagets samhällsansvar, likaså entreprenörer och återleverantörer.  

 

 

Organisationen Sustainable Brands publicerade under 2011 en lista över hållbara varumärken 

i Sverige, vilket avsåg de företag som utför bäst samhällsansvar och enligt CSR-ansvarig fick 

Telia förstaplaceringen inom telekombranschen. Telias förstaplats uppmärksammades i 

Dagens Industri men även om Telia kom först inom branschen menar CSR-ansvarig att det 

finns andra branscher som är före i utvecklingen: ”Okej, vi tar att vi har kommit på första 

plats inom vår bransch men för oss räcker det inte, vi måste bli ännu bättre på att 

kommunicera vad vi gjort så alla ska veta och förhoppningsvis inspirera ännu fler med vad vi 

gjort, för vi har gjort väldigt mycket och väldigt bra saker.” Resultatet indikerar enligt CSR-

ansvarig på att Telia skall bli bättre på att kommunicera samhällsansvaret. Enligt CSR-
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ansvarig önskar Telia mer uppmärksamhet av media för att kommunicera både 

samhällsansvaret och varumärket men att media skall uppmärksamma arbetet är ingen 

strategi.  

 

I framtiden menar CSR-ansvarig att Telia vill samarbeta med aktörer som är 

uppmärksammade på marknaden för att varumärket skall få mer uppmärksamhet. 

Anledningen till att Telia vill uppmärksamma intressenter på företagets samhällsansvar är 

delvis för att stärka varumärket men även för att inspirera andra organisationer. 

Varumärkesansvarig tror bara att samhällsansvaret har gett varumärket uppmärksamhet hos 

de grupper som är insatta i Telias verksamhet och främst till företagskunder på grund av de 

konkreta åtgärderna som exempelvis användning av telefonmöten som minskar 

koldioxidutsläpp. 

 

Vid val av samhällsansvar utför Telia det som är bra för aktieägarna men även för 

varumärkesimage och trovärdighet för Telia som företag. CSR-ansvarig menar även att Telia 

tar hänsyn till samhällsnormera: ”Det är klar vi tar hänsyn till normerna och det är klart det 

påverka oss men vi har ändå ett företag vi driver och det här måste gå hand i hand med allt 

annat vi driver.” För att veta vad kunderna vill och förväntar sig genomförs 

kundundersökningar som påverkar val av åtgärder och aktiviteter. Ytterligare en undersökning 

Telia utgår ifrån är svenskt kvalitetsindex där Telia jämförs med andra företag. En gång per år 

frågas kunder och andra intressenter hur de upplever företaget. CSR-ansvarig menar att 

företaget tar hänsyn till kundernas förväntningar när de väljer samhällsansvar, men även 

företagets etiska kod samt miljöpolicy ligger till grund för val av arbetet. Varumärkesansvarig 

tror inte att det etiska ansvaret bidrar till positiva associationer men om det skulle uppstå en 

situation där Telia inte följer normerna och därmed inte tog det etiska ansvaret skulle det 

kunna skapa negativa varumärkesassociationer. Negativa varumärkesassociationer skulle 

kunna förstöra värdefullt varumärkesvärde. Varumärkesansvarig tror dock att 

välgörenhetsarbete delvis kan leda till positiva associationer för kunder men Telia skulle 

kunna kommunicera arbetet i högre utsträckning för att nå högre resultat. 

 

Varumärkesansvarig uppger att kunder inte har tillräckligt stor insyn i vilket samhällsansvar 

som utförs inom Telia för att det skall påverka hur kunder upplever kvaliteten. CSR-ansvarig 

menar dock i motsats att det har inverkan och kvaliteten kan upplevas som högre men att 

priset är en av de viktigaste faktorerna och även om kvaliteten upplevs högre är inte alla 

kunder villiga att betala mer på grund av att kvaliteten upplevs som hög. Vidare tror CSR-

ansvarig i likhet med varumärkesansvarig, att välgörenhetsarbetet inte har påverkan på den 

upplevda kvaliteten för kunder är inte tillräckligt medvetna om vilka välgörenhetsarbeten 

Telia utför.  

 

CSR-ansvarig menar att Telia inte utför något unikt samhällsansvar i förhållande till 

konkurrerande företag. Vidare upplever varken CSR- eller varumärkesansvarig att 

välgörenhetsarbetet bidrar till att varumärket uppfattas unikt gentemot konkurrenterna. 

Varumärkesansvarig menar att det beror på att samhällsansvaret inte är tillräckligt integrerat i 

varumärkesarbetet. Varumärkesansvarig tror inte att CSR-arbetet kan leda till att kunder 

rekommenderar Telia som leverantör. Om företaget däremot inte arbetat med CSR menar 

varumärkesansvarig att det kan vara en anledning till att en kund avstår köp, och syftar främst 

på företagskunder som har egna behov av att ta ett samhällsansvar. CSR-ansvarig uppger även 

att det saknas underlag för att fastställa om CSR-arbetet påverkat konsumentbeteendet men 

hävdar att kunder värdesätter företagets arbete. CSR-ansvarig menar att företaget inte har de 

nyckeltal som krävs för att veta hur samhällsansvaret leder till mervärde men är säker på att 
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det påverkar. Varumärkesansvarig tror att välgörenhetsarbeten, har en viss inverkan på 

kundlojaliteten men menar i likhet med CSR-ansvarig att kommunikationen till kunder kan 

förbättras. 

4.2 Tele2 

Tele2koncernen är verksamma i elva länder inom Europa, Ryssland och Kazakstan (Tele2 

Annual Report, 2010). Koncernen hade år 2010 en nettoomsättning på 39 miljarder svenska 

kronor och uppnådde 30 miljoner kunder. Tele2 Sverige AB är en del av Tele2koncernen och 

levererar mobil telefoni, mobilt internet, bredband och fast telefoni till den svenska 

marknaden [3]. I Sverige äger Tele2 Sverige AB varumärkena Comviq, Parlino samt Tele2. 

Uppsatsen fokuseras vidare på den svenska marknaden och varumärket Tele2.    

 

Enligt CR-ansvarig har Tele2 nyligen börjat arbeta mer utförligt med CSR som inom Tele2 

benämns CR vilket är betydelsen för Corporate Responsibility. Även begreppet 

hållbarhetsfrågor som innefattar miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter samt anti-korruption 

är det centrala begrepp som används inom organisationen. CR-arbete samt hållbarhetsfrågor, 

som vidare kommer benämnas CSR-arbete, ses som en del av företagets affärsverksamhet och 

kommer inkluderas i företagets strategi. Målet med Tele2s CSR-arbete är bland annat att inom 

en treårsperiod erhålla nya kunder och öka antalet marknadsandelar samt försäkra att Tele2 

betraktas som ett starkt Corporate Responsibility, CR-varumärke [6]. Enligt CR-ansvarig kan 

Tele2s vision med CSR-arbetet beskrivas följande:  

 

På Tele2 strävar vi mot att implementera Corporate Responsibility i hela organisationen samt 

alla produkter och tjänster, för att därigenom få det till en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. 

 

Tele2s ansvarar för samhället genom att bland annat erhålla efterfrågade tjänster, bidra med 

arbetstillfällen, ge ägarna avkastning samt bedriver verksamheten inom lagstiftningen (Tele2 

Annual Report, 2010). Tele2 följer enligt CR-ansvarig Global Compacts riktlinjer i arbetet 

och tar ett ansvar större än vad lagstiftningen kräver. Det är dock enligt CR-ansvarig viktigt 

att företagets ansvar för den påverkan verksamheten har på samhället är integrerat med Tele2s 

målsättning om vinst.” Det är viktigt att vi tar ansvar för den påverkan som vi har på de 

samhällen vi verkar i.” Den kategori av verksamhet Tele2 bedriver påverkar bland annat 

miljön genom koldioxidutsläpp [6]. Utöver att lagstiftningen kräver ett visst miljöansvar från 

Tele2 upplever CR-ansvarig ökade krav från intressenterna på främst miljöansvar men även 

på samhällsarbete i stort. Inom Tele2 tas ett miljöansvar genom bland annat avfallshantering 

och arbete med minskad energiförbrukning. CR-ansvarig menar även att Tele2s tjänster, i 

form av alternativa sätt att kommunicera framför resor, minskar miljöpåverkan. Tele2 arbetar 

även med produktsäkerhet, vilket exempelvis innebär att internet och telefoner, av både vuxna 

och barn, ska kunna hanteras på ett säkert sätt [6]. 

 

CR-ansvarig menar att barn och barns utveckling är viktigt för Tele2 och företaget stödjer 

projekt Playing for Change som i sin tur stödjer sociala entreprenörer som är små företag, ofta 

en anställd. De sociala entreprenörerna i sin tur arbetar med projekt som stöder barn och 

ungas utveckling. Tele2 bidrar bland annat direkt med finansiella resurser och kompetens som 

finns inom Tele2. Entreprenörerna måste, för att fortsätta erhålla stöd från Playing for Change 

visa vad de presterar. Vidare framhäver CR-ansvarig vikten av att följa upp projekt av detta 

slag och ta reda på om resurserna förvaltas väl. Ytterligare välgörenhetsarbete Tele2 utför är 

sponsring till BRIS som arbetar för barns rätt i samhället.   
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CR-ansvarig uppger att det inledningsvis vid val av insatser inom CSR var störst fokus på de 

risker som fanns eller kunde uppstå. Idag är det även av vikt att arbeta långsiktigt för att 

förutspå framtida kunder och deras efterfrågan menar CR-ansvarig. Inom telekombranschen 

har inte CSR varit i fokus under en lång period i förhållande till exempelvis klädesbranschen. 

