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Problems – It is common knowledge that people today over consummate and that the 
resources of the world slowly fades away. The fashion industry has also been accused for 
inhuman working conditions such as child labor, long working hours or dangerous working 
places. Due to this, companies starts to take their responsibility in the question about 
environment and ethics. This is also taken as a given by the consumers. Paradoxically the 
consumers to not value these initiatives enough and they care more about prices and trends 
instead. They also think that it is hard to find information about a company’s CSR initiative 
and if they do they cannot translate the facts. This is just some of the problems there is when 
it comes to marketing of CSR.  
Purpose – To contribute to the discussion about CSR marketing this study has the purpose to 
give a better understanding of what it takes for a company to implement CSR through the 
whole organization in order to attract costumers. 
Method – For this paper two companies were studied in the same market but with different 
approach to CSR questions. The interviews started with one person from the management of 
each company. This was followed by interviews with staff from the stores and costumers. 
The two chosen companies were Naturkompaniet and Intersport. 
Result – Our results showed that costumers from both companies think that the best way to 
embrace the information was through hand tags on the product. What separated the 
companies apart was that costumers of Naturkompaniet wanted to have more information 
trough staff then the costumers of Intersport. 
Conclusions – It requires different commitments and resources depending on whether a 
company have implemented their CSR work as a philosophy rather then a function. For 
costumers to see a company as responsible and to notice their CSR initiatives, the company 
needs to commit and also have a clear marketing strategy to make sure costumers register 
their work. 
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Problem - Det är ingen nyhet att människor idag överkonsumerar och att jordens resurser 
sakta börjar tyna bort. Klädindustrin är ständigt i debatt om mänskliga rättigheter angående 
produktionen. Barnarbete, långa arbetstider och farliga arbetsplatser är exempel på vad som 
diskuteras. Fler och fler företag har dock börjat ta sitt ansvar i fråga om etik och miljö och det 
ses idag som en självklarhet bland konsumenter. Problemet är dock att konsumenterna inte 
värdesätter de här initiativen utan de lägger större vikt kring pris och trend. Konsumenter 
anser att det är svårt att hitta information om CSR samt att tyda faktan. Det här är några av de 
problem som finns inom CSR-marknadsföring. 
Syfte – Den här uppsatsen syftar till att bidra till en ökad förståelse för vad som krävs av ett 
företag för att ett CSR-arbete skall genomsyra en hel organisation för att attrahera kunder. 
Metod - För den här uppsatsen utfördes intervjuer på två företag i samma bransch dock med 
skilda arbetssätt gällande CSR-frågor. Först intervjuades en person från respektive företags 
ledning sedan intervjuades butikspersonal samt kunder. Empirin hämtades från 
Naturkompaniet samt Intersport. 
Resultat - Det vi kom fram till var att kunder, oberoende av vilket företag vi undersökte, 
ansåg att det bästa sättet för dem att ta till sig information var genom etiketten på direkt på 
produkten. Det som skiljde företagen åt var att kunder hos Naturkompaniet ville även ha mer 
information från personal, vilket konsumenter hos Intersport inte efterfrågade i lika stor 
utsträckning.  
Slutsatser - Det krävs olika engagemang och resurser beroende på om ett företag har 
implementerat sitt CSR-arbete som en filosofi som ska genomsyra hela företaget eller om ett 
företag endast använder sitt CSR-arbete som en funktion. För att kunder skall se ett företag 
som ansvarstagande och notera deras CSR-initiativ, krävs ett stort engagemang och en tydlig 
marknadsföringsstrategi. Det för att de skall försäkra sig om att kunderna uppfattar deras 
CSR-arbete.  
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till uppsatsens ämne att tas upp. Problematik 
och begrepp kommer att beskrivas. Här kommer även tidigare forskningsresultat att belysas 
samt olika motsättningar och debatter inom området som har publicerats. Det kommer sedan 
att leda fram till syftet med den här uppsatsen samt frågeställningen som kommer att 
förtydliga hur syftet skall besvaras. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Kläder konsumeras som aldrig förr. En vanlig svensk handlar i genomsnitt nio kilo kläder och 
sex kilo hemtextilier per år (Medveten konsumtion). Av det samlas endast cirka tre kilo in till 
välgörenhetsorganisationer (Naturvårdsverket, 2011). Summan av det blir ett enormt avfall 
som ingen vet hur det ska tas om hand eller utnyttjas. 
  
Problemen inom den textila branschen fortsätter. Industrin bidrar till miljöförstöring på flera 
punkter. Den fiber som i särklass används flitigast är bomullen. Den står för 40 procent av 
den textila fiberanvändningen. I produktionen för den konventionella bomullen krävs mellan 
7000 - 29000 liter vatten för att framställa ett kilo av varan och skillnaden ligger i 
produktionsland (Kristensson, 2005). Kemikalieanvändningen uppgår samtidigt till ett kilo 
för samma mängd (Olsson, et al, 2009). De här faktorerna i kombination kan få förödande 
konsekvenser. Ett exempel är Aralsjön. För cirka 40 år sedan var det världens fjärde största 
insjö. Delvis på grund av bomullsodlingarna runt sjön har den nu näst in till torkat ut. 
Kemikalierna som använts ligger på sjöns botten som nu mer liknar en öken. Det har lett till 
att Aralsjön inte längre kan försörja befolkningen i trakten med fisk. Det var tidigare en stor 
industri. Kemikalierna har också lett till mycket stora hälsoproblem för människorna bosatta i 
området (Svenska Aralsjösällskapet). 
  
Efter bomull är syntetfibern polyester det mest använda textila materialet. Polyester 
framställs av råolja. Vattenmängden samt energinivån som krävs för produktionen är mycket 
hög. Även de här faktorerna har alla en negativ inverkan på miljön (Green, 2011). 
  
Förutom miljöförstöring diskuteras mänskliga rättigheter i samband med den textila industrin. 
H&M har i flertalet medier anklagats för att handla bomull från underleverantörer som 
använder barn som arbetskraft (Olsson C. , 2007) (Munck, 2007). Annan problematik som 
uppmärksammats är långa arbetstider, ibland på 80 timmar i veckan eller bristfällig 
arbetsmiljö. Det förekommer även ekonomiska frizoner i vissa länder, så kallade export 
processing zones. Syftet med zonerna är att främja den internationella handeln och locka 
utländska investerare. De negativa sidorna av de här zonerna blir dock att arbetarna inte stöds 
av landets officiella lagar. Därmed kan en sådan viktig rättighet som medlemskap i 
fackföreningar förbjudas (Rena kläder). 
 
Även djurrätt diskuteras från och till. I Tv4:s program Kalla fakta granskades 2009 
dunindustrin. De kunde avslöja att dunet plockades från levande gäss. Programmet fick stor 
uppmärksamhet och skapade debatt (Kalla fakta, 2009). Dun finns dock att tillgå på 
marknaden som en restprodukt ifrån köttindustrin men då är djuret avlidet när plockningen 
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sker. Päls debatteras också ständigt på grund av att produkten anses vara oetisk. Päls tas inte 
som en biprodukt ifrån andra industrier utan djuren dödas enbart för pälsens skull. Deras 
livsförhållanden innan avlivningen är också något som anses vara oetiskt (Djurrättsalliansen, 
2010). Även ull är omdebatterat. Anledningen är den så kallade mulesing som sker på fårens 
bakdel. Det innebär att hud runt analöppningen skärs av för att skydda djuret mot insekter 
som sätter sig mellan hudvecken. Det genomförs utan bedövning och anses därför vara 
oetiskt (PETA, 2012). 
  
Textilbranschen har dock börjat agera emot den ohållbara och oetiska industrin. Allt fler 
företag har idag en code of conduct som är ett företags uppförandekod. Där beskrivs hur 
företaget skall arbeta för att på sitt sätt bidra till en mer hållbar situation och motverka de 
problem som tidigare nämnts. Ett annat arbetssätt inom området är Corporate social 
responsibility (CSR). Det innebär att ett företag engagerar sig ur ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. De tre områdena ska företagen på eget initiativ aktivt arbeta med 
(CSR Sweden). Exempel på det är olika företag som stödjer välgörenhetsorganisationer. 
Intersport sponsrar i dag BRIS, barnens rätt i samhället (Intersport, 2012a), H&M samarbetar 
med UNICEF (H&M) och Lindex har i 5 år haft kampanjen ”runda upp” tillsammans med 
Röda korset (Lindex). Allt fler företag börjar samtidigt se över sin produktion och samarbetar 
med organisationer som på ett säkrare sätt kan garantera mänskliga arbetsförhållanden för 
arbetarna. Fair wear foundation är en sådan organisation och de arbetar till exempel med de 
svenska företagen; Acne, Flippa K, Nudie jeans och Cheap Monday (Fair wear foundation, 
2009). Business Social Compliance Initiative (BSCI) är en liknande organisation som 
säkerhetsställer goda arbetsförhållanden i hela värdekedjan. BSCI:s medlemmar är dock inte 
bara textila företag utan deltagare från andra industrier finns också representerade. Idag finns 
det många organisationer som utvecklar märkningar. Det har till syfte att garantera att 
produkter som tilldelats märkningen är framställda enligt ett visst sätt. Öko-Tex är ett 
exempel där märkningen endast förekommer på produkter som följer företagets 
kemikaliestandard (Öko-Tex, 2012). Det finns även märkningar som garanterar bra 
arbetsförhållanden eller miljövänligare produktion. Vidare introduceras produkter gjorda i 
mer hållbara material i allt större utsträckning. Ekologisk bomull, återvunnen polyester samt 
lyocell, som anses vara ett mer hållbart material, är alla exempel på bättre alternativ. De här 
initiativen kan ses ur två olika synvinklar. Företag kan engagera sig i CSR-frågor på grund av 
sitt eget intresse och välvilja. Andra aktörer kan genom ett annat synsätt se på CSR ur ett mer 
ekonomiskt fördelaktigt perspektiv. Med det menas till exempel ett varumärkesbyggande 
eller effektivitet som är både miljömässigt och finansiellt fördelaktigt (Sharp & Zaidman, 
2010). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det tidigare exemplet där H&M utsattes för anklagelser att använda underleverantörer som 
har barn som arbetskraft kan uppfattas vara ett uppenbart fall av dålig publicitet för ett 
företag. Dock visar forskning inom det här området att det inte nödvändigtvis måste vara så. 
Forskningen inom CSR och marknadsföring visar på svårigheter inom området. Kunder har 
en hög toleransnivå för den typen av publicitet. Flera forskare hävdar att konsumenterna inte 
värdesätter ett CSR-arbete tillräckligt för att det skall vara ekonomiskt fördelaktigt. Wang 
och Anderson (2011) hävdar att ett CSR-arbete är positivt för ett företags varumärke. Dock 
finns inga bevis på något samband mellan det och att konsumenter väljer att handla företagets 
produkter. Andra studier på kundbeteende och attityder mot CSR visar på liknande resultat. 
Morgan och Birtwistle (2009) har i sin artikel undersökt kvinnors konsumtionsvanor i åldern 
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17-25 och resultatet visade att den yngre delen av gruppen hade sämst kunskap om 
modeindustrins konsekvenser. Paradoxalt visade resultatet att de tillfrågade tyckte att det var 
viktigt att vara medveten om miljöpåverkan. Dock var det inte ett tillräckligt starkt argument 
för att få dem att minska sin konsumtion. Shaw et al, (2006) undersöker i sin artikel 
miljömedvetna konsumenters köpbeteende och hur de prioriterar sina val av inköp. Resultatet 
visar att konsumenternas intresse samt kunskapsnivå om etiska och miljömärkta plagg är låg. 
Konsumenterna anser vidare att det finns för lite information för att kunna avgöra om ett 
plagg är producerat enligt ett företags Code of conduct eller inte. Tillgängligheten av 
miljömärkta plagg och priset är andra aspekter som påverkar om en kund väljer att 
genomföra ett köp. En undersökning gjord på unga människor mellan 16 och 26 år visar att 
de inte är villiga att köpa eko-märkta plagg så till vida kläderna de köper inte innehåller 
farliga kemikalier som kan påverka deras hud. Rapporten visar också att intresset för miljö är 
ännu lägre än vad det är angående etikfrågor (Joergens, 2006). Hiller Connell (2010) styrker 
påståendet om konsumenters okunskap genom att undersöka vilka barriärer som finns om 
personer väljer att handla ekologiskt eller inte. Unga kvinnliga konsumenter köper hellre 
moderiktiga kläder till ett billigt pris än miljövänliga plagg (Morgan & Britwistle, 2009). 
  