Intressenterna har dock fått större förståelse och är enligt CR-ansvarig mer intresserade av 

telekomföretagens hållbarhet. Främst kunder, ägare och personal ställer högre krav på 

företagets hållbarhet. För att identifiera vad intressenterna anser om hållbarhet utförs 

undersökningar där intressenter får uppge vad de anser Tele2 ska arbeta med (Tele2 CR-

Report, 2010). Tele2 utför en riskhanteringsanalys, för att identifiera företagets största risker 

och därmed kunna vidta åtgärder för att förebygga dessa. Tele2 har enligt CR-ansvarig fått 

positiv respons från intressenterna. 
 

För att marknadsföra Tele2s varumärke användes bland annat tv-reklam, event, sociala 

medier, tidningsannonser samt webbplatsen (observationer). Angående kommunikation av 

CSR-arbete använder Tele2 fakturan för att kommunicera arbetet till befintliga kunder. CR-

ansvarig menar att företaget mottagit positiv respons från olika intressenter, men har vidare 

inte fått så mycket positiv uppmärksamhet av oberoende part i media. I Sustainable Brands 

nyligen genomförda undersökning var Tele2 placerad på 100:e plats av 150 och en andraplats 

i branschen var ett framsteg för företaget. Tele2 koncernen publicerar sedan 2010 årligen en 

CR-redovisning enligt GRI:s riktlinjer (Tele2 CR-Report, 2010).  

 

CR-ansvarig uppger att företaget arbetar internationellt och använder varumärket Tele2 i alla 

länder utom Kazakhstan vilket medför att kunder även associerar varumärket med allt som 

händer inom alla länder. Varumärkesbyggande är en tidskrävande process men går snabbt att 

bryta ner och vikten av att arbeta med CSR i samtliga länder är därmed hög. Negativ 

uppmärksamhet kring CSR kan skada varumärket och kunderna kan få negativa 

varumärkesassociationer. CR-ansvarig menar att CSR-arbetet absolut kan motverka negativa 

associationer till varumärket och kravet på leverantörer är därmed av vikt. Tele2 har under 

året tagit fram en ny uppförande kod, som samtliga leverantörer måste garantera att de lever 

upp till genom att signera dokumentet. Härnäst startar nästa fas vilket är ett omfattande arbete 

med att följa upp leverantörernas efterlevnad. Genom att arbeta för att upprätthålla goda 

externa relationer kan Tele2 uppnå mål vilket i sin tur gör att företaget kan bidra till samhället 

på lång sikt [6].  

 

Tele2 är inte långt gångna i processen av att implementera CSR vilket medför att det finns 

svårigheter att kartlägga konkreta områden som bidrar till att kvaliteten upplevs högre på 

grund av CSR-arbetet men CR-ansvarig tror att kvaliteten av tjänsten kan upplevas högre. 

Även det filantropiska ansvaret menar CR-ansvarig kan bidra till att kvaliteten upplevs som 

högre. Eftersom det är förhållandevis små resurser som spenderas på välgörenhet tror inte 

CR-ansvarig att intressenter är missnöjda över hur resurserna fördelas.  

 

CR-ansvarig uppger att Tele2 i vissa avseenden utför unikt arbete i förhållande till andra 

företag på marknaden och syftar främst på deras bidrag till projektet Playing for Change. CR-

ansvarig har även föreläst om problem som existerar inom tillverkningsindustrin av produkter 

telekomföretagen säljer och inget annat telekomföretag har varit villiga att medverka trotts att 

problemen inte specifikt berört Tele2 utan telekombranschen i stort. CR-ansvarig menar dock 

att det är i ett för tidigt stadium att avgöra om något CSR-arbete lett till lojalitet men tror inte 

arbetet kan kopplas till några unika aktiviteter. Responsen företaget har fått från kunderna för 

det unika ansvarstagandet har dock varit positiv, liksom responsen för allt CSR-arbete. 
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I Sverige är det främst fokus på miljön och då företaget inte producerar produkter utan 

levererar tjänster menar CR-ansvarig att det är svårt att bidra till ett synligt mervärde. Vidare 

kan det vara svårt för kunder att skilja på vilka varumärken som arbetar med produktion och 

vilka som bara levererar tjänster, framförallt när Tele2 säljer telefoner med andra varumärken 

på den svenska marknaden.  

 

Vidare i undersökningen kommer CR-ansvarig benämnas CSR-ansvarig.  

4.3 Telenor 

Telenor A/S, med norska staten som enskilt största aktieägare, är verksamma i 14 länder i 

Norden, Östeuropa och Asien (Telenor Annual Report, 2010). År 2010 omsatte Telenor A/S 

95 miljarder norska kronor och är förutom marknadsledare inom telekommunikation, 

datatjänster och mediedistribution i norden en av världens största mobiloperatörer med över 

200 miljoner kunder. Telenor A/S äger Telenor Sverige AB som i sin tur representeras av 

varumärkena Glocalnet, Bredbandsbolaget samt Telenor. Uppsatsen fokuseras vidare på den 

svenska marknaden och varumärket Telenor.    

 

Telenor har en tid arbetat med olika samhällsansvar i Sverige och efter genomgång av CSR-

arbeten under 2009 konstaterades att behovet av en CSR-ansvarig uppstått (Telenor Annual 

Report, 2010). Positionen tillsattes under samma år och en CSR-strategi som inkluderades i 

företagets strategi, innebar strukturering och tydliggörandet av samhällsansvaret. CSR-

ansvarig uppger att företagsledningen visar påtryckningar för CSR-arbetet bland annat för att 

värna om medarbetarna samt attrahera ny personal då det överlag är mer motiverat att arbeta i 

ett företag som tar samhällsansvar. Samhällsansvaret skall även göras för att skapa förtroende 

hos kunderna samt få befintliga kunder att stanna kvar. CSR-strategin i Sverige lyder 

inledningsvis 

 

Telenors primära ansvar är att hjälpa människor kommunicera var de än befinner sig och att 

maximera nyttan av de tjänster vi levererar. Ett ansvarsfullt tänkande ska prägla allt vi gör. 

Vår etiska kod talar om hur vi skapar värden för våra ägare, kunder och det omgivande 

samhället på ett respektfullt sätt. [4]  

 

Telenor tar enligt CSR-ansvarig ett ekonomiskt ansvar och bidrar till samhället genom att vara 

ett fungerande företag på marknaden som resulterar i arbetstillfällen samt erbjuder tjänster 

som ger bättre förutsättningar för människor och företag att kommunicera. Telenor levererar 

även tjänster till priser som följer marknadspriserna och som gynnar kunderna [7]. I Telenors 

årsrapport framgår att företaget genererar avkastning till ägarna samt att de arbetar inom 

respektive lands lagstiftning (Telenor Annual Report, 2010). Tjänsterna Telenor erbjuder 

menar CSR-ansvarig minskar antalet resor vilket i sin tur minskar miljöpåverkan samt ökar 

produktiviteten inom företag vilket bidrar till ökad BNP. IT- och telekomanvändningen 

förbrukar generellt två procent av den totala energiförbrukningen men genom 

telekomtjänsterna kan energiförbrukningen reduceras med cirka 15 procent. CSR-ansvarig 

menar dock att det alltid finns en baksida med att agera som ett företag, dels för att en 

verksamhet kräver resurser som är negativa för miljön men även att kommunikationstjänster 

bland annat kan användas inom kriminell verksamhet. Det är därav av stor vikt för företag att 

ta ett samhällsansvar.  

 

CSR-ansvarig menar att det finns normer på marknaden att ta hänsyn till vid utvecklingen av 

CSR. De fokusområden som är inkluderade i strategin är enligt CSR-ansvarig miljö, 

barnsäkerhet samt hjälpa människor med funktionshinder in i arbetslivet: ”Att vara 

klimatsmart och tänka på miljön är en norm i Sverige som vi tar hänsyn till genom ett av våra 
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fokusområden”. För att minska den negativa miljöpåverkan, har Telenor bland annat 

installerat program för optimering av servrar samt bedrivit ett projekt som resulterat i att 

basstationerna som driver mobilnäten kräver 50-90 procent lägre energi än tidigare. Telenor 

erbjuder även kunder minst 250 kronor att handla produkter för om de lämnar in en gammal 

mobiltelefon som Telenor i samarbete med Naturskyddsföreningen återvinner. CSR-ansvarig 

menar även att barnsäkerheten och företagens ansvar för funktionshindrade är en norm i 

Sverige. Lagstiftningens inverkan ökar dock i huruvida företag skall arbeta med dessa 

områden. Telenor granskar även sina underleverantörer för att inte samarbeta med några 

oetiska företag (Telenor Annual Report, 2010). 

 

CSR-ansvarig menar att det finns ett flertal orsaker till varför Telenor tar ett samhällsansvar 

inom olika områden. Förväntningarna som finns från olika intressenter vill företaget uppfylla 

och CSR-ansvarig syftar bland annat på ägarna, kunderna, politikerna samt personalen. CSR-

ansvarig tror att telekomföretagen har liknande förväntningar från bland annat kunder och 

politiker vad gäller samhällsansvar men att påtryckningarna från ägarna är annorlunda. CSR-

ansvarig menar att Telenor har större förväntningar från ägarna än helt privatägda 

telekomföretag eftersom Norska staten är deras största ägare.  

  

CSR-ansvarig uppger även att de bidrar med finansiella resurser samt kunskap till 

cancerforskningen på Karolinska universitetet som bedrivs kring strålning av trådlösa enheter, 

initiativet är i linje med företagets strategi då ämnet varit aktuellt bland kunder. Vidare 

samarbetar Telenor med Surfa Lugnt för ökad trygghet på internet samt ECPAT bland annat i 

syfte att stoppa barnsexhandel samt under 2011 har ett samarbete inletts med Röda Korset 

som går ut på att leverera en mobilbaserad chatt-tjänst för jourhavande kompis. CSR-ansvarig 

menar att ansvaret inte bara innebär att ge finansiella resurser utan även bidra med kunskapen 

som finns inom företag i kombinationen med att det är inom ramen för de tre fokusområdena 

Det är en fördel om samarbetspartnern är innehavare av ett starkt varumärke och CSR-

ansvarig exemplifierar med Naturskyddsföreningen och Röda korset. Företagen kan hjälpa att 

uppmärksamma varandras varumärken samt ge CSR-projekten trovärdighet. 

 

Varumärket Telenor marknadsförs genom bland annat tv-reklam, event, sociala medier och 

genom tidningsannonser (observationer). Samhällsansvaret kommuniceras bland annat på 

webbplatsen samt på fakturor. Vid butiksbesök kommuniceras i första hand mobiltelefonerna 

eftersom det är den primära anledningen till att kunder besöker butiken. Enligt CSR-ansvarig 

uppger de butiksanställda att det är ett fåtal kunder som i butik söker information om 

miljöarbete och visar på att inte många kunder söker upp information om CSR-arbetet på eget 

initiativ. Varumärkesansvarig menar att samhällsansvaret inte bidragit till att varumärket 

Telenor uppmärksammats vilket beror på att arbetet inte kommunicerats tillräckligt tydligt. 

CSR-ansvarig menar även att företaget inte kommunicerat arbetet externt då syftet i första 

hand var att implementera arbetet internt för att göra medarbetare säkra på arbetet och vidare 

vill de kommunicera CSR-arbetet externt.    

 

Telenor har inte fått mycket vare sig positiv eller negativ publicitet i media, men som en del i 

att öka intressenternas medvetenhet om samhällsansvaret menar CSR-ansvarig att positiv 

uppmärksamhet i media är en önskvärd kommunikationskanal. CSR-ansvarig menar att ”de är 

inte så att man vill gå ut å säga, titta vad god jag är” utan budskapet uppfattas mer positiv om 

det kommer från en oberoende part. I Telenors CSR-rapport framgår att företaget uppmuntrar 

media att granska företagets arbete (Telenor Sverige CSR-rapport, 2010).  
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Telenor utgör mätningar i syfte att ta reda på vad kunderna vill att Telenor skall arbeta med. 

Resultaten från undersökningen under 2011 visade på ett ökat intresse för miljö och socialt 

ansvar hos kunderna. Varumärkesansvarig upplever att Telenors etiska ansvarstagande 

påverkar varumärkesassociationerna men syftar främst på att det uppstår negativa 

associationer om något negativt kring arbetet uppdagas. Vidare tror inte varumärkesansvarig 

att det filantropiska arbetet påverkar kunders varumärkesassociationer positivt i någon stor 

utsträckning. Då samtliga telekomföretag utför välgörenhetsarbete är det snarare att kunder 

upplever negativa varumärkesassociationer om de inte utför något filantropiskt arbete.  

 

Varumärkesansvarig tror inte att kunderna i dagsläget uppfattar kvaliteten som högre eller 

lägre på grund av CSR-arbetet. CSR-ansvarig påpekar att det är svårt att veta om kunderna 

upplever kvaliteten högre på grund av arbetet men uppfattningen är att kvaliteten upplevs 

högre: ”Det finns numera mätningar som visar att kunderna förväntar sig ett socialt ansvar av 

oss och vi får också sporadiskt mejl och synpunkter från kunder som berömmer vårt CSR-

arbete”.  Kunder är dock överlag mest intresserade av tjänsterna, abonnemangen och 

mobiltelefonerna. Viktigaste faktorn vid val av leverantör är oftast täckningen och det kan 

inte kompenseras genom ett samhällsansvar. CSR-ansvarig tror dock att CSR-arbetet är en 

förutsättning för att kunderna skall behålla varumärket som leverantör.  

 

Enligt CSR-ansvarig är Telenors samhällsansvar inte direkt unikt eller bidragande till att 

varumärket uppfattas unikt. Varumärkesansvarig tror inte heller att specifikt 

välgörenhetsarbetet kan uppfattas unikt. Enligt CSR-ansvarig är Telenor det enda större 

telekomföretaget som samarbetar med Röda korset men övriga företag samarbetar med andra 

välgörenhetsorganisationer. Telenor har även samarbeten med konkurrenterna på marknaden, 

tillexempel Surfa Lugnt eller forskningen som bedrivs på Karolinska universitetet. Telenor 

strävar dock efter att inte ha identiska arbeten som konkurrenterna eftersom de inte vill 

uppfattas för lika. CSR-ansvarig menar att kunder dock blandar ihop telekomföretagens 

varumärken. Det resulterar i att kunderna uppfattar att både positiva och negativa åtgärder 

gäller för alla företag inom branschen. Kunderna vill inte handla av företag som inte tar 

ansvar och kunderna förväntar sig att alla företag utför samhällsansvar. CSR-ansvarig tror 

vidare att kunderna hade uppfattat varumärket negativt om Telenor inte tagit ett 

samhällsansvar. 

 

CSR-ansvarig menar att företaget inte haft möjlighet att mäta kunders benägenhet att ha kvar 

Telenor som leverantör på grund av samhällsansvaret men CSR-ansvarig menar att CSR-

arbetet bidrar till att kunder inte finner en anledning till att byta leverantör. En undersökning 

samt indikationer genom kommentarer från kunderna tyder på att kunder uppskattar arbetet. 

CSR-ansvarig tror dock inte att många kunder inom telekombranschen tar sig varken tid och 

energi att meddela Telenor om de anser att arbetet är bra eller ej. Att skaffa nya kunder 

innebär en hög kostnad för företaget vilket medför att det är av vikt att arbeta för att behålla 

lojala kunder. CSR-ansvarig menar att alla telekomföretag har svårigheter med att behålla 

kunderna på grund av låga bytesbarriärer. CSR-ansvarig uppfattar att det troligen är ett fåtal 

kunder som rekommenderar Telenor till andra kunder tack vare CSR-arbetet men att det 

kommer att öka i framtiden.  

 4.4 Empirisk jämförelse 

Ekonomiskt ansvar: Samtliga företag ger utdelning till aktieägarna, de erbjuder tjänster som 

samhället efterfrågar till realistiska priser samt att de bidrar med arbetstillfällen. 

 

Lagligt ansvar: Samtliga företag arbetar inom ramen för lagverket. 
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Etiskt ansvar: Samtliga företag eftersträvar att arbeta utefter de normer som råder på 

marknaden, de tar hänsyn till förväntningarna som finns på företaget samt arbetar för att 

minska miljöpåverkan. Telia och Telenor stödjer även Surfa lugnt för säker användning av 

internettjänster. Telenor stödjer även ECPAT för säker användning av internettjänsterna. 

Tele2 arbetar även de för säker användning av internettjänster. Telenor har ett projekt i syfte 

att hjälpa funktionshindrade in i arbetslivet.  

 

Filantropiskt ansvar: Samtliga företag arbetar med välgörenhet genom att sponsra BRIS, 

Friends respektive Röda Korset med finansiella resurser och tjänster. CSR-ansvarig på 

Telenor uppger att det är ganska lika sponsringar vilket innebär att det inte uppfattas som 

unikt på marknaden. Tele2 har även ett projekt Playing for Change som innebär att de bidrar 

med kunskap, lön samt tjänster till sociala entreprenörer. Telia erbjuder alla intresserade gratis 

utbildning inom miljöarbete.  Telenor bidrar med finansiella resurser till Karolinska 

universitetet.  

 

Varumärkesmedvetenhet: Samtliga företag marknadsför varumärket genom olika 

kommunikationskanaler. CSR-ansvarig på Telia respektive Telenor menar att främsta 

anledningen till att företagen inte kommunicerat samhällsansvaret i någon hög utsträckning 

var för att de inte ville stoltsera men samtliga CSR-ansvariga menar numera att de vill 

kommunicera arbetet i en högre utsträckning. Samtliga CSR-ansvariga anser att de får för lite 

uppmärksamhet av oberoende part i media. För att skapa varumärkesmedvetenhet uppger 

CSR-ansvarig på Telia respektive Telenor att organisationer eftersträvar samarbeten med 

företag som har ett starkt varumärke.  