Intresset för miljöfrågor i allmänhet är också något som minskat radikalt hos Sveriges 
befolkning det senaste året. En nedgång från 21 till 14 procent i intresset av frågan har skett, 
vilket är en kraftig nedgång (Sjöholm, 2011). På Supermiljöbloggen skriver Emma Enebog, 
hållbarhetsstrateg för Myrorna, att endast 53 procent av Sveriges befolkning har kunskap om 
miljödebatten inom klädindustrin (Enebog, 2011). Undersökningen är gjord av 
Konsumentföreningen Stockholm. Samtidigt menar forskare att företag i allt större 
utsträckning kommunicerar sitt CSR-arbete samt utökar sina aktiviteter. Mögele och Tropp 
(2010) menar att mellan åren 2002 – 2007 har det skett en kraftig ökning från företagens sida. 
 
Trots att många tecken tyder på ett lågt intresse från konsumenterna ses ändå CSR som en bra 
strategi för att differentiera sig på marknaden, en så kallad nischstrategi. Enligt Caniatos et 
al, (2011) är CSR en bra strategi särskilt för SME-företag (small- and medium size 
enterprises) då de kan vinna konkurrensfördelar genom att skilja sig från mängden. Fliess et 
al, (2007) menar även att produktdifferentiering blir allt mer viktigt för ett företag för att 
kunna vinna marknadsandelar och för att helt enkelt överleva. Genom att utveckla sitt CSR-
arbete och nischa sig kan det attrahera nya konsumenter. 
  
Även kampanjer där CSR är i fokus har visat sig skapa en positiv effekt på konsumenter. En 
studie visade att kunder som kände till kampanjen och att företaget tog sitt sociala ansvar 
köpte fler varor än de konsumenter som inte hade vetskap om kampanjen (Fliess, et al, 2007). 
  
Personalutbildning om företagets etiska och sociala arbete är också en viktig aspekt att ta 
hänsyn till. Det är oftast personal som har direkt kundkontakt. Om de kan svara på 
konsumentens frågor direkt känner konsumenten en större tillit till företaget (Fliess, et al, 
2007). Även Andreassen och Lanseng, (2010) förklarar vikten av personalens roll i CSR 
marknadsföring. Mötet som personalen har med kunden är väsentlig i fråga om kunden kan 
känna tillit till företaget och om de vill sprida det positiva budskapet vidare. 
 
Även Balmer och Greyser (2006) förklarar den viktiga betydelsen av personalens 
engagemang i CSR-marknadsföring. De menar att om ett företag vill profilera sig som 
ansvarstagande så räcker det inte med att sådana initiativ stannar på ledningsnivå. De liknar 
företags CSR-arbete vid ett paraply som skall täcka och genomsyra hela organisationen. För 
att genomföra ett sådant projekt har Balmer utformat en variant av den klassiska 
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marknadsmixen. Balmer’s corporate marketing mix är speciellt utformad för företag som vill 
att deras CSR-arbete skall synas i hela organisationen. 
 
Efter den här diskussionen och de motsättningar som finns är frågan om betydelsen av CSR 
fortfarande obesvarad. Det finns inga bevis på att CSR skulle vara fördelaktigt för ett företag, 
men heller inga bevis på att det inte skulle vara fördelaktigt. Då många forskningsresultat 
tyder på en dålig kommunikation av företags CSR-arbete, speciellt till kunder men också till 
personal, så leder det oss vidare i vår problematisering. Vad är det egentligen som krävs för 
att det komplexa ämnet CSR skall fungera som en marknadsföringsstrategi och inte bara vara 
en påtvingad aktivitet för företagen? Vilket engagemang krävs egentligen från företagen för 
att kunden skall uppfatta att deras CSR-arbete ens existerar? Den här diskussionen och 
funderingarna är vad som har utformat syftet med uppsatsen. 
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för vad som krävs av ett företag för att ett CSR-
arbete skall genomsyra en hel organisation.  
 

1.4 Frågeformulering 
 
Vilka skilda bilder angående CSR finns det inom ett företags olika avdelningar samt hos 
deras kunder? 
 

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen syftar endast till att förstå vad som krävs för att CSR skall bli en del av hela 
organisationen och nå ut till kund. Som tidigare nämnts är definitionen av CSR att det bland 
annat skall vara ekonomiskt fördelaktigt. Den här uppsatsen kommer dock inte kunna påvisa 
några ekonomiska för- eller nackdelar. Vi avgränsar oss till det då vi inte har utrymme för att 
utföra eventuella mätningar som kan styrka en ekonomisk fördel. Uppsatsen belyser alltså 
endast vad som krävs för att hela organisationen skall genomsyras av CSR-arbetet. I och med 
det har vi gjort ställningstagandet att CSR i någon form är bra för ett företag att arbeta med. 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen struktur kommer efter det här inledande kapitlet att disponeras enligt följande: 
  
Kapitel 2 - Metod 
Det här kapitlet kommer att ingående klargöra hur empirin är tänkt att samlas in. I kapitlet 
redogörs även för hur och varför de valda teorierna kommer användas för att stödja 
uppsatsen. Här framgår även vilken vetenskaplig ansats som uppsatsen är utförd efter. 
 
Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att beskriva de valda teorierna. Här belyses andra 
forskares resultat och den huvudsakliga modell som uppsatsen är byggd på. 
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Kapitel 4 – Empiri 
I det här kapitlet redogörs för all den empiri som insamlats in. Den innehåller fakta om de 
valda exempelföretagen, intervjumaterial från olika anställda från företagen samt 
kundintervjuer. 
  
Kapitel 5 - Analys & tolkning av empiri 
I det här kapitlet beskrivs de analyser och tolkningar av empirin som gjorts med en 
utgångspunkt från den teoretiska referensramen. 
  
Kapitel 6 - Slutsatser 
Här redovisas de slutsatser som besvarar forskningsfrågan som ställdes i det inledande 
kapitlet. 
 
Kapitel 7 - Avslutande diskussion 
Det avslutande kapitlet syftar till att ge författarna utrymme att kommentera arbetet fritt. Här 
ges även förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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2. Metod 
 
Det här kapitlet syftar till att beskriva hur uppsatsen är utförd, vad som avsetts att tar reda 
på och hur det skett. Val av empiriskinsamlingsmetod, vårt vetenskapliga förhållningssätt 
samt metodens tillförlitlighet kommer här också att beskrivas. 
 

2.1 Metoddiskussion 
 
Uppsatsen syftar som tidigare beskrivits till att ge en ökad förståelse för vilket engagemang 
som krävs för att ett företags CSR-arbete skall genomsyra ett helt företag. Till hjälp att 
besvara det valde vi ut en teori som i ett senare kapitel beskrivs av en modell. Vissa delar 
kompletterades med andra teorier, dock utgick vi främst från huvudteorin. Utifrån den 
samlades sedan empirin in från olika delar av två exempelföretag. All analys och alla 
slutsatser gjordes sedan utifrån den valda teorin. Dock kompletterades analysen med andra 
teorier inom ämnet. 
 

2.1.1 Val av exempelföretag 
 
Två exempelföretag valdes ut för att praktiskt kunna samla in data från verkliga fall.  
Företagen som valdes ut var Intersport samt Naturkompaniet. De två företagen är både i, vad 
vi kallar, sportbutiksbranschen. De säljer sport- och friluftsartiklar. En stor del av det är 
kläder eller textila varor, men andra hårda produkter finns även i deras utbud. Det finns 
skillnader i deras olika sortiment samt så har Intersport sitt eget märke - McKINLEY. Dock 
köper de i huvudsak in produkter från andra företag på samma sätt som Naturkompaniet. I 
och med det ansåg vi dem likvärdiga och tog därför inte hänsyn till de faktorer som skiljer 
dem åt. Det som var av intresse för uppsatsen var företagens olika strategier att jobba med 
CSR. De två företagen valdes utifrån det perspektivet då vi gemensamt hade skilda bilder av 
dem. Vi ansåg det intressant att analysera ett företag som antogs ha ett större fokus på CSR, 
alltså Naturkompaniet samt Intersport som antogs ha ett lägre fokus. Det var mer relevant att 
välja två företag med skilda filosofier. Det valet gjordes för att göra studien mer intressant 
och för att tydligare kunna visa på skillnader. Det skall förtydligas att den bilden endast var 
en föreställning hos oss själva och var inte bevisat på något sätt.  
 

2.1.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den här uppsatsen är en kvalitativ studie. Insamling samt analys av empirin har enbart skett 
med kvalitativa metoder. Syftet var att få en ökad förståelse och att se på CSR och 
marknadsföring ur ett inifrån perspektiv. Vi ansåg därför metoden vara bäst lämpad i och 
med att studien belyser ett komplext område som handlar om beteende och uppfattningar. Vi 
ansåg oss vidare ha kunskap inom CSR som kunde bidra till ämnet och vårt synsätt och 
tolkningar blev i och med det mer relevanta och betydelsefulla. Det skulle inte fått samma 
utrymme i en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2011). 
  
Uppsatsen har ett ontologiskt synsätt med ett konstruktionistiskt perspektiv. Vi ville ha 
möjlighet att konstruera egna versioner av den sociala världen samt kunna ta hänsyn till 
fenomen som ständigt påverkas av sociala företeelser (Bryman & Bell, 2011). Det syns i 
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uppsatsen då vi tolkade den insamlade empirin utifrån oss själva samt satte saker i perspektiv 
som valdes utifrån vad som ansågs vara intressant eller passande. 
  
Uppsatsen sågs även ur ett hermeneutiskt synsätt, då vi som författare ständigt påverkades 
och ändrade uppfattning om det som undersöktes (Bryman & Bell, 2011). Ett personligt 
intresse för ämnet fanns, vilket gjorde att vi ville lära oss mer hela tiden. Den här 
fördjupningen gav ny kunskap under pågående arbete, vilket i sin tur ledde till att vi ändrade 
åsikt och bild av vissa företeelser under uppsatsprocessens gång.  
  
Uppsatsen är också uppbyggd enligt en deduktiv ansats. Det vill säga att all empiri som 
samlats in och tolkats var styrt och uppbyggt av vald teori (Bryman & Bell, 2011). Teorin 
valdes ut från sekundärkällor och utformades därför inte av oss. Egna teorier byggdes inte 
utan vi gjorde enbart egna tolkningar och analyser av empirin med hjälp av den valda teorin. 
Med det menas dock att vi förhöll oss till teorin men anpassade den till uppsatsen. Syftet var 
att studera hur företag arbetar med CSR inom en organisation för att få bästa effekt. Därför 
valde vi bort att studera hur företag bör motivera aktieägare eller investerare. De delarna 
fanns med i vald teori, men var ändå inget vi valde att fokusera på. Anledningen till det var 
främst tidsramen och omfattningen på en sådan studie. På så sätt modifierade vi vår 
sekundära teori.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Den här uppsatsen bygger på två faktadelar som är utförda efter olika datainsamlingsmetoder. 
Den första är den teoretiska referensramen som förklarar de teorier som är aktuella för 
uppsatsen. Den andra delen är den empiri som består av data som samlats in från olika 
avdelningar på exempelföretagen. Nedan följer hur insamlingen gått till. 
 

2.2.1 Insamling av teoretisk referensram 
 
Strukturen för insamlingen av den teoretiska referensramen började med att få en ökad 
förståelse för vilka brister som finns i CSR-marknadsföring. Forskningen som vi där tog del 
av ledde vidare till forskning som visade på lösningar på problemen eller de fördelar det kan 
ge. Utifrån det fortsatte granskningen av tidigare teorin med att ta del av forskning som 
beskrev filosofier och tankesätt för att utföra ett lyckat CSR-arbete. Forskning av det slaget 
blev sedan det som nu ligger till grund för vår huvudteori. Övrig forskning var också 
betydelsefull, men användes mer som ett komplement till huvudteorin. 
 
Den teoretiska referensramen byggdes helt upp på sekundära källor i form av vetenskapliga 
artiklar, som hittades i olika databaser med tillträde genom institutionen. Som tidigare nämnts 
valde vi att selektivt fokusera på vissa delar mer eller mindre. 
 

2.2.2 Insamling av empiri 
 
I processen att beskriva Intersport och Naturkompaniet samt deras CSR-arbete krävdes en 
grundförståelse för företagen. Med hjälp av företagens tryckta information, främst genom 
elektroniska källor, valde vi att ta del av relevant fakta som beskrev företaget grundligt. 
Vidare användes kvalitativa intervjuer för att samla in övrig empiri. Steg ett i den processen 
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var att intervjua Naturkompaniets marknadschef, Anders Blomster samt Intersports 
kvalitetsansvarige tillika CSR-koordinator, Catherine Nasser. De två intervjuerna syftade till 
att samla in empiri om hur de ser på CSR och vad företagen vill förmedla. Vi sökte en ökad 
förståelse kring hur de prioriterar företagets CSR-arbete samt målsättningar. Det var även av 
intresse att undersöka hur de tror samt vill att butikspersonal skall arbeta med CSR. Vi ville 
även få en uppfattning hur de såg på sina kunder. De två intervjuerna som hölls med personal 
från huvudkontoret har som nämnts skilda arbetsuppgifter. Tanken var att intervjua två 
personer med mer liknande arbetsuppgifter. På grund av tidsbrist från företagens sida blev så 
inte fallet. Dock har båda intervjuerna syftat till samma sak och samma frågor har ställts 
vilket kan anses göra dem likvärdiga. 
 
Efter att ha tagit del av den empirin förflyttades fokus till butikspersonal. Där var syftet att 
undersöka hur lik personalens syn på förtagets CSR-arbete var gentemot huvudkontorets syn. 
Intressant data som samlades in var huruvida det budskap som företaget vill sända ut genom 
butikspersonalen, angående CSR-arbetet, verkligen når ut. Respondenterna intervjuades 
under arbetstid och valdes därför ut efter tillgänglighet. Intervjuerna hölls på två utav 
förtegens butiker under endast ett tillfälle. Därmed var urvalet icke slumpmässigt då 
populationen var alla butiksanställda i hela Sverige (Bryman & Bell, 2011). 
 
Slutligen i ledet av CSR-kommunikationen undersöktes hur kunderna uppfattar 
exempelföretagen. Som ovan togs det även fram data som senare kunde visa om företagens 
tänkta budskap verkligen kommer ut till kund. Vi undersökte också kunders önskemål om 
information och attityd kring företagens CSR-arbete. De här respondenterna valdes ut enligt 
ett icke slumpmässigt urval på grund utav att intervjutillfället begränsades till en dag och 
endast två utvalda butiker. Alla kunder som lämnade butiken tillfrågades att delta i 
undersökningen. Den totala populationen var alla exempelföretagens kunder i Sverige 
(Bryman & Bell, 2011). 
 

2.3 Intervjuteknik 
 
Intervjuerna med Blomster och Nasser var personliga och utfördes på Naturkompaniets 
huvudkontor samt på Högskolan i Borås. Förberedda frågor sammanställdes innan mötena, 
dock fanns det utrymme för intervjuobjekten att prata fritt utöver frågorna under intervjuerna. 
Som moderatorer kunde vi även ställa följdfrågor utöver det som förbereddes. Den tekniken 
skapade ett samtal som då gjorde intervjun kvalitativ. Intervjuobjekten mailades med de 
förberedda frågorna cirka en vecka innan intervjutillfället. Det var ett önskemål från 
intervjuobjekten själva då det skulle underlätta för dem på grund av tidsbrist. Intervjuerna 
spelades in direkt under mötet och transkriberades i ett senare skede. Vi som moderatorer 
antecknade även under tillfällena för att komplettera med egna tankar och reflektioner. 
Intervjun med Blomster på Naturkompaniet utfördes endast av en författare. Anledningen var 
att huvudkontoret ligger i Stockholm vilket gjorde det svårt för båda att delta. Vid intervjun 
med Nasser på Intersport kunde båda författarna delta. Den intervjun hölls på Högskolan i 
Borås. I och med det finns vissa skillnader angående förutsättningar för de både intervjuerna. 
Det har inte påverkat uppsatsen i stort då platsen inte är något som är betydelsefullt i det här 
fallet. Dock finns en brist i att det under en av intervjuerna endast fanns en moderator. 
Skillnaden blev att vi under den andra intervjun kunde komplettera varandra samt tolka 
svaren på olika sätt. Det kan ha gjort att intervjun med Nasser från Intersport blev mer 
komplett än intervjun med Blomster från Naturkompaniet som då endast tolkades av en 
moderator. För att minska skillnaderna leddes intervjuerna av samma moderator och de 
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förberedda frågorna samt följdfrågor var de samma under båda tillfällena. I och med att 
intervjuerna spelades in kunde även den andra författaren lyssna på det inspelade materialet i 
efterhand och skapa sin egen bild. 
 
Intervjuerna med de anställda i butik samt konsumenterna baserades även de på förberedda 
frågor. I de situationerna gavs ett mindre utrymme för att tala fritt utanför frågorna. Svaren 
skrevs ner direkt på plats men spelades inte in. Frågorna var så pass lätta att de inte krävdes 
någon längre diskussion för att besvara dem. Sex anställda på varje företag intervjuades. De 
anställda valdes ut efter tillgänglighet och fördelades på två olika butiker för respektive 
företag. Butikerna är förlagda i Göteborg samt Borås. Det på grund av geografiska och 
tidsmässiga skäl. Naturkompaniet har inga butiker i Borås vilket gjorde att vi valde att göra 
den undersökningen i Göteborg. Samma butiker där butikspersonal intervjuades användes 
även för att intervjuerna kunder. Vi försökte få en jämn spridning med ungefär 15 
respondenter per butik. Det innebar till slut att vi analyserade svaren från 30 kunder per 
företag. 
 
Alla förberedda intervjufrågor finns att läsa i bilaga 1, 2 & 3. 
 

2.4 Förtydligande av metodval 
 
Alternativet att använda enkätform i insamlingen av empirin från butikspersonal och kunder 
valdes bort. Underlaget från en enkät skulle bli för tunt för att sedan kunna ge en bra analys. 
Valet av en kvalitativ metod där författarna själva tilläts tolka svaren ansågs därför som en 
tillgång för att få en så tillförlitlig uppsats som möjligt. Begreppet CSR samt innebörden av 
det ansåg vi vara ett komplext ämne för en icke insatt person. Det är också en av 
anledningarna till att det inte användes enkäter. Vi såg det som nödvändigt att kunna ha 
valmöjligheten att förklara för respondenterna vad som menades, för att på så vis få svar på 
våra frågor och inget annat. 
  
Som tidigare nämnts valdes en kvalitativ metod då vi ansåg att det skulle leda till ett mer 
intressant och tillförlitligt resultat. Att istället genomföra kvantitativa statistiska mätningar 
ansågs inte ge den mer djupgående informationen som behövdes för att kunna genomföra 
senare analyser. Vi kunde också se att kvalitativa intervjuer med Blomster och Nasser samt 
studier i butikerna var mer relevanta i det här syftet då det hela handlar om en filosofisk 
inställning. 
 

2.5 Risker med den empiriska insamlingen 
 
All empiri samlades in samt tolkades med en kvalitativ ansats. Det innebär att analysen är 
subjektiv. Det här kan av vissa ses som en risk för studiens tillförlitlighet. Vi valde dock att 
inte ha det synsättet utan såg vår subjektivitet som en tillgång. Vi ville bidra till diskussionen 
om betydelsen av CSR och därför ansågs egna tolkningar vara relevanta. 
 
Vidare fanns också en risk i att vi påverkades av tidigare intervjuer när nästa skulle 
genomföras. Det var främst en risk under intervjuerna med butikspersonal samt kunder. 
Strategin för att undvika det var att innan intervjutillfällena ha tydliga frågor och riktlinjer så 
att respondenternas svar inte påverkades. 
 