 

Varumärkesassociationer: Samtliga företag genomför kundundersökningar för att utreda vad 

kunder vill att företaget tar för ansvar. Kundernas krav och förväntningar tar företagen sedan 

hänsyn till vid utformning av CSR-arbete. Samtliga företag granskar även underleverantörer 

och CSR-ansvarig på Tele2 menar att det är en viktig del för att skydda varumärket från att 

associeras med negativa värden. Varumärkesansvarig på Telia respektive Telenor menar i 

likhet med CSR-ansvarig på Tele2 att företag främst genom att ta ett etiskt ansvar kan 

motverka negativa varumärkesassociationer. Varumärkesansvarig på Telenor anser vidare att 

då samtliga företag inom branschen tar ett filantropiskt ansvar är det av vikt att även Telenor 

gör det för att motverka negativa varumärkesassociationer.  Varumärkesansvarig på Telia 

menar dock att det filantropiska ansvaret företaget utför kan leda till positiva 

varumärkesassociationer om arbetet kommuniceras i högre utsträckning. 

 

Upplevd kvalitet: Samtliga CSR-ansvariga har en likande uppfattning om att samhällsansvaret 

kan bidra till att kunder upplever kvaliteten som högre, men upplever svårigheter med att 

beskriva hur det sker. I motsatts till CSR-ansvariga upplever inte varumärkesansvariga på 

Telenor respektive Telia att samhällsansvaret påverkar hur kunder upplever kvaliteten. 

Varumärkesansvarig och CSR-ansvarig på Telia är ense om att det filantropiska ansvaret inte 

kommunicerats tillräckligt för att kunna vara av betydelse för den upplevda kvaliteten. CSR-

ansvarig på Tele2 upplever dock att även det filantropiska ansvaret kan bidra till högre 

upplevd kvalitet. Den summa Tele2 lägger på välgörenhet uppger CSR-ansvarig på Tele2 är 

liten i sammanhanget och anser inte att det påverkar att kunder upplever kvaliteten som lägre.   

 

Varumärkeslojalitet: CSR-ansvarig på Tele2 menar att det är svårt att leverera ett mervärde 

som kunder upplever. CSR-ansvarig på Telia upplever dock att samhällsansvaret bidrar till ett 

mervärde. Varumärkesansvarig och CSR-ansvarig på Telenor samt Telia är överens om att de 

inte upplever att CSR-arbetet är unikt. CSR-ansvarig på Tele2 upplever dock i motsatts att 
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företagets arbete är unikt i förhållande till konkurrenterna. Samtliga respondenter upplever 

dock svårigheter med att se om CSR-arbetet lett till att kunder blir varumärkeslojala men 

CSR-ansvarig på Telenor anser att samhällsansvaret är en förutsättning för att få lojala 

kunder.    
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5. ANALYS AV CSR-ARBETETS BETYDELSE FÖR VARUMÄRKESKAPITALET 

 

nalys av teorier samt information från samtliga företag presenteras i kapitlet. Analysen 

inleds med en tolkning av huruvida företagen arbetar med CSR som en strategi samt hur 

de uppfyller kriterierna för respektive ansvarsdimension av CSR. Vidare presenteras hur 

företagens samhällsansvar kan ha betydelse för respektive faktor i varumärkeskapitalet.  

5.1 CSR-strategi  
Inom Telia och Telenor är CSR inkluderat i företagets strategi vilket även planeras inom 

Tele2. Porter och Kramer (2006) menar att företag skall ha en strategi med CSR-arbetet för att 

med CSR kunna uppnå unika konkurrensfördelar. CSR-ansvarig på Telia respektive Telenor 

som uppgav att CSR är inkluderat i strategin upplever inte att samhällsansvaret är unikt i 

förhållande till konkurrenterna eller att det medför unika konkurrensfördelar. CSR-ansvarig 

på Tele2 ansåg dock att CSR-arbetet är unikt i förhållande till konkurrenterna även om 

samhällsansvaret inte ännu inkluderats i strategin.  

 

Det här visar på skillnader mellan presenterad teori och empiri. Teoretiskt hade det varit 

möjligt, om CSR är inkluderats i strategin och endast då, att uppnå unika konkurrensfördelar. 

CSR-ansvarig på Telenor respektive Telia som arbetar med CSR inkluderat i strategin 

upplevde dock inte fördelar av det slaget men CSR-ansvarig på Tele2 upplevde unika 

konkurrensfördelar i form av det filantropiska projektet Playing for Change och stöd till 

sociala entreprenörer. Det visar på att den strategiska implementeringen av CSR kan vara av 

mindre betydelse i avseendet att nå unika konkurrensfördelar ur ett företags perspektiv.  

5.2 Ansvarsdimensionerna 

Ekonomiskt ansvar: Fallföretagen visar resultat på solida tillgångar där aktieägarna erhållit 

utdelning (TeliaSonera Årsrapport, 2010; Tele2 Annual Report, 2010; Telenor Annual Report 

2010). CSR-ansvarig på Telenor menar att företaget tillhandahåller tjänster som efterfrågas i 

samhället. Telia och Tele2 tillhandahåller även de tjänster som efterfrågas (TeliaSonera CR-

Report; Tele2 Annual Report). Telia tar ett realistiskt pris från kunderna för tjänsterna 

(TeliaSonera CR-report). Realistiska priser tar även Tele2 och Telenor för sina tjänster [6][7]. 

Att tillhandahålla tjänster som efterfrågas till realistiska priser är enligt Carroll (1991) att ta 

ett ekonomiskt ansvar. Tele2 bidrar med arbetstillfällen (Tele2 Annual Report, 2010). Även 

CSR-ansvariga på Telia samt Telenor uppgav att de bidrar med arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen är enligt Carroll & Buchholtz (2003) ytterligare en del av det ekonomiska 

ansvaret. Utifrån ovanstående tolkas samtliga fallföretag ta ett ekonomiskt ansvar. 

  

Lagligt ansvar: CSR-ansvarig på Telia uppgav att de arbetar för att följa lagarna. Telenor och 

Tele2 arbetar även de inom lagstiftningen (Tele2 Annual Report, 2010; Telenor Annual 

Report 2010). Företag som bedriver verksamheten inom ramen för rådande lagstiftning 

uppfyller kravet på det legala ansvaret (Carroll, 1991) och därav tolkas samtliga fallföretag tar 

ett lagligt ansvar. 

 

Etiskt ansvar: Samtliga CSR-ansvariga påvisade att de utför aktiviteter utöver det ekonomiska 

och lagliga ansvaret samt tar hänsyn till samhällsnormerna vid val av CSR-arbete. Genom 

bland annat kundundersökningar samt marknadsanalyser tar samtliga fallföretag, med olika 

metoder, hänsyn till vilka önskemål olika intressentgrupper har på vilket samhällsansvar 

respektive företag skall utföra. Genom att ta hänsyn till intressenters önskemål och de normer 

A 
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som råder på marknaden tar företag ett etiskt ansvar (Carroll, 1991). Samtliga företag tolkas 

därmed ta ett etiskt ansvar. 

 

Det etiska ansvaret innebär att företag tar hänsyn till det resultat som framkommer av 

kundundersökningarna vid val av åtgärder och aktiviteter (Carroll, 1991). Företagen 

investerar pengarna etiskt, med kunders åsikter som beslutsunderlag, vilket innebär att de 

motsätter sig den teori som Friedman (1970) framhäver. Friedman (1970) hävdar att 

företagets intressenter ska investera etiskt själva med hjälp av avkastningen som företagen 

genererar. Genom att företagen tar hänsyn till kundernas åsikter investerar företagen i det som 

kunder vill. Porter och Kramer (2006) påvisar vikten av att inte fokusera på intressenternas 

önskemål i för stor utsträckning då de inte har full information om företagets möjligheter. 

CSR-ansvarig på Telia uppgav dock att det är företagets strategi men även företagets 

miljöpolicy och etiska kod som ligger till grund vid val av samhällsansvar. CSR-ansvarig på 

Telenor menade att aktiviteterna främst skall vara inom fokusområdena och CSR-ansvarig på 

Tele2 uppgav att de arbetar med att hantera risker och använder en riskanalys som främsta 

utgångspunkten vid val av CSR-arbeten. Företagens val att inte helt fokusera på kundernas 

önskemål utan även grunda CSR-arbetet i företagets strategier tyder på ett långsiktigt 

förhållningssätt. 

 

Filantropiskt ansvar: Genom att samtliga företag enligt CSR-ansvariga sponsrar andra 

organisationer med resurser bidrar samtliga företag till andra grupper i samhället. Att utföra 

välgörenhet och sponsring definieras av Carroll (1991) som ett filantropiskt ansvar. Det här 

tolkas således som att samtliga fallföretag tar ett filantropiskt ansvar. Det filantropiska 

ansvaret kan enligt Carroll och Buchholtz (2003) bidra till en ökad kostnad och kan därmed 

vara svårt att finansiera om verksamheten har låg omsättning. CSR-ansvarig på Tele2 uppger 

dock att det endast är en förhållandevis liten summa som läggs på välgörenhet.  

5.3 Varumärkesmedvetenhet 

Ekonomiskt ansvar: Ett ekonomiskt ansvar innebär att företag arbetar för överlevnad på lång 

sikt enligt Carroll (1991) och samtliga företag tar ett ekonomiskt ansvar (TeliaSonera CR-

Report, 2010; Tele2 Annual Report, 2010; Telenor Annual Report 2010). Genom det 

ekonomiska ansvaret som medför att företagen genererar finansiellt kapital kan fallföretagen 

avsätta resurser för att marknadsföra varumärket. Marknadsföring av fallföretagens 

varumärke sker genom exempelvis webbplats, sociala medier, tv-reklamer samt 

tidningsannonser (observationer). Genom att marknadsföra varumärket kan det leda till 

varumärkesmedvetenhet (Kotler et al., 2009). Det ekonomiska ansvaret tolkas därmed ha 

betydelse för varumärkesmedvetenheten. 