 10 

I och med att vi medvetet valde Intersport och Naturkompaniet som exempelföretag, då vi 
ansåg att Naturkompaniet var bättre på CSR än Intersport, fanns även där en risk för 
förvrängning av svaren. Det fanns där med en risk i att förutfattade meningar gjorde oss mer 
förlåtande mot Naturkompaniet än mot Intersport. Dock analyserades företagen utifrån 
samma förutsättningar och därför lyckades vi behandla dem på ett jämställt sätt.  
 
I den här processen fanns även risker i att intervjuobjektet skulle försöka “försköna” förtagets 
verklighet och inte ge den uppriktiga sanningen. Risken ökade naturligtvis då Blomster och 
Nasser fick frågorna i förhand och kunde öva in sig på dem. Samtidigt var det en fördel 
eftersom de kunde ge mer riklig information än om de inte fått frågorna innan. Vi såg oss 
själva jämlika med Blomster samt Nasser i fråga om kunskap angående CSR. Det var dock 
inte fallet när det kom till butikspersonalen och ännu mindre när kunderna intervjuades. 
Därför ökade också risken för missförstånd i frågeställningarna till respondenterna. För att få 
svar på det som avsågs med studien förklarades begreppet CSR som ett initiativ företag tar 
inom miljö och etik. Vi var dock medvetna om att CSR är ett komplext begrepp att förklara 
med få ord och i och med det minskades begreppets betydelse för respondenterna. Det här 
sågs dock som en nödvändighet för att på kort tid få respondenterna att förstå vad studien 
syftade till. 
 

2.6 Metodens tillförlitlighet 
 
Uppsatsen utfördes med en kvalitativ ansats. I och med det kunde inte reliabiliteten i studien 
uppnås. Då uppsatsens resultat baserades på våra egna tolkningar och var påverkad av vårt 
synsätt kommer inte andra forskare att få samma resultat även om de gjorde om studien på 
samma sätt. Samma sak gäller om en annan studie skulle ha två helt andra exempelföretag 
(Bryman & Bell, 2011). 
  
Validiteten i uppsatsen ansåg vi kunna uppnås i och med att ha färdiga frågor och klara mål 
för vilken data som avsågs att samla in. Insamlingen skedde också med hjälp av en teoretisk 
modell. Det hjälpte oss att få den korrekta insamlingen av data som sedan ledde till en bra 
analys av empirin. I och med att strukturen från modellen följdes blandades inte faktorer in 
som var irrelevanta för studien och som på så vis skulle ha skadat validiteten. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Det här kapitlet syftar till att beskriva tidigare forskning inom CSR och marknadsföring. Ur 
forskningen har sedan de teorier som kan komma till användning i analysen av empirin valts 
ut.  
 

3.1 Kundens attityd mot CSR 
 
Enligt tidigare forskning finns en stor problematik inom CSR-marknadsföring. Som tidigare 
nämnts är konsumenterna svåra av övertyga då de prioriterar trender och pris i en högre 
utsträckning än CSR-arbeten. Kommunikationsproblem är också en vanlig anledning till att 
konsumenter inte ser sådana initiativ som värdefulla. De kan inte tyda informationen då de 
inte har tillräckliga kunskaper för att översätta vad som menas (Joergens, 2006. Morgan & 
Britwistle, 2009. Hiller Connell, 2010. Shaw et al, 2007). Forskning inom CSR visar även att 
reklam eller kampanjer med mycket information kräver upprepning för att kunder just skall 
kunna förstå och ta till sig informationen. De behöver också upprepningen för att de succesivt 
skall hinna läsa eller höra informationen (Farache & Perks, 2010).  
 
Fliess et al (2007) tar upp problemet om att kunder först och främst tittar på pris och kvalité 
innan de tar hänsyn till CSR-attribut. Skillnaden med den studien är dock att Fliess et al tar 
upp mer konkreta exempel på strategier inom CSR-marknadsföring. De tidigare studierna 
belyser bara problem och attityder. Podnar och Golob (2007) har också hittat en barriär i 
CSR-marknadsföring som visar att kunder förväntar sig att företag följer lagra och regler och 
söker därför inte information om huruvida det stämmer eller inte. De förlitar sig också på att 
de lagar och regler som existerar är kompletta och därför finns inga kryphål för företag. 
 
Murillo och Lozano (2006) menar dock på att kunder besitter stor makt och är en avgörande 
roll för hur företag väljer att jobba med CSR. Deras press och begäran kan få företag att ta 
större initiativ än vad de annars skulle ha gjort. Forskarna betonar också vikten av ett företags 
ledares personliga engagemang och filosofi. De beskriver i sin artikel att det är av högsta vikt 
när det kommer till strategibeslut angående CSR. Debeljak et al (2011) har liknande teorier 
angående äkthet och personligt engagemang till ett företags CSR-arbete. Forskarna menar att 
det är ett problem om CSR inte är ett genuint initiativ utan utförs enbart av press från 
omgivningen. 
  

3.2 CSR-strategier 
 
Fliess et al, (2007) skriver i sin artikel om flera praktiska tips hur företag bör tänka och lägga 
upp sin strategi för att marknadsföra sitt CSR-arbete bättre. Bland annat belyser de olika för- 
och nackdelar med att märka plagg för att öka informationen till kunder. Fördelarna är att det 
är enkelt att utföra och att märkningarna är lätta att se. Det är bra för kunder som inte har tid 
att söka information på annat håll. Informationen på etiketten ses även som trovärdig för 
kund om märkningen är enligt internationell standard. De negativa konsekvenserna å andra 
sidan är alla falska märkningar som finns världen över. Det är viktigt att konsumenten är 
medveten om vilka märkningar som är äkta och inte för att kunna avgöra om informationen 
på plagget är tillförlitligt eller inte. 
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Att informera konsumenten om ett företags CSR-arbete i form utav rapporter ses också som 
en bra strategi för att vinna deras tilltro samt för att stärka ett företags image. Det är viktigt att 
ett företags rykte är gott om själva tilltron skulle vara låg. Prestation och engagemang är två 
viktiga aspekter för ett företag att titta på när tilltron minskas. 
 
Att marknadsföra ett företags CSR-arbete är dock fyllt utav risker. Om ett företag 
marknadsför sig som etiskt ansvarstagande för att attrahera kunder och sedan efter att ha 
blivit granskade visar på det motsatta leder det här till misstro bland kunder. Det är därför 
viktigt att företaget inte har något att dölja utan kan stå för det de marknadsför. Vissa företag 
skickar även ut tidskrifter till deras kunder där information om deras olika märken finns, samt 
en rapport om deras CSR-arbete. Dock är det oftast bara stora etablerade företag som har råd 
att skicka ut tidningar. Dessa tidskrifter kanske inte ens är tillförlitliga då företaget kan ha 
flera märken var av endast ett håller CSR-kraven. På så vis är utskick av magasin inte den 
bästa strategin för att informera om sitt CSR-arbete (Fliess et al, 2007). 
 
Vidare menar forskarna på att produktdifferentiering blir allt mer viktig för ett företag för att 
kunna vinna marknadsandelar och för att helt enkelt överleva. Genom att utveckla sitt CSR-
arbete och nischa sig kan det här attrahera nya konsumenter. Det är något som bland annat 
Caniatos et al, (2011) har forskat om. Även Murillo och Lozano (2006) har i sin forskning 
visat på konkurrensfördelar som CSR kan ge mindre företag. 
 
Kampanjer där CSR är i fokus har visat sig skapa en positiv effekt på konsumenter. Enligt 
Fliess et al (2007) studie visade det sig att kunder som visste om en kampanj och att företaget 
tog sitt sociala ansvar köpte fler varor än de konsumenter som inte hade vetskap om 
kampanjen. Nan och Heo (2007) har i sin studie fått liknande resultat. De visar att kunder har 
en mycket positiv attityd till företag som marknadsför sponsringssamarbeten. Forskarna 
påvisar att kunder som blivit informerade om ett företags sponsringsarbete har en bättre bild 
av företaget än kunder som inte fått samma information. Ytterligare en studie som visar 
liknande resultat är	   Choi och Ngs (2011) undersökning. De skriver att kunder reagerar 
negativt om de får reda på att ett företag inte arbetar för en hållbar miljö. Även om ett företag 
använder sig av en lågprisstrategi väljer konsumenterna bort företaget om det visar sig att 
företaget inte arbetar för en hållbar utveckling. Stanalands et al (2011) undersökning visar att 
CSR ger en positiv effekt på ett företags rykte, kunders lojalitet samt kunders tillit till 
företaget. Det här bevisar därmed att ett företag som arbetar med CSR-frågor kan få många 
fördelar. 
 
Fliess et al (2007) tar även upp problemet om att kunderna först och främst tittar på pris och 
kvalité innan de tar hänsyn till CSR-attribut. I undersökningen som gjordes visade det sig 
finnas ett gap mellan vad konsumenter sa sig bry sig om CSR-frågor och vad de verkligen 
köpte. Den viktigaste aspekten som respondenterna ansåg att det här gapet berodde på var 
bristen på kommunikation mellan konsument och företag. Kommunikationen parterna 
emellan visade sig bero på ett antal faktorer, där bland annat kultur, typ av produkt och val av 
målgrupp spelade in. Ett förslag, för att öka konsumenters medvetenhet vad det gäller CSR-
produkter, ansåg respondenterna vara genom word-of-mouth. Genom att ett företag använder 
sig av exempelvis en talesperson anställd av företaget som konsumenten kan relatera till, 
skulle det i sin tur kunna leda till att företaget stärker sin trovärdighet. 
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3.3 Personalens betydelse 
 
Att utbilda personal om företagets etiska och sociala arbete är också en viktig aspekt att ta 
hänsyn till. Det är oftast de som har direkt kundkontakt och om de kan svara på 
konsumentens frågor direkt känner konsumenten tillit till företaget (Fliess et al, 2007) 
 
Även Andreassen och Lanseng (2010) trycker på personalens stora betydelse för 
marknadsföringskommunikation. De menar på att kunskap och information genom personal 
är viktigt för företaget för att kunna identifiera vad deras varumärke står för. Det för att kunna 
utveckla företaget på bästa sätt. Genom att ha engagerade anställda som genererar en 
värdeskapande process för företaget skapar det här ett positivt förhållande gentemot 
kunderna. Word-of-mouth är en marknadsföringsstrategi som personal kan sprida genom att 
ha god relation till kunderna. Dock kan den här marknadsföringsstrategin, som innebär att 
kunder och personal sprider positiva budskap om företaget, leda till förhöjd självbild för 
personal och redan existerade kunder av vad den egentligen är. 
 
Om ett företag hamnat i bedrägerihärvor och agerar oetiskt i olika sammanhang kan det leda 
till att potentiell personal inte känner sig motiverade att arbeta för företaget i fråga. Det värsta 
som skulle kunna hända för ett företag, enligt Andreassen och Lanseng (2010), är om 
våldsamma sociala företeelser förekommer vilket resulterar i att befintlig personal väljer att 
säga upp sig. När kunder senare får reda på det leder det till att de inte vill stödja företaget av 
samma anledning som den avgående personalen. I värsta fall kan det scenariot leda till 
konkurs av verksamheten. Det är därför viktigt att företaget attraherar den bästa personalen 
och kunderna som har samma värderingar som genomsyrar hela företaget. “Whereas a good 
image may help companies attract customers who are attracted by the service promised, it 
may also help companies attract employees who will deliver the promised service”, skriver 
Andreasson och Lanseng (2010). 
 
Harjoto & Jo (2011) menar att företag ibland kan ta alla de här CSR-initiativen för långt och 
överinvestera enbart för att behålla ett gott rykte. De är helt enkelt rädda för risken att hamna 
i dålig ljus och omtalas i en negativ bemärkelse. Forskarna menar dock på att den här 
investeringen inte är nödvändig utan kan begränsas om syftet med CSR enbart är att skydda 
sig mot dålig publicitet. 
 

3.4 CSR i en organisation 
 
Vår studie är starkt inspirerad av Balmer och Greysers (2006) studie som förklarar en unikt 
utformad modell för CSR-marknadsföring. Forskarna skriver i artikeln ”… we regard 
corporate marketing as more of a philosophy rather than a function”. Den här visas tydligt i 
artikeln då många av inställningarna är mer abstrakta och subjektiva. Vidare belyser 
forskarna betydelsen av att hela organisationen skall genomsyras av samma värderingar, 
däribland också personalen som har kontakt med kunderna. Det styrker alltså förgående 
forskares resultat. Balmer och Greyser (2006) liknar en organisation, som vill profilera sig 
som ett ansvarstagande, vid ett paraply. Det för att förstärka känslan av att värderingar inom 
CSR skall täcka hela organisationen och alla delar, inte bara stanna på ledningsnivå. Utan 
paraply-filosofin blir budskapet, som organisationen försöker förmedla, bristfälligt. 
 
De delar som ett företag skall tänka på och förmedla är sex olika punkter. Grunden till den 
här modellen kommer ifrån den kända marknadsmixen som förkommit inom 
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marknadsföringen sen 1960-talet och utformades av McCarthy (McCarthy, 1960). Den består 
av fyra punkter; Price (Pris), Place (Plats), Product (Produkt) och Promotion (Påverkan). De 
här punkterna syftar till att rama in och förenkla vilka delar som marknadsföringen i ett 
företag skall bestå av. 
 
I Balmer och Greysers (2006) modell finns istället sex punkter som alla syftar till få ett 
företag att verkligen förmedla de delar av sitt CSR-arbete som avses förmedlas till kunderna. 
De sex c:na (6C) är; Character (Identitet), Cultur (Kultur), Communication 
(Kommunikation), Conceptualisations (Koncept), Constituencies (Marknadsföring riktad mot 
intressenter) och Covenant (Överenskommelse). Nedan förklaras varje del av modell mer 
ingående. 
 

Källa: Balmer & Greyser (2006) 
 
 
Identitet 
Forskarna förklarar den här delen av modellen som ”What we indubitably are”. Med det 
menas de hårda fakta om en organisation som bygger upp en identitet men som ändå inte är 
subjektivt. Det är något förutbestämt av organisationen själv. Exempel på olika karaktärsdrag 
som bygger upp en identitet kan vara; ägarstruktur, typ av organisation, organisationens 
filosofi samt historia. Identiteten är helt enkelt hur organisationen är utformad och vad den 
står för. Mycket handlar också om de produkter som företaget säljer. Det är naturligtvis 
kärnan i företaget och försäljningen av dem är vad som får organisationen att gå runt. Vidare 
har även olika frågor angående kapital och pris stor betydelse för företagets identitet. Det kan 
syfta på allt från prisnivå på produkterna, anställdas löner eller likvida medel. Olika 
strategiska val som outsourcing av produktion eller butiker i franchising format är också delar 
av organisationens identitet. I jämförelse med konkurrenter kan mycket sägas som företaget. 
Storlek eller utbud av produkter har stor betydelse för hur förtegets identitet ser ut, särskilt i 
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jämförelse med andra aktörer. Sist men inte minst säger företagets kvalitet på produkterna 
mycket om organisationen, inom det kan CSR-arbetet vara en stor del. 
 
Kultur 
Blamer och Greyser beskriver organisationskultur som ”What we feel we are”. Med det 
menas att den paraply-känslan, som tidigare beskrivits, måste finnas inom företaget. Det som 
organisationen står för måste genomsyra allt och alla som har någon koppling till företaget. 
Personalens engagemang är oerhört viktigt. Butiksmedarbetare, till exempel, är personal som 
har ständig kontakt med kunderna och därför är det dem som i huvudsak kan förmedla ett 
företags värderingar ut till kunderna. De gäller då att företagskulturen är den samma på 
huvudkontoret som den är i butik. Den här delen av modellen beskriver mer hur förtegets 
personlighet tar sig utryck. 
 
Kommunikation 
Företagets val av kommunikationskanaler har stor betydelse och koppling till 
företagskulturen. Det som företaget känner att det är - hur kommuniceras det ut? ”What we 
say we are” skriver Blamer och Greyser. I den här delen av modellen kommer frågor upp som 
handlar om vilka delar av företagets arbete som skall kommuniceras ut. Det kan finnas 
initiativ som inte är 100 procent genomarbetade. I en sådan situation bör företag välja att inte 
kommunicera det då de svaga punkterna också belyses och blir negativ publikation för 
organisationen. För stor eller för svår information om företagets arbeten och initiativ kan 
också förvirra konsumenten eller göra det svårt att ta in allt. Därför är det viktigt att selektivt 
välja ut vad som bör kommuniceras och vad som skall väljas bort. Kanalen för 
kommunikationen är självfallet också en del av den här biten. Vem skall kommunicera vad 
och vart är platsen där den skall kommuniceras?  
 
Koncept 
”What we are seen to be” förklarar forskarna begreppet koncept som. Det hela handlar alltså 
om hur omvärlden ser på företaget. Så som organisationer själva vill bli betraktade är inte 
nödvändigtvis så som andra väljer att se dem. Vissa sociala grupper kan välja att utveckla en 
åsikt för eller emot företaget. Det kan få konsekvenser då den sociala gruppen står för något 
som inte matchar företagets tänkta kultur. 
 
Marknadsföring riktad mot intressenter 
En stor och viktig del av ett företag är intressenter (anställda, aktieägare, investerare). De har 
en stor finansiell roll och är därför viktiga att tillfredsställa. Balmer och Greyser beskriver 
den här delen av modellen som ”Whom we seek to serve”. Investerare och aktieägare kan ha 
en stor betydelse för ett företags ekonomi. Därför måste företaget motivera och marknadsföra 
sig emot den här typen av grupp så att de är vilja att investera i organisationen. De anställda 
är naturligtvis också en del av det. De måste som tidigare nämnts känna motivation och att de 
är behövda på företaget samt att de jobbar för något som har en betydelse. 
 
Överenskommelse 
Balmer och Greyser förklarar den sista delen av modellen som ”What is promised and 
expected”. Det som menas är alltså vilket varumärkeslöfte som företaget gett till sina kunder 
och intressenter, alltså vilken överenskommelse som finns. Problematiken inom det kan vara 
att olika grupper kan ha olika förväntningar på företaget vilket kan göra det svårt att 
tillfredsställa alla. I det stora hela handlar det ändå om att företaget lovar något med sitt 
varumärke till sina kunder och det är av högsta vikt att de håller vad de lovar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla de här delarna av modellen kommer att representeras i 
uppsatsen. Dock får vissa delar större utrymme och vi som författare modifierar även dem då 
vissa aspekter inte ryms i den här uppsatsen. Ett exempel som tidigare nämnts är att 
investerare och aktieägare inte kommer att belysas mer i den här uppsatsen. Vidare kan också 
sägas att andra forskare, utöver Balmer och Greyser, har teorier angående personalens roll av 
CSR-marknadsföring. Därför har vi beslutat att även ta hänsyn till de forskningsresultaten.  
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4. Empiri 
 
I det här kapitlet kommer all insamlade empiri att sammanställas. Exempelföretagen kommer 
först grundligt att beskrivas. Sedan kommer intervjumaterial från respektive studie att 
redogöras. 
 

4.1 Intersport 
 
Intersport är ett aktiebolag som är verksam inom sportbutiksbranschen. Företaget grundades 
1961. Den hårda konkurrensen från varuhusen i Stockholm gjorde att sportbutikerna gick 
samman och bildade en ekonomisk förening för att kunna utmana på marknaden. 13 år 
senare, 1974, bildades tillslut det som idag är Intersport Sverige AB. Det finns idag 158 
butiker runt om i landet och de ägs av både företaget själva samt genom franchiseverksamhet. 
Totalt i hela organisationen finns 417 anställda. År 2010 omsattes cirka 1,4 miljarder inom 
företaget (Allabolag.se, 2012a). Dock är Intersport Sverige bara en liten del av den stora 
internationella aktören IIC - Intersport International Corporation (Intersport, 2012b).  
 
Intersports produkter ligger i ett medelprisläge och har ett brett sortiment. Produkter finns 
representerade för både inomhus- och utomhusträning. Utöver kläder och textil utrustning för 
de aktiviteterna finns även annan hård utrustning i sortimentet. Intersport har även sitt 
egendesignade märke McKINLEY. Produktionen för de kollektionerna outsourcas. I övrigt är 
alla produkter de säljer inköpta från externa märken, vissa större än andra. Några exempel är 
Adidas, Nike och Converse. Inga produkter som säljs av Intersport, varken inköpta eller det 
egna märket, har på något sätt ett mer hållbart materialval, som till exempel ekologisk 
bomull.  
 
Intersport har en tydlig vision; de vill “att svenskarna ska bli det mest aktiva folket i världen” 
och deras mission är ”att inspirera fler till ett aktivare liv” (Intersport, 2012b). Intersport har 
en kundklubb där konsumenten kan ta del av extraerbjudande, nyheter och inbjudningar. 
Medlemmarna får även bonus på allt de köper. Ju mer kunden köper desto mer bonus.  
 
2011 inledde Intersport ett samarbete tillsammans med BRIS då de hade en tanke om att öka 
ett barns självkänsla med hjälp av idrott. Samarbetet inleddes med “Spring för barnen” som 
var ett koncept som gick ut på att samla in pengar till BRIS genom att uppmuntra sina kunder 
att springa på löpband. För varje kilometer de sprang skänkte Intersport 100 kr till BRIS 
(Intersport, 2012a). 
 