 

Etiskt ansvar: Företags etiska ansvar innebär att vederbörande arbetar med samhällsansvar 

utefter de normer och värderingar som råder i samhället (Carroll, 1991). Kunder 

uppmärksammar kommunikation som ligger inom ramen för egna värderingar (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Fallföretagen marknadsför CSR-arbetet i likhet med varandra och använder 

bland annat webbplatsen samt fakturor till befintliga kunder (observationer). Alla CSR-

ansvariga respondenter uppger dock att CSR-arbetet marknadsförts i liten utsträckning.  

 

Genom att företag tar ett etiskt ansvar kan det bidra till varumärkesmedvetenhet hos kunderna 

eftersom kunderna, genom den selektiva perceptionen, inte sovrar bort kommunikation om 

samhällsansvaret är i linje med individens personliga värderingar. Fallföretagen har valt att 

inte kommunicera CSR-arbetet i större utsträckning vilket tolkas som att arbetet har mindre 

betydelse för kundernas selektiva perception och har därmed inte i någon större utsträckning 

betydelse för varumärkesmedvetenheten i det avseendet.  
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Borglund et al. (2009) menar att företag kan uppleva en rädsla av att CSR-arbetet skall bli 

granskat om arbetet kommuniceras. Samtliga företag kommunicerar enligt CSR-ansvariga 

CSR-arbetet i en förhållandevis liten utsträckning. I Telenors årsrapport uppmuntras 

granskning av extern media (Telenor Sverige CSR-rapport, 2010). CSR-ansvarig från Telia 

respektive Telenor uppgav att de inte kommunicerat CSR-arbetet med anledning av att de inte 

vill uppfattas som att de stoltserar. I Sverige finns en norm, jantelagen som innebär att ingen 

bör skryta om något bra de presterat vilket är vad CSR-ansvariga på Telia och Telenor uppger 

att de inte vill göra.  

 

Presenterad teori visar på att etiskt ansvar kan leda till varumärkesmedvetenhet genom 

marknadsföring av samhällsansvaret då kommunikationen inte sovras bort av kunderna, 

förutsatt att samhällsansvaret är i linje med kundernas värderingar. Carroll (1991) menar att 

företag som strider mot samhällsnormerna inte tar ett etiskt ansvar. Den svenska normen, att 

ingen bör skryta om vad de är bra på, tolkas vara anledningen till att Telia och Telenor inte 

marknadsfört CSR-arbetet i högre utsträckning. Följande tolkas som en paradox där företag 

som tar ett etiskt ansvar, inte kan kommunicera det, eftersom marknadsföringen av CSR-

arbetet anses som att företagen stoltserar. Det leder till företaget bryter mot normerna om de 

marknadsför samhällsarbetet. Kommunikation av CSR-arbetet kan därmed ur ett avseende 

tolkas som att strida mot normen vilket innebär att företaget inte tar ett etiskt ansvar. Att 

företag tar ett etiskt ansvar har därmed ur den bemärkelsen inte betydelse för 

varumärkesmedvetenheten.  

  

Filantropiskt ansvar: Unika handlingar uppmärksammas mer frekvent av oberoende part i 

media (Fletcher & Frangie, 2002). Filantropiskt ansvar kan anses som unikt då det inte 

behöver bottna i samhällsnormerna (Carroll, 1991). Samtliga företag tar ett filantropiskt 

ansvar, dock uppgav ingen av respondenterna att de fått uppmärksamhet av oberoende part i 

media i någon större utsträckning, som direkt kan kopplas till samhällsansvaret. CSR-ansvarig 

på Telia respektive Telenor ansåg inte att deras samhällsansvar är unikt även då de utför 

filantropiskt ansvar och inte heller att de fått tillräckligt med uppmärksamhet av oberoende 

part i media. CSR-ansvarig på Tele2 anser dock att deras filantropiska arbete är unikt men 

trotts det har företaget inte fått mycket uppmärksamhet av oberoende part i media. 

 

Empirin visar på att det finns skilda uppfattningar om CSR-arbetet anses unikt i förhållande 

till konkurrenterna trotts att samtliga företag tar ett filantropiskt ansvar. Oavsett om arbetet 

anses som unikt eller inte, upplevde ingen av de CSR-ansvariga att de uppmärksammats av 

oberoende part i media vilket enligt presenterad teori kunde varit möjligt. Det visar därmed på 

att det filantropiska ansvaret är av mindre betydelse för varumärkesmedvetenheten även om 

arbetet uppfattas som unikt. 

 

CSR-ansvariga på respektive fallföretag anser att kommunikationen kring CSR-arbetet skett i 

liten utsträckning vilket lett till att uppmärksamhet av samhällsansvaret och varumärket 

försummats. CSR-ansvariga på Telia respektive Telenor uppgav att de vill samarbeta och 

sponsra organisationer med starka varumärken för att CSR-arbetet skall uppmärksammans i 

högre utsträckning än vad de gör idag. Sponsringen innebär att företagen utför välgörenhet 

vilket, enligt Carroll (1991), kan klassas som filantropiskt ansvar. Sponsring till en annan 

organisation kan enligt Kotler et al. (2009) leda till ökad varumärkesmedvetenhet då ett 

företags intressenter även uppmärksammar det andra företagets varumärke. Välgörenhet 

genom sponsring är ett filantropiskt ansvar och kan både enligt presenterad teori samt empiri 

bidra till varumärkesmedvetenhet. 
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5.4 Varumärkesassociationer 

Etiskt ansvar: Varumärkesansvarig på Telia respektive Telenor uppgav i likhet med CSR-

ansvarig på Tele2 att företagens etiska ansvarstagande motverkar att kunder upplever negativa 

varumärkesassociationer. Löhman och Steinholtz (2003) menar att kunderna kan förknippa 

företaget med negativa värden om de inte tar ett etiskt ansvar. Författarna menar vidare att 

positiva varumärkesassociationer kan skapas om företag utför arbete inom ramen för kundens 

personliga värderingar. Företag förväntas enligt Carroll (1991) att ta ett etiskt ansvar. Enligt 

Aaker (1991) är varumärkesassociationer en sammanfattad upplevelse av allt som kunderna 

kopplar till ett varumärke. CSR-ansvariga på respektive företag uppger att företag erhållit 

positiv respons från kunderna.  

 

Ovanstående empiri i likhet med teorin visar således på att företag som tar ett etiskt ansvar 

kan motverkar negativa varumärkesassociationer. Utifrån teorin som presenteras av Aaker 

(1991) tolkas det som att den positiva respons som företagen fått angående CSR-arbetet kan 

ha betydelse för att skapa positiva varumärkesassociationerna, förutsatt att samhällsansvaret 

förknippas med varumärket. 

 

Samtliga CSR-ansvariga menar att det finns förväntningar från samhället på vilka former av 

ansvar företaget bör ta och arbetar med kundundersökningar för att få fram kundernas åsikter 

angående CSR-arbetet. Det etiska ansvartagandet innebär att företaget uppfyller de 

förväntningar på samhällsansvar som intressenter har (Carroll, 1991). Samtliga företag utför 

det etiska ansvarstagandet genom att ta hänsyn till vad kunderna vill att de ska arbeta med. 

Enligt Grankvist (2009) visar kundundersökningar på företagens omtanke. Visad omtanke kan 

leda till positiva varumärkesassociationer (Aaker, 1996). Samtliga CSR-ansvariga uppfattar 

att kunderna har en positiv inställning till det etiska ansvaret. Ingen av CSR-ansvariga uppger 

att etiskt ansvar bidrar till att skapa positiva varumärkesassociationer. CSR-ansvarig på Tele2 

samt varumärkesansvariga på Telia respektive Telenor menar dock att det kan motverka 

negativa varumärkesassociationer.   

 

Presenterad teori och empiri visar således på att företag uppfyller ett etiskt ansvar genom att 

fråga efter kundernas åsikter och sedan utföra det önskade samhällsansvaret. Teorin och 

empirin skiljer sig dock i frågan om huruvida etiskt ansvar genom kundundersökningar kan ha 

betydelse för varumärkesassociationerna. Teorin visar på att det kan bidra till positiva 

associationer medans empirin visar på att det enbart kan motverka negativa associationer. Det 

här kan tolkas som att det teoretiskt sätt är lättare att skapa positiva varumärkesassociationer 

genom att ta ett etiskt ansvar än vad det är i praktiken.  

 

Samtliga CSR-ansvariga angav att de vill öka kunskapen om respektive underleverantörs 

samhällsansvar med anledning av att de inte vill samarbeta med företag som arbetar oetiskt. 

Enligt CSR-ansvarig på Tele2 beror det på att det kan bidra till negativa 

varumärkesassociationer som är av vikt att motverka eftersom det tar långt tid att bygga upp 

ett varumärke men att det går fort att bryta ner det.  Magnusson och Forssblad (2009) menar 

att urvalet av underleverantörer har blivit mer omsorgsfullt eftersom samarbete med oetiska 

leverantörer kan skada ett varumärkes rykte och denna process från företagens sida driver i 

sin tur på underleverantörers CSR-arbete. Eftersom inköpta produkter säljs under 

telekomföretagets varumärke är granskningen av underleverantörerna enligt CSR-ansvarig på 

Tele2 viktigt för att motverka att varumärket skadas. 