Intersports leverantörer ska följa den globala organisationen ILO:s (International Labour 
Organization) konvention om krav på godkända arbetsförhållanden ute i produktion. För att 
kontrollera att koden uppfylls besöker deras inköpare eller personer från IIC fabrikerna. De 
har även strikta regler angående djurrättsfrågor och accepterar inte mulesing samt dun 
plockat från levande fåglar. Intersport köper inte heller in äkta pälsvaror. De har även en 
miljöpolicy som de vill ska genomsyra hela företaget. De använder sig endast av ISO-
certifierande leverantörer och genomför noga kontroller gällande kemikalieanvändning i sina 
produkter. Om ett företag är ISO-certifierat innebär det att företaget får riktlinjer och 
rekommendationer huruvida de ska verka för ett grönare arbetssätt. Om en vara på Intersport 
innehåller för hög halt av en viss kemikalie, återkallas varan omgående. Intersport är även 
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medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), en organisation som verkar för en 
bättre miljö samt bättre arbetsförhållanden (Intersport, 2012c). 

4.1.1 Intervju med kvalitets ansvarig samt CSR-koordinator på Intersport 
 
Nedan följer empirin insamlad den 23 april 2012, under en intervju med Intersports 
kvalitetsansvarig samt CSR-koordinator – Catherine Nasser. 
 
Enligt Nasser håller Intersport en relativt låg profil angående CSR-frågor. CSR är inget som 
genomsyrar hela organisationen, utan är en separat funktion. Det som företaget bestämmer 
och de olika policyers som Intersport har, är dock något som hela organisationen skall arbeta 
efter. Inom Intersport ses CSR främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Förslag på olika CSR-
aktiviteter skall i första hand generera ekonomisk vinning och sådana garantier är svåra att ge 
i en inledningsfas av en ny aktivitet. I och med det blir det svårare att verkställa eller prova 
nya idéer, menar Nasser. En annan aspekt som påverkar trycket på CSR-engagemang hos 
företaget är medias inverkan på konsumenter.  I och med det är Intersport angelägna om att 
uppdatera sig angående ny forskning och vad som debatteras inom branschen. Diskuteras 
exempelvis en viss kemikalie som enligt ny forskning påverkar människan negativt vill 
Intersport agera snabbt och ta beslut huruvida de skall förhålla sig till frågan. Intersport är 
även noga med att se till att hela produktionsprocessen, angående deras eget varumärke 
McKINLEY, från fabrik till butik fungerar på ett rättvist sätt. Inköpare och designers följer 
även de här riktlinjerna i de CSR-frågor Intersport valt att anamma. Nasser berättade också 
att de två gånger om året har internutbildningar för hela ledningen om CSR för att ständigt 
vara medveten om det senaste som skett inom området. 
 
Intersport har som tidigare nämnts en strikt djurpolicy vilket innebär att de är emot äkta päls 
och säljer endast syntetpäls. I framtiden vill Intersport öka sitt engagemang i frågan och ska 
därför gå med i Fur Free Alliance, som är en organisation som är emot att djur dödas endast 
för att komma åt deras päls. 
 
Intersport har ingen tydlig CSR-profil ut gentemot kund. I nuläget finns inte ett sådant stort 
engagemang och företaget har i vissa fall inte helt arbetat klart med alla frågor angående 
CSR. I och med det vill Intersport hålla en låg profil för att inte lova för mycket ut till kund. 
Nasser menar att det är viktigt för Intersport att ha genomarbetade aktiviteter inom CSR 
innan det kommuniceras ut till kunder och medier. 
 
Nasser menade vidare att de har många trogna kunder och att hon tror att de kunderna har en 
bra bild av företaget. Dock anser Intersport att deras kunder inte ha ett tillräckligt stort 
miljöintresse för att det skulle vara lönsamt att köpa in ekologiska varor, eller liknande. 
Företaget är angelägna om att erbjuda det kunden önskar och att hålla sig till sin prisnivå. Att 
introducera produkter från Patagonia, vilka anses vara en utav de mest miljömedvetna 
företagen i branschen, skulle därför inte matcha företaget övriga utbud. Däremot anser Nasser 
att produkter utav det slaget skulle kunna attrahera nya kundgrupper. 
 
Intersport har idag inga miljömärkningar av sina produkter. Av flera skäl har de valt att inte 
använda det. Märkningar är dyra vilket medför en stor kostnad och det krävs mycket arbete 
att få en vara certifierad. I nuläget har Intersport inga produkter som matchar kraven från 
märkningarna menade Nasser och därför är det inte aktuellt. Det finns märkningar som är 
billigare men precis lika bra men de är däremot inte lika kända på marknaden, vilket gör att 
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kunderna inte förstår märkningen ändå. Nasser menade därför att det inte heller är ett 
alternativ för Intersport.  
 
I dagsläget finns endast information om sociala- och miljömässiga aktioner i liten volym på 
Intersports hemsida men Nasser menade på att hon hade velat se mer information ut till kund 
via butikerna i form av foldrar. Nasser hoppades också att hela Intersports CSR-arbete skall 
utvecklas i framtiden. 
 

4.1.2 Intervjuer med Intersports butikspersonal  
 
Nedan följer en sammanställning av intervjumaterial insamlat den 25 april 2012. 
Intervjuerna hölls i de två Intersportbutiker som är förlagda i Borås. Sex personer från 
personalen intervjuades. 
 
Alla intervjuer öppnades med en kort förklaring av uppsatsens syfte och där med 
presenterades begreppet CSR. En av de sex tillfrågade kunde redogöra kort vad begreppet 
innebär. Respondenten förklarade det som miljömärkning av produkter. I och med det fick vi 
som moderatorer förklara CSR mer utförligt för respondenterna för att de skulle veta vad 
intervjun syftade till. 
 
Respondenterna ombads sedan att berätta om företagets kultur inom CSR. Två av de sex 
tillfrågade kunde inte svara på frågan alls. De övriga fyra hade skilda svar. Tre nämnde 
Intersports djurrättspolicy. Det var främst dun plockad från levande gäss som kom upp. 
Vidare berättade de om policyn emot mulesing samt päls. I övrigt nämnde de fyra som kunde 
svar på frågan att huvudkontoret har avtal med leverantörerna för att säkerhetsställa att de 
följer Intersports krav. De nämnde också att de externa varumärkena ofta har bra policy 
själva och att Intersport litar på dem. Tre av de sex tillfrågade nämnde också BRIS som ett 
sponsringsprojekt. En av dem visste dock inte om det var BRIS eller Rädda Barnen som 
Intersport samarbetar med. En av de övriga tillfrågade nämnde ett ”lopp” som springs i 
Malmö men kunde inte mer utförligt säga vad det gick ut på. 
 
All personal tyckte att kunderna inte var speciellt intresserade av CSR-frågor. Samtliga ansåg 
att de sällan fick frågor från kunderna, bara periodvis när debatter om exempelvis 
dunhantering hamnade i media. En av respondenterna ansåg också att det ställs mer frågor 
vintertid, då päls exempelvis är mer aktuellt. Alla sex respondenter ansåg att Intersports 
kunder har ett gott förtroende för dem. De tror att i och med deras storlek tänker kunderna 
gott om dem, då de har kapaciteten att kontrollera och välja bra produkter. Två i personalen 
ansåg också att Intersport inte har ”slit- och slängkunder” på samma sätt som andra aktörer 
har. Deras kunder letar i större utsträckning efter kvalitet och produkter som skall hålla en 
längre tid och de menade därför att det också kan ses som en värdefull miljöaspekt. 
 
Personalen kunde i stort redogöra för vad Intersport har för policy inom CSR. Dock var deras 
kunskap relativt ytlig och ingen kunde på djupet förklara vad Intersport gör. Vissa 
respondenter sa också faktafel under intervjun. Ett exempel var när en respondent hävdade att 
fåren som de använder till deras produkter var slaktade på ett etiskt rätt sätt. Det är ett 
faktafel då fåren inte behöver slaktas för att ullen skall kunna användas. Slakt är heller inte 
det som diskuteras i ulldebatten. 
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Personalen kände inget krav eller påtryckning ifrån huvudkontoret att de skulle känna till 
Intersports CSR-arbete. Två av de sex tillfrågade nämnde dock Intersports intranät som ett 
bra verktyg där de kunde få information om aktuella händelser och så vidare. Det var också 
det som majoriteten nämnde som viktigt för företaget i stort att känna till. När olika 
samhällsdebatter dyker upp är det viktigt att anpassa sig till situationen och de ansåg att 
Intersport gör det genom att ta ställning och välja bort något som inte anses vara etiskt 
korrekt. 
 

4.1.3 Intervjuer med Intersports kunder 
 
Intervjuerna med Intersports kunder utfördes den 25 april 2012 utanför Intersports två 
butiker i Borås. 30 personer intervjuades. 
 
Alla intervjuer öppnades med att kort förklara syftet med undersökningen. Vi redogjorde 
också för begreppet CSR så att kunderna skulle veta vad vi eftersökte i våra frågor. Till en 
början bads respondenterna att ge sin bild av företaget. Svaren visade att majoriteten utav de 
tillfrågade inte hade någon uppfattning om Intersports miljö- och etikarbete. Endast ett fåtal 
antog att de har ett visst engagemang då de är såpass stora aktörer på marknaden. Det fanns 
heller ingen utav respondenterna som kunde nämna något konkret som Intersport gör för att 
värna om miljön eller sociala förhållanden. Tre utav personerna tog dock upp Stadium som 
exempel istället, där de hade en kampanj som innebar att kunder kunde lämna in sina gamla 
skor och få rabatt på ett nytt par i butik. Respondenterna blandade ihop företagen och trodde 
att det var Intersport som hade den kampanjen. 
 
Respondenterna ombads sedan att berätta om vad det tyckte var viktigt inom CSR och vad 
det ville ha information om. Fem utav de tillfrågade brydde sig lite eller inget alls om hur en 
produkt tillverkats. Priset var istället den viktigaste aspekten de tittade efter. Dock var alla de 
övriga respondenterna emot barnarbete och de ville att arbetsförhållandena på 
produktionsstället ska vara etiskt rätt. Fyra personer menade att om ett visst företag tagits upp 
i media i en negativ betoning hade de valt bort att handla där för en tid. Dock efter ett tag när 
uppmärksamheten tonats ned hade de valt att börja köpa varor där igen.  
 
Majoriteten utav respondenterna svarade att de ansåg det var viktigt för dem att de visste var 
produkten var tillverkad. De intresserade sig också för huruvida varorna innehåller några 
farliga kemikalier eller inte. Även en stor del utav personerna ansåg att det är viktigt att veta 
om transporterna är miljövänliga, om de har färdats långt, samt vilket transportsätt företaget 
använt sig utav. Två utav de tillfrågade tyckte att det vore intressant att veta om ett företag är 
certifierat av någon specifik organisation så som exempelvis Fair Trade. 
 