 

Presenterad teori och empiri visar på liknande uppfattningar om att samarbete med oetiska 

företag kan missgynna varumärket. Allt som kunderna anknyter till varumärket utgör 
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varumärkesassociationerna (Aaker, 1991). Företagens etiska arbete av att granska 

underleverantörerna har således betydelse för att skydda det egna varumärket från negativa 

varumärkesassociationer. 

 

Filantropiskt ansvar: Filantropiskt ansvar innebär att företag bidrar till en ökad välfärd 

(Carroll, 1991). Fallföretagen utför filantropiskt ansvar i form av exempelvis sponsring och 

utbildningar enligt CSR-ansvariga. Om syftet är att öka välfärden och kunderna uppfattat 

företagets välvilja kan det leda till positiva varumärkesassociationer (Yoon et al., 2006). CSR-

ansvarig på Telia menar att syftet med samhällsansvaret är att uppfattas som det goda 

företaget. Tele2s målsättningen med samhällsansvaret är att inom en treårsperiod bygga ett 

starkt CR-varumärke samtidigt som de genom samhällsansvar vill få nya kunder och vinna 

nya marknadsandelar, vilket de kommunicerar ut externt på webbplatsen [6]. Upplever 

kunderna att syftet med CSR-arbetet är för att förbättra varumärkesimagen kan det leda till att 

kunden får mer negativa associationer än om CSR-arbetet aldrig genomförts (Yoon et al., 

2006).  

 

Telias syfte att uppfattas som det goda företaget kan med utgångspunkt i den teori Yoon et al. 

(2006) presenterar bidra till positiva varumärkesassociationer. CSR-ansvarig på Telia kan 

dock inte bekräfta att företaget nått sådana fördelar med samhällsansvaret. Tele2 

kommunicerar öppet målen med samhällsansvaret, som indikerar på att de vill förbättra 

imagen. Utifrån den teori Yoon et al. (2006) presenterar tolkas det som att Tele2 kan riskera 

att kunderna får negativa varumärkesassociationer på grund av syftet med samhällsansvaret. 

CSR-ansvarig på Tele2 upplevde dock att responsen för CSR-arbetet varit positiv och är även 

övertygad om att samhällsansvaret kan motverka negativa varumärkesassociationer. Det 

filantropiska ansvaret och syftet bakom samhällsansvaret tolkas därmed inte inverka på 

kundernas varumärkesassociationer.     

 

Yoon et al. (2006) menar att om samhällsansvaret ska leda till positiva 

varumärkesassociationer bör kunder bli informerade om arbetet från en oberoende källa. 

Ingen av CSR-ansvariga anser att de blivit uppmärksammade i media i någon stor 

utsträckning för CSR-arbetet de utför. Det filantropiska arbetet, som kan utformas unikt, har 

inte heller lett till vidare mycket uppmärksamhet, även om Tele2 menar att deras aktiviteter 

kan klassas som unika.  

5.5 Upplevd kvalitet 

Etiskt ansvar: Etiskt ansvar innebär bland annat att företag arbetar för att tillhandahålla säkra 

och hållbara tjänster (Grankvist, 2009). CSR-ansvarig på Telenor uppger att företaget arbetar 

för säkra tjänster och säker användning. Företaget bidrar bland annat med resurser till 

forskning som bedrivs angående säker användning av tjänsten. Företaget arbetar även med 

ECPAT och Surfa lugnt i syfte att skapa en säker användning av tjänsten. CSR-ansvarig på 

Telia uppger att företaget bidrar på liknande sätt till Surfa lugnt för en säker 

tjänsteanvändning. Även Tele2 arbetar för att tillhandahålla säkra tjänster [6]. Genom att 

arbeta med den faktiska kvaliteten kan det speglas i kundernas upplevda kvalitet (Aaker, 

1991). Samtliga företag tar även hänsyn till kundernas åsikter som framkommer genom en 

kundundersökning. Genom att företagen tar hänsyn till kundernas önskemål kan den upplevda 

kvaliteten uppfattas som hög (Aaker, 1996). CSR-ansvarig på Telenor menar dock att 

samhällsansvaret inte kan ersätta kunders efterfrågan på högkvalitativa tjänster och syftar då 

exempelvis på vilken täckning mobilnätet ger kunden, vilket enligt Aaker (1991) är den 

faktiska kvaliteten. Telenor vill enligt CSR-ansvarig primärt leverera högkvalitativa tjänster 

men tror samtidigt att samhällsansvaret är en förutsättning för att kunder ska behålla Telenor 

som leverantörer. CSR-ansvariga på respektive fallföretag menar att företagens CSR-arbete 
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har betydelse för att kunderna upplever kvaliteten högre, men har svårt att definiera på vilket 

sätt. Varumärkesansvarigas uppfattning i frågan skiljer sig dock från CSR-ansvarigas. 

Varumärkesansvarig på Telia samt Telenor menar att kunderna inte har tillräckligt stor inblick 

i företagets CSR-arbete för att det ska påverka den upplevda kvaliteten. 

 

CSR-ansvariga på samtliga företag tror att kunderna upplever kvaliteten högre men har 

svårigheter att förklara hur detta sker. Teoretiskt sätt skulle en bidragande orsak till att 

kunderna upplever kvaliteten som högre vara för att företag genom att ta ett etiskt ansvar 

tillhandahåller säkra tjänster. Varumärkesansvariga på Telia och Telenor tror i motsats till 

CSR-ansvariga att kunderna inte upplever kvaliteten högre på grund av CSR-arbetet vilket 

beror på att kunderna inte har tillräckligt mycket information om arbetet. CSR-ansvarigas 

uppfattning är i likhet med teorin att kvaliteten kan upplevas som högre med anledning av att 

företagen tar ett etiskt ansvar. 

 

Filantropiskt ansvar: Filantropiskt ansvar innebär en kostnad för företaget vilket kan resultera 

i ett högre pris för kunderna (Carmen, 2007). Ett högt pris kan indikera på hög kvalitet 

(Aaker, 1996). Varumärkesansvarig på Telenor menar att det filantropiska ansvaret inte har 

inverkan på hur kunderna upplever kvaliteten. Varumärkesansvarig och CSR-ansvarig på 

Telia uppger att det är för få kunder som är insatta i företagets filantropiska ansvar för att det 

ska inverka på den upplevda kvaliteten. CSR-ansvarig på Tele2 menar att även det 

filantropiska ansvaret kan bidra till att kunderna upplever kvaliteten som högre.För att 

investerade resurser ska bidra till en högre upplevd kvalitet krävs att kunderna upplever en 

medförd nytta av investeringarna, investeringarna kan annars ha en negativ inverkan på den 

upplevda kvaliteten (Aaker, 1996). CSR-ansvarig på Tele2 menar dock att den finansiella 

summa som företaget lägger på filantropiskt ansvar är liten i sammanhanget och inverkar 

därmed inte på hur kunderna upplever kvaliteten. 

 

Teorin och empirin visar på skillnader mellan det filantropiska ansvarets betydelse för den 

upplevda kvaliteten. Teorin tyder på att filantropiskt ansvar kan inverka på den upplevda 

kvaliteten då det kan innebära att företaget tar ut ett högre pris för tjänsterna. 

Varumärkesansvariga på Telia respektive Telenor samt CSR-ansvarig på Telia uppger att den 

upplevda kvaliteten inte påverkas av det filantropiska arbetet. CSR-ansvarig på Tele2 menar 

dock i motsats att det kan bidra till att kvaliteten upplevs högre. Ingen av respondenterna 

uppger dock att de upplever att det påverkar den upplevda kvaliteten negativt vilket enligt 

Aaker (1996) presenteras som ett möjligt utfall.  

5.6 Varumärkeslojalitet 

Filantropiskt ansvar: Respondenternas åsikter är skilda i frågan huruvida företagen utför 

något ansvar som uppfattas unikt i förhållande till konkurrenter och som vidare kan bidra till 

att varumärket uppfattas unikt. CSR-ansvariga samt varumärkesansvariga på Telenor samt 

Telia anser inte att de utför några unika aktiviteter men CSR-ansvarig på Tele2 anser att deras 

välgörenhetsarbete kan ses som unikt. Filantropiskt ansvar är inte förväntat av kunderna och 

är därmed den ansvarsdimension som kan ses som unik (Carroll, 1991). Allt som kunderna 

förknippar med varumärket påverkar hur varumärket uppfattas (Aaker, 1991). För att uppnå 

lojala kunder menar Melin (1999) att kunder skall uppfatta varumärket unikt. CSR-ansvarig 

på Telenor menar att kunder förväxlar telekomföretagens varumärket och vilket företag som 

utför vilket CSR-arbete. CSR-ansvarig på Telenor upplever dock att samhällsansvaret är en 

förutsättning för att få lojala kunder och menar att arbetet påverkar kundernas hängivenhet till 

Telenors varumärke. CSR-ansvarig på Tele2 menar dock att det är förtidigt att avgöra om 

arbetet inverkar på kundernas varumärkeslojalitet men den positiva responsen indikerar på att 

kunderna uppskattar ansvarstagandet. 
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Enligt presenterad teori kan det filantropiska ansvaret, om de uppfattas som unikt, bidra till 

varumärkeslojalitet. Respondenternas åsikter är dock skilda angående om det filantropiska 

ansvaret är unikt och om det bidrar till varumärkeslojalitet. Teoretiskt sätt är det möjligt att 

utföra unikt filantropiskt ansvar vilket CSR-ansvarig på Tele2 anser att de gör men ingen av 

respondenterna på Telia respektive Telenor. CSR-ansvarig på Telenor menar att 

samhällsansvaret är en förutsättning för att få lojala kunder även att arbetet inte uppfattas som 

unikt. CSR-ansvarig på Tele2 anser dock inte att det bidrar till lojala kunder trotts att 

samhällsansvaret anses unikt. Det visar på att även om det filantropiska ansvaret är unikt i 

förhållande till konkurrenterna behöver det inte betyda att det har betydelse för 

varumärkeslojaliteten.  

 

En förutsättning för att få lojala kunder är enligt Melin (1999) att företaget genererar ett 

mervärde jämfört med konkurrenterna. Företag kan enligt Löhman och Steinholtz (2003) 

erbjuda kunder ett mervärde genom att arbeta med samhällsansvar. Serviceföretag kan finna 

svårigheter att skapa mervärde och skilja varumärket från konkurrenterna (Kotler et al., 2008). 

CSR-ansvarig på Tele2 upplever svårigheter med att leverera ett synligt mervärde genom 

samhällsansvaret då företaget levererar en tjänst. Tjänsten har inte samma inverkan på miljön 

som ett producerande företag och i Sverige ligger fokus på samhällsansvar inom miljön enligt 

CSR-ansvarig på Tele2. CSR-ansvarig på Telia är säker på att samhällsansvaret bidrar till ett 

mervärde men menar att företaget inte har de nyckeltal som krävs för att klargöra på vilket 

sätt. 

 

CSR-ansvarig på Tele2 uppger, i likhet med teorin Kotler et al. (2008) presenterar, att det är 

svårt för ett tjänsteföretag att leverera ett mervärde. CSR-ansvarig på Telia menar dock att 

företagets samhällsansvar bidrar till ett mervärde för kunden men har svårigheter att avgöra 

hur. Det visar på att mervärde kan vara svårt att leverera i ett tjänsteföretag men även svårt att 

mäta hur det faktiskt är. Det tolkas därmed som att CSR-arbetet, i form av att leverera ett 

mervärde, i ett tjänsteföretag inte har märkbar betydelse för varumärkeslojaliteten.   

 

CSR-arbetet menade CSR-ansvarig på Telia har betydelse för vilket varumärke kunden väljer 

som leverantör. CSR-ansvarig på Telenor är av uppfattningen att arbetet kan leda till ett skydd 

för varumärket då det motverkar anledningar för kunder att byta leverantör. Kunder behöver 

en anledning till att byta varumärke, en orsak kan vara att kunderna inte blir behandlade med 

respekt (Aaker, 1991). Genom att företag arbetar med filantropiskt ansvar visar de att de är 

ansvarsfulla och respekterar medmänniskorna (Carroll, 1991).  

 

Det här visar på att det filantropiska ansvaret kan ha betydelse för varumärkeslojaliteten då 

det både enligt presenterad teori samt empiri kan motverka anledning för kunderna att byta till 

ett konkurrerande varumärke eftersom företagen genom filantropiskt ansvar visar respekt för 

medmänniskorna. 
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6. SLUTSATSER 

 

lutsatserna presenteras i syfte att besvara problemställningen: Vilken uppfattning har 

CSR-ansvariga inom  telekommunikationsföretag av CSR-arbetets betydelse för 

varumärkeskapitalet? Vidare presenteras upplevda begräsningar under studien samt förslag 

till fortsatt forskning.  

  

CSR har länge varit ett omdiskuterat ämne som varit i fokus inom ett flertal branscher men 

inom telekombranschen har dock CSR varit mindre utbrett och uttalat samhällsansvar har 

etablerats först under senare år. Konkurrenssituationen inom telekombranschen medför att 

värdet av immateriella tillgångar ökar som konkurrensfördel vilket betyder att betydelsen av 

varumärkeskapitalet för fallföretagen ökar. För att undersöka CSR-arbetets betydelse för 

varumärkeskapitalet ur CSR-ansvarigas perspektiv genomfördes fallstudie av de tre största 

telekomföretagen i Sverige. 

 

Utifrån dimensionerna som begreppsliggör CSR analyserades primärt CSR-ansvarigas 

upplevelse av CSR-arbetets betydelse för faktorerna som utgör varumärkeskapitalet. Den 

empiriska undersökningen visade på att samtliga företag arbetade i någon form med alla 

dimensioner som utgör CSR. Den teoretiska referensramen samt den empiriska informationen 

resulterade i både likheter och skillnader för hur CSR-dimensionerna har betydelse för 

faktorerna som utgör varumärkeskapitalet. Fallföretagen har dock inte arbetat med CSR på en 

strategisk nivå under en längre tid och CSR-ansvariga har delade uppfattningar om 

samhällsansvaret lett till konkurrensfördelar. Samtliga CSR-ansvariga upplever vikten av att 

CSR-arbetet är inkluderat i företagets strategi men slutsats är att det är av mindre betydelse 

för att uppnå konkurrensfördelar.  

  

Ekonomiskt ansvar: Att företag tar ett ekonomiskt ansvar har främst betydelse för 

varumärkesmedvetenheten då det är en förutsättning att inneha kapital för att kunna utföra 

marknadsföringsaktiviteter som bidrar till varumärkesmedvetenhet. Slutsatsen av att 

fallföretagen tar ett ekonomiskt ansvar är att företagen visar på att de planerar att förbi aktörer 

på marknaden under en längre tid. 

 

Etiskt ansvar: Det etiska ansvaret, som enligt teorin är en tolkas vara en förutsättning för 

företagen, kunde utifrån haft betydelse för kunders varumärkesmedvetenhet genom inverkan 

på kundernas selektiva perception. Det visade sig dock att uppfattningen inom samtliga 

fallföretag var att det i praktiken är av mindre betydelse eftersom företagen kommunicerat 

samhällsansvaret med försiktighet. Det etiska ansvaret upplevs därav inte vara av betydelse 

för varumärkesmedvetenheten då ansvaret inte kommunicerats. Det etiska ansvaret visade sig 

även teoretiskt kunna vara av betydelse för att skapa positiva varumärkesassociationer. 

Teoretiskt samt empiriskt uppfattades dock det etiska ansvaret främst att vara av betydelse för 

att motverka negativa varumärkesassociationer. Det etiska ansvaret kunde teoretiskt sätt vara 

av betydelse för den upplevda kvaliteten då företag som ger kunderna vad de efterfrågar samt 

levererar säkra tjänster kan påverka att kunderna upplever kvaliteten högre. CSR-ansvarigas 

upplevelse av det etiska ansvaret var att det kunde bidra till att kunderna uppfattade kvaliteten 

högre men hade svårigheter att definiera hur. Samtliga varumärkesansvariga upplevde dock i 

motsats att kunderna inte uppfattar kvaliteten högre med anledning av att kunderna inte är 

tillräckligt informerade om CSR-arbetet.  

 

S 
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CSR-ansvarigas upplevelser visar på slutsatsen att det etiska ansvaret främst har betydelse för 

att motverka negativa varumärkesassociationer samt bidrar till att kunder upplever kvaliteten 

högre. 

 

Filantropiskt ansvar: Det filantropiska ansvaret, som kan göras unikt, kan teorietiskt vara av 

betydelse för varumärkesmedvetenheten genom att företeelser som är av intresse för samhället 

uppmärksammas i media. CSR-ansvarig på Tele2 var den respondent som upplevde att de 

utför något unikt arbete men ingen av CSR-ansvariga upplevde att de erhållit mycket 

uppmärksamhet av oberoende media, vilket resulterar i att upplevelsen från CSR-ansvarig på 

Tele2 inte kan stärkas av teorin. Slutsatsen till varför företagen kan gått miste om 

uppmärksamheten kan grundas i CSR-ansvarig på Tele2s uttalande om att det i Sverige är 

största fokus på att företag skall ta hänsyn till miljön, vilket även teorin styrker. CSR-ansvarig 

på Tele2 menar att tjänsteföretag har mindre inverkan på miljön eftersom de inte producerar 

varor vilket försvårar att arbetet uppmärksammas på en marknad där miljön, för stora delar av 

samhället, är den viktigaste aspekten av CSR. Det filantropiska ansvaret kunde även teoretiskt 

vara av betydelse för varumärkesmedvetenheten genom samarbete och sponsring. CSR-

ansvariga på Telia samt Telenor uppger att samarbete med starka varumärken är 

eftersträvansvärt och genomfördes i syfte att öka uppmärksamheten. Slutsatsen är att 

filantropiskt ansvar kan vara av betydelse för varumärkesmedvetenheten genom främst 

sponsring och samarbete framför att differentiera aktiviteterna och få arbetet uppmärksammat 

i media. 