Slutligen bads de tillfrågade att redogöra för hur de vill få information om ett företags CSR-
arbete och hur de personligen tar till sig sådan fakta bäst. Att personalen i butik kan svara på 
frågor och informera om en produkts tillverkning samt miljöpåverkan ansåg fem personer 
vara ett bra sätt att få information på. Majoriteten utav de tillfrågade tyckte att det vore bra 
om den informationen kunde finnas på etiketten på produkten eller på förpackningen. En 
tredjedel ansåg att informationen borde finnas i butik i form utav skyltar eller planscher 
framme vid kassan eller vid plaggen, de tyckte att det var bästa sättet för dem att ta till sig 
den faktan. Två utav de tillfrågade ansåg att hemsidan var den bästa kommunikationskanalen 
för att ta till sig sådan information. Fyra utav respondenterna tyckte att reklam i form utav 
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kampanjer och reklamutskick var en bra strategi för att få folk att få upp ögonen för 
Intersports CSR-arbete. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de tillfrågade inte kopplade samman Intersport med miljö 
och etik. Dock ansåg vissa av respondenterna att företaget erbjuder kvalitet på sina produkter 
och att de då håller länge, vilket också kan ses som en miljöbesparingsaspekt. 
 

4.2 Naturkompaniet 
 
Butikskedjan Naturkompaniet har en lång historia bakom sig och 1931 grundades företagets 
äldsta dotterbolag AB Scoutvaror. 1951 byttes namnet ut till Friluftsmagasinet Scoutvaror 
AB och 1991 blev företaget tillslut Naturkompaniet. De har idag 111 anställda och 31 butiker 
varav sju stycken ägs av franchisetagare, samt en webbutik genom hemsidan. De fysiska 
butikerna samt webbutiken säljer kläder, skor och utrustning för friluftsliv samt 
extremsporter (Naturkompaniet, 2012a). Omsättning år 2010 uppgick till omkring 380 
miljoner (Allabolag.se, 2012b). Naturkompaniet ägs sedan 2001 av börsnoterade Fenix 
outdoor AB. Koncernen äger också varumärkena Fjällräven, Tierra, Primus, Hanwag och 
Brunton. Alla de märkena är representerade i Naturkompaniets utbud (Fenix outdoor, 2012). 
 
Naturkompaniets målsättning är “att fler människor ska utöva ett aktivt friluftsliv”. De vill 
“göra vardagen till ett äventyr” och de arbetar utefter fyra ledord vilka är; service, kunskap, 
kvalitet och sortiment. Det är viktigt för företaget att kunderna känner att de får bästa möjliga 
service samt att personalen ständigt utbildas för att kunna åstadkomma det målet. Även 
kvalitet innebär att personalen ska verka för att ge en så bra kvalitet på servicen som möjligt 
genom goda kunskaper och erfarenheter om friluftsliv. Det är även viktigt för 
Naturkompaniet att alltid ha rätt sortiment och endast sälja varumärken av högsta kvalitet. De 
har ingen egen tillverkning utan köper endast in märken de anser uppfyller deras höga 
miljöpolicy som exempelvis Patagonia, Fjällräven, Hestra och Tierra. Naturkompaniet har en 
hög prisnivå på sina produkter (Naturkompaniet, 2012a) 
 
Naturkompaniet har en tydlig miljöprofil och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla 
sina produkter för att öka sin kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv. De har även en egen 
miljömärkning som heter “Ett grönare val”. Märkningen syftar bland annat till att minska 
kemikalieanvändningen eller premiera plagg som tillverkats i återvunnet eller ekologiskt 
material. På produktinformationen står mer tydligt vad tillverkaren har gjort för att kunna stå 
för märkningen. Det här initiativet syftar till att guida kunden så att de lättare kan välja en 
miljövänligare produkt utan att behöva ha djupare kunskaper inom området. De har även en 
strikt policy gällande val av leverantör när det gäller merinoull samt dun. De säljer inte heller 
pälsprodukter då det här går emot deras policy. På deras hemsida har de även miljötips där 
konsumenten kan ta del av deras miljötänk. Även deras påsar i butik är producerade av ett 
mer hållbart material, 90 procent är återvunnet (Naturkompaniet, 2012a). Personal ska även 
resa med miljövänliga transportfordon så som tåg och cykel framför bil och 
flyg.   Naturkompaniet använder sig endast av tillverkare samt transportörer som är ISO-
certifierade. De har även en tidskrift som de skickar ut till sina medlemmar, genom 
Naturkompaniets kundklubb, fyra gånger per år - magasin 365. Medlemmar i kundklubben 
får förmåner så som unika erbjudanden, inbjudningar till event samt bonus på allt de köper. 
Två procent av bonusen går tillbaka till kunden i form av värdecheckar. En procent av 
kundens inköp går till olika projekt eller organisationer som Naturkompaniet stödjer. 
Tidningen 365 innehåller deras produktsortiment för att inspirera och locka sina kunder till 
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nya äventyr. Dock skriver de också om andra saker som inte nödvändigtvis har med deras 
sortiment att göra, men de vill ändå inspirera till miljötänk utanför företaget. Tidskriften är 
också tryckt på miljöcertifierat papper och de använder sig av ett tryckeri som arbetar enligt 
ISO-standard. Magasinet 365 stämplas som en utav de första klimatekonomiska 
posttidningarna i Sverige, vilket innebär att produktionen är godkänd av Postens miljökrav 
(Naturkompaniet, 2012a). Ett exempel som visar på att företaget arbetar aktivt för att plaggen 
de säljer ska hålla så länge som möjligt och inte bidra till slit-och-släng beteendet är 
erbjudandet de har i senaste numret av 365. Erbjudandet innebär att kunden får en gratis 
vaxning av sitt Fjällräven-plagg vilket förlänger livslängden och ökar slitstyrkan hos varan 
(Naturkompaniet, 2012c). Företaget har också en ständig auktion varje vecka genom den 
egna Facebook-sidan. En ny produkt presenteras varje vecka och kunderna får buda för att 
vinna produkten. Slutsumman går oavkortat till sponsring av olika projekt. De väljer också att 
ha samma projekt under en lång period så att summan inte skall bli för låg (Naturkompaniet, 
2012b). 
 

4.2.1 Intervju med Naturskompaniets marknadschef 
 
Den här empirin är en sammanställning av en intervju den 16 april 2012 med 
Naturkompaniets marknadschef - Anders Blomster.  
 
Naturkompaniet säljer produkter som behövs för ett friluftsliv i naturen. I och med den här 
nischen blir företaget per automatik miljöinriktad, menade Blomster. Störst fokus läggs på 
miljödelen inom CSR och det yttrar sig främst genom att det som kommuniceras ut till kund 
handlar om just miljö samt djurrätt. Företaget har dock krav på sina leverantörer angående 
arbetsförhållanden med mera, men i och med deras nisch inom branschen väljer de att inte 
kommunicera ut den informationen i större utsträckning.  
 
Det som naturkompaniet istället vill förmedla ut till sina kunder handlar till största del om 
miljö och djurrätt. Som tidigare nämnts har de aktivt valt bort att sälja pälsprodukter, dun 
plockad från levande gäss eller ull från får som utsatts för mulesing. Naturkompaniet har 
också stående sponsring till olika projekt eller organisationer som främst skall vara inom 
miljö och djurrätt men det görs undantag. De har till exempel valt att sponsra Rädda Barnen. 
Naturkompaniets kunder är, ansåg Blomster, relativt medvetna och det dyker upp frågor om 
djurrätt, miljö eller arbetsförhållanden då och då. Han ser också att det finns en lucka hos 
konsumenternas medvetande och att de i slutändan faktiskt värdesätter pris framför CSR-
frågor. Dock säljer naturkompaniet produkter i ett högt prisläge och de satsar på kvalitet. I 
och med det bidrar de inte till den snabba konsumtionen som råder idag, på samma sätt som 
andra aktörer på marknaden. Deras mål är att sälja produkter som håller länge och de vill inte 
att kunderna skall köpa nya versioner av samma produkt varje år. I och med den här filosofin 
anser Blomster att Naturkompaniet är ett hållbart företag som inte uppmanar till 
överkonsumtion.  Samtidigt säger Blomster att det inte finns något som är miljövänligt, allt 
påverkar och skadar miljön, det enda de gör är att försöka minska miljöpåverkan.  
 
Blomster menade att CSR-initiativen kommer ifrån dem själva men det finns de tillfällen då 
konsumenterna motiverar dem att förändra sig. Ett exempel är Naturkompaniets egen tidning. 
Till en början användes ett annat papper för tidskriften. Det pappret var också miljövänligt 
men det var glättat. Det fick kunderna att reagera då de uppfattade det glattade pappret som 
miljöfarligt och att det inte passade ihop med Naturkompaniets profil. I och med det byttes 
pappret ut till det som används idag, samtidigt var de noga med att märka ut det i tidskriften. 
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Det här exemplet fick dem att förstå att även om företaget vet är det inte självklart för 
kunderna och det krävs upplysning och noggrannhet för att undvika missförstånd. 
 
Blomster menade också på att Naturkompaniet får mycket av sin gröna profil gratis. I deras 
affärsidé eller i slogans och så vidare nämns aldrig något om deras CSR-arbete, ändå trodde 
Blomster att kunderna har en bild av företaget att de är mer ansvarstagande än andra. Han 
menade att det inte alltid stämmer, utan att deras nisch inom friluftsliv gör att kunderna 
förväntar sig att de skall ha ett intresse av att bevara naturen. Deras logga, en björn på grön 
bakgrund, och butikerna som är inredda för att ge en naturlig känsla med inslag av trä, kan ge 
intrycket att de är mer miljöinriktade än vad de faktiskt är. 
 
Blomster ansåg att Naturkompaniets CSR-kultur genomsyrar hela organisationen och att alla 
har samma intresse för frågor inom det ämnet. Han menade också att alla tar lika stort ansvar, 
varje sig det är på huvudkontoret eller i butik. Dock sade han att det främst är huvudkontorets 
uppgift att ta fram verktygen för att övriga avdelningar skall kunna verkställa olika miljö eller 
etiska förbättringar. Naturkompaniets personal har alla ett intresse för miljöfrågor i och med 
att de flesta är friluftsintresserade, sade Blomster. Det är inget krav från företagets sida men 
de människorna söker sig ofta själva till Naturkompaniet. 
 
Slutligen berättade Blomster att han trodde att de CSR-initiativ som de idag tar kostar mer än 
vad det lönar sig. Han tillade dock att det idag inte har sådan stor betydelse för företaget att 
profilera sig som ansvarstagande men det kommer det i framtiden vara en nödvändighet och 
därför ser han deras nuvarande arbete som en investering. 
 

4.2.2 Intervjuer med Naturkompaniets butikspersonal 
 
Den här empirin är en sammanställning av sex intervjuer med Naturkompaniets 
butikspersonal den 17 april 2012. Intervjuerna hölls i två butiker i Göteborg. 
 