  

Samtliga CSR-ansvariga har främst upplevt positiv respons från intressenter angående CSR-

arbetet oavsett företagens kommunicerade syften. Tele2 som kommunicerar att de vill 

utveckla varumärket riskerar enligt teorin att utveckla negativa varumärkesassociationer hos 

kunder. Empirin visar dock på slutsatsen att oberoende om syftet med CSR är att med 

filantropiska aktiviteter visa välvilja eller stärka varumärket är inte av stor betydelse för 

varumärkesassociationerna. En anledning till varför CSR-ansvarig på Tele2 upplever enbart 

positiv respons kan vara för att syftet med CSR, liksom all kommunikation av CSR, inte 

marknadsförts i stor utsträckning.  

 

Vidare kunde filantropiskt ansvar enligt teori varit av betydelse för om den upplevda 

kvaliteten uppfattas högre eller lägre av kunderna. Ingen av respondenterna på Telia upplever 

att filantropiskt ansvar har betydelse för kvaliteten. CSR-ansvarig på Tele2 upplever dock att 

arbetet kan bidra till högre upplevd kvalitet men har svårigheter att avgöra på vilket sätt. 

Teorin visar på att den upplevda kvaliteten påverkas negativt av att företag spenderar resurser 

på välgörenhet men CSR-ansvarig på Tele2 menar att det är små resurser som spenderas på 

filantropi och därmed inverkar det inte på att kvaliteten uppfattas lägre. Slutsats är dock att 

kunderna kan uppleva kvaliteten som lägre, speciellt om arbetet kommuniceras, då kunderna 

spekulerar i hur resurserna inom företaget fördelas. CSR-ansvarig på Tele2 menar att 

resurserna som avvaras på filantropiska aktiviteter är små men frågan kvarstår om kunderna 

uppfattar resursfördelningen inom företaget.  

 

Det filantropiska ansvaret kan teoretiskt ses ha främst betydelse för varumärkeslojaliteten då 

företag visar respekt och omtanke för kunderna vilket kan utföras med filantropiska aktiviteter 

som bidrar till välfärden. CSR-ansvariga på Telia samt Telenor upplever det dock svårt att 

avgöra hur samhällsansvaret påverkar kundernas varumärkeslojalitet men anser att det 

motverkar en anledning för dem att byta till ett konkurrerande varumärke. Slutsatsen är 

därmed att det filantropiska ansvaret är av betydelse för att behålla nuvarande kunder.  
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CSR-ansvarigas upplevelser visar på slutsatsen att det filantropiska ansvaret främst har 

betydelse för varumärkesmedvetenhet genom sponsring samt behålla befintliga kunder genom 

att kunderna inte får en anledning att byta varumärke.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretiskt kan frågeställningen besvaras med att CSR kan vara av betydelse för 

varumärkeskapitalet och störst betydelse uppnås om samtliga dimensioner av CSR utförs. 

CSR-ansvarigas upplevelse av CSR-arbetets betydelse för varumärkeskapitalet stämmer i 

vissa fall överens med presenterad teori men upplevs av CSR-ansvariga inte ha betydelse för 

varumärkeskapitalet i den utsträckning som det är teoretiskt möjligt. Samtliga CSR- och 

varumärkesansvariga hävdar dock att de vill kommunicera CSR-arbetet i högre utsträckning 

vilket indikerar på att de vill utnyttja CSR för att påverka de immateriella attributen mer. 

Slutsatsen blir dock att CSR-arbetet utifrån teorin kunde haft större betydelse för 

varumärkeskapitalet än vad det praktiskt upplevs ha ur respektive CSR-ansvarigs perspektiv.  

 

En begräsning under uppsatsen var en upplevd brist av forskning kring CSR-pyramiden som 

ursprungligen är framställd av Carroll (1991). CSR-pyramiden är en av den mest citerade 

teorin inom området, dock var det svårt att finna utvecklade teorier om modellen av andra 

forskare. Det resulterade i svårigheter att beskriva och förklara vilka effekter som uppstår 

beroende på i vilken grad företag väljer att anamma samhällsansvaret och detta kan inverkat 

på uppsatsens validitet. Ytterligare en begräsning som upplevdes efter en tids undersökning 

var att den empiriska informationen var svår att klassificera i CSR-pyramidens dimensioner. 

Begräsningen är även kritik som Carroll (1991) uppgav men som till en början inte upplevdes 

som en svårighet. Vidare kan varumärkeskapital uppstå i relationen mellan märkesinnehavare 

och intressent. En begränsning med uppsatsen var därmed valet att endast fokusera på 

varumärkeskapitalet ur märkesinnehavarens perspektiv. Uppsatsen är även utformad med 

fokus på den positiva aspekten av CSR. Uppsatsen speglas av uppsatsskrivarnas subjektiva 

bedömning och det kan därmed inverka på reliabiliteten. Uppsatsen berör även till största del 

vilken positiv betydelse CSR kan ha för varumärkeskapitalet. 

 

Den lucka som identifierades och som teoretisk skulle besvaras genom att identifiera CSR-

arbetets betydelse för varumärkeskapitalet sågs ur märkesinnehavarens perspektiv. På grund 

av begräsningen att kundernas perspektiv inte är inkluderat i undersökningen medför ett 

förslag till fortsatt forskning.  En undersökning ur ett kundperspektiv eller integrering av de 

två perspektiven i en jämförande studie kan utföras för att komplettera denna undersökning. 

Denna uppsats var även fokuserad på CSR ur ett positivt perspektiv vilket leder fram till 

Figur 6.1: Egen utarbetad modell över de mest betydelsefulla 

dimensionerna av CSR för Varumärkeskapitalet.  
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ytterligare förslag på fortsatt forskning i form av en undersökning som fokuserar på de 

negativa aspekterna. En undersökning av hur varumärkeskapitalet påverkas ur ett 

kundperspektiv om företagen inte arbetar med CSR kan även vara av intresse. Vidare kan en 

analys av CSR-arbetets betydelse för varumärkeskapitalet i telekombranschen på en marknad 

utanför Sverige vara intressant då CSR-arbetet är beroende av samhällsförhållandena. 
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BILAGA 1, INTERVJUGUIDE CSR-ANSVARIGA 

 

Får vi tillåtelse att spelar in intervjun? 

 

Inledningsfrågor 

Vilken är din position på företaget? 

 

Vad är samhällsansvar för dig i ert företag? 

 

Vad är syftet med ert samhällsansvar? 

 

Hur resonerar ni vid val av samhällsansvarstagande arbete? 

 

Ekonomiskt ansvar 

Hur bidrar ni till samhället genom att ni överlever på lång sikt? 

 

Hur bidrar ni till samhället genom att gå med vinst? 

 

Etiskt ansvar 

 

Vilka förväntningar upplever ni att kunderna har på att ni ska utföra samhällsarbete?  

 

Hur påverkar de svenska samhällsnormerna när ni utvecklar ert samhällsarbete?  

 

Filantropiskt ansvar 

 

Utför ni något välgörenhetsarbete? (Det vill säga att ni bidrar med resurser utan att förvänta er 

något i gengäld)  

 

Varumärkesmedvetenhet 

 

Hur gör ni för att kunderna ska få kännedom om ert varumärke? 

 

Hur gör ni för att få kunderna uppmärksamma om ert samhällsansvar?  

 

Har ni fått uppmärksamhet av oberoende part i media för samhällsansvar? 

 

Upplever ni att samhällsansvaret lett till att varumärket fått ökad uppmärksamhet av 

kunderna? 

 

Varumärkesassociation 

 

Vad vill ni att kunderna förknippar ert varumärke med?  

 

Hur upplever du kundernas attityd till ert samhällsarbete? 

 

Upplever du att samhällsansvaret motverkar negativ attityd till ert varumärke?  

 

Upplevd kvalitet 
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Upplever du att ert samhällsansvar har inverkan på hur kunderna upplever tjänstekvaliteten? 

Hur? 

 

Upplever du specifikt att ert välgörenhetsarbete har inverkan på hur kunder upplever 

tjänstekvaliteten? Hur? 

 

Varumärkeslojalitet 

 

Har antalet återköp förändrats sedan ni började med samhällsansvar? 

 

Upplever du att kunder rekommenderar ert varumärke till andra på grund av samhällsansvar? 

  

Hur tror ni att ert samhällsansvar kan ge skydd mot konkurrenter som försöker nå era kunder? 

 

Är det något av ert samhällsansvar som är unikt i förhållande till andra telekomleverantörer på 

den svenska marknaden?  

 

Avslutande frågor 

 

Får vi höra av oss för ytterligare följdfrågor? 

 

Vill du läsa igenom och kommentera materialet vi sammanställer från intervjun? 
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BILAGA 2, INTERVJUGUIDE VARUMÄRKESANSVARIGA 

 

Upplever du att samhällsansvaret har påverkat uppmärksamheten av varumärket? Hur? 

 

Upplever du att ert etiska ansvar påverkar kundernas varumärkesassociationer? Hur? 

 

Upplever du att ert välgörenhetsarbete påverkar kundernas varumärkesassociationer? Hur?  

  

Upplever du att ert välgörenhetsarbete påverkar kundlojaliteten? Hur? 

 

Upplever du att kunder rekommenderar ert varumärke till andra på grund av 

samhällsansvaret? Hur? 

                      

Upplever du att ert välgörenhetsarbete bidrar till att varumärket uppfattas unikt gentemot 

konkurrenterna? Hur? 

 

Anser du att ert samhällsansvar påverkar hur kunderna upplever kvaliteten? Hur? 

 

Anser du att ni avsätter pengar för välgörenhet påverkar kundernas upplevda kvalitet? Hur? 

 