Alla intervjuer öppnades med att förklara syftet med undersökningen och därmed frågade vi 
först om respektive respondent visste vad CSR stod för. Ingen av de sex tillfrågade kunde 
redogöra för vad CSR står för och därför var vi tvungna att beskriva begreppet innan 
intervjun kunde börja. Till en början uppmanades respondenterna att beskriva CSR-kulturen 
inom förteget. Den kultur som främst beskrevs var att Naturkompaniet väljer produkter av 
hög kvalitet och där ingår många mer miljövänliga varor. De sade också att även om 
produkterna inte är miljövänliga så gör deras höga kvalitet att det inte är slit och släng varor. 
De menade att produkterna kan användas under en längre tid och i och med det blir varorna 
mer miljövänliga. Alla respondenter nämnde också Naturkompaniets policy emot mulesing, 
dun samt päls som en del i kulturen. 
 
Respondenterna bads även att redogöra för vad företaget konkret gör, exempelvis sponsring 
av projekt eller andra aktiviteter som bidrar till en bättre miljö eller likande. En av sex 
respondenter nämnde naturkompaniets egen märkning ”Ett grönare val”. Dock kallade den 
personen märkningen för ”bra miljöval”, alltså samma namn som Naturskyddsverkets 
märkning. Det var ingen som nämnde auktionerna på Facebook som hålls varje vecka. Dock 
tog fem av sex respondenter upp Naturkompaniets initiativ att sponsra olika projekt genom 
kundklubben. Alla sa att de sponsrar fjällräven och endast en av de fem visste att det var en 
procent av kundens inköp som gick till projektet. De övriga sade att det rörde sig om ”några 
procent”.  
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Alla tillfrågade ansåg sig ha ett personligt miljöintresse, mycket på grund av att de är 
friluftsintresserade. De ansåg vidare att anledningen till att de valt att arbeta för 
Naturkompaniet låg i det delade intresset för natursporter och inte i miljöintresset.  
 
Respondenterna uppmanades också att berätta om Naturkompaniets kunder. Fem av sex 
ansåg att kunderna har ett stort intresse för CSR-frågor. De sa att det ofta kommer frågor men 
att de inte alltid kan besvara dem. De tyckte dock att informationen är relativt lätt att hitta, 
men att de ibland önskar att de kunde svara mer spontant. Alla de sex respondenterna talade 
mest om impregneringar och alla tog det som ett exempel på vad kunder frågar om.  
 
De sex respondenterna var också eniga om att ledningen hade ett stort intresse av att 
butikspersonalen skall vara miljömedveten och de upplevde att de tog ett stort ansvar för att 
verkställa olika initiativ. Fyra av respondenterna ansåg att det var ledningens ansvar att 
bestämma hur företaget skall jobba med CSR-frågor. Två av de tillfrågade ansåg dock att det 
är ett delat ansvar. En av de tillfrågade nämnde ett exempel där en produkt som såldes hos 
Naturkompaniet inte var helt säkerställd som miljömässigt rätt producerad. I det fallet valde 
en butikschef att själv ta beslutet att inte sälja den produkten även om huvudkontoret godkänt 
försäljning utav varan. 
 
I stort sett var alla respondenterna måttligt insatta i företagets CSR-arbete men flera 
hänvisade till andra källor för mer information, exempelvis hemsidan, huvudkontoret eller 
varje produkts individuella information. 
 

4.2.3 Intervjuer med Naturkompaniets kunder 
 
Den här empirin är en sammanställning av kundintervjuer den 28 april 2012. Intervjuerna 
hölls med 30 respondenter fördelade på två av Naturkompaniets butiker i Göteborg. 
 
Intervjuerna öppnades med en kort introduktion till studiens syfte. Respondenterna ombads 
sedan att beskriva hur det upplever att Naturkompaniet arbetar med CSR-frågor. (Begreppets 
CSR, förklarades inledande för de tillfrågade.) Åtta personer av de 30 kunderna vi 
intervjuade hade ingen uppfattning alls om hur Naturkompaniet arbetar med miljö och etik. 
Fem kunder antog att de jobbar för en bättre miljö samt med etikfrågor men kunde inte 
nämna något konkret förslag på vad Naturkompaniet arbetar för. Resterande utav de 
tillfrågade ansåg att företaget har en miljöpolicy som är över medel i branschen. Några få av 
dem ansåg att den gröna loggan samt företagsnamnet gjorde att de fick intrycket av att 
Naturkompaniet är ett företag som tar sitt ansvar gällande miljö. Två utav de tillfrågade ansåg 
att företaget hade en tydlig miljöpolicy men hade dock ingen uppfattning om hur företaget 
jobbar med etikfrågor. En person hade läst på hemsidan att Naturkompaniet arbetar med olika 
projekt inom området vilket personen ansåg var bra. 
 
Majoriteten av de tillfrågade kunde inte redogöra för något konkret som Naturkompaniet 
arbetar för inom CSR. Tre personer nämnde Naturkompaniets egen tidskrift 365 som ett 
exempel på en aktiv handling där kunden kan få god information om arbetet företaget utför 
samt att pappret magasinet trycks på är miljöcertifierat. En person nämnde erbjudandet de har 
i tidningen med att kunden får lov att vaxa sitt Fjällräven-plagg för att på så vis förlänga 
livslängden och öka slitstyrkan hos varan. Vissa menade att Naturkompaniet tar sitt ansvar 
genom att köpa in varor från leverantörer som håller de miljö samt etiska kraven som 
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företaget jobbar för. Exempel på sådana företag, sade de, är i första hand Patagonia men även 
Fjällräven som har ett samarbete där de sponsrar den utrotningshotade fjällräven. En person 
tog även upp att det finns plagg tillverkade i ekologisk bomull i butiken. 
 
Nio personer ansåg att materialval och kemikalieanvändning var de viktigaste aspekterna i 
fråga om vad de ansåg vara den viktigaste informationen att få om miljö och etik. Dock ansåg 
sju utav de nio att även arbetsförhållandena i produktion och tillverkningsprocess var viktiga 
aspekter att ta hänsyn till. En tredjedel utav de tillfrågade ansåg det här vara viktig fakta att få 
reda på. Tre kunder tyckte att vetskapen om att ett plagg var tillverkat av återvunnet material 
var av största vikt. En person sade att om hon fick välja mellan ett Fair Trade-märkt plagg 
och en konventionellt producerad vara hade hon valt Fair Trade-varan om priset inte hade 
skilt sig för mycket. Endast en person hade ingen åsikt om vad hon ansåg vara viktig 
information att få angående miljö och etik. En annan person menade att hon i första hand inte 
direkt brydde sig, men om hon skulle välja något inom ämnet hade hon velat få reda på om 
produkterna är tillverkade av barn. 
 
Majoriteten utav de tillfrågade ville ha etiketter med information direkt på plaggen. Det var 
också på det sättet de tog till sig information på bästa sätt. En tredjedel utav kunderna ville att 
information om miljö och etik skulle finnas tillgänglig i butik i form utav skyltar samt att 
personalen ska kunna svara på deras frågor. En person svarade att hon själv brukar söka 
information via internet. En annan person svarade specifikt att hon inte tyckte att 
Naturkompaniets hemsida skall vara det enda stället där CSR-frågor kommuniceras. Hon 
ville ha den informationen på fler ställen så det blir mer lättillgängligt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att Naturkompaniet uppfattas av många kunder som ett 
företag som tar sitt ansvar angående miljö och etik, dock kunde majoriteten utav de 
tillfrågade inte ge något konkret exempel för vad företaget gör för att minska sin 
miljöpåverkan eller jobba för en mer etiskproduktion. 
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5. Analys & tolkning av empiri 
 
Det här kapitlet syftar till att analysera och tolka den empiri som sammanställts i föregående 
kapitel. De båda exempelföretagen kommer att tolkas var för sig för att sedan analyseras 
ihop och påvisa likheter och olikheter. Analyserna är gjorda utifrån teorin beskriven i kapitel 
tre. 
 

5.1 Tolkning av Intersport 
 
Här tolkar vi den empiri vi samlat in ifrån företaget Intersport enligt Balmer och Greysers 
(2006) corporate marketing mix. 
 
Identitet 
Vi tolkar att Intersports identitet är ofokuserad på CSR. Det finns inget i deras affärsidé som 
inriktar sig mot frågor inom CSR. Deras utbud utav produkter erbjuder inga ekologiska 
alternativ eller övriga material som anses vara miljövänliga. Nasser nämnde också i intervjun 
att hon anser att Intersport bedriver deras CSR-frågor mest på grund utav ekonomiska skäl 
och av påtryckningar från samhället. Det kan ta sig uttryck i att företaget gärna vill veta att en 
viss miljömässig besparing skall ge resultat samt vara en ekonomisk besparing på samma 
gång. Företaget har också en relativt passiv roll när det kommer till samhällsdebatter inom 
branschen. Först efter en debatt eller att någonting har granskats tar Intersport initiativet att 
vara för eller emot. De tar alltså inget initiativ till att skapa debatt. 
 
Intersport har också en företagsform som vi upplever gör dem mer låsta. De är först och 
främst ägda av IIC vilket gör att de inte helt fritt kan utforma företaget. Vidare är en del av 
butikerna franschaisägda vilket vi i intervjuerna upptäckte var ett hinder. Personalen 
upplevde att deras butik var fristående ifrån företaget i stort och kände inte ett stort 
engagemang ifrån dem. 
 
En stor del av debatten inom branschen handlar om överkonsumtion och snabbt mode. Vi 
anser inte att Intersport profilerar sig som en aktör av snabb konsumtion utan snarare som en 
distributör av funktion- eller kvalitetsprodukter. I och med det berörs inte Intersport av vissa 
problem i branschen. De har som sagt också tagit ställning emot mulesing, dun och päls 
vilket gör dem medvetna. Deras samarbete med BRIS är också ett tecken på att de är 
medvetna. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Intersports identitet inte fokuserar på CSR men finns med i 
företaget som en nödvändig aktivitet för att möta samhälles förväntningar och krav. 
 
Kultur 
Vi anser att det inte finns någon tydlig CSR-kultur hos Intersport. CSR är en skild avdelning 
som ansvarar för hela företaget i princip. Sponsring av olika projekt, som BRIS till exempel, 
ansvaras av marknadsavdelningen. Inköp- och designavdelningen är medvetna om hur 
företagets CSR-policy ser ut för att kunna köpa in produkter som är godkända. Dock ligger 
det största ansvaret på CSR-avdelningen. Det är också de som i sin tur ger ut sina 
rekommendationer till resten av företaget. Även om vissa avdelningar på Intersport jobbar 
med miljöfrågor eller djurrättsfrågor är det inte ett initiativ som tagits från den avdelningen 
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utan det kommer ifrån annat håll.  I butikerna finns heller inget större engagemang enligt vår 
studie, då personalen inte kunde redogöra för Intersports CSR-arbete. 
Det är enligt oss det största beviset på att CSR-kulturen inte finns hos Intersport. Den 
genomsyrar inte hela organisationen utan känns mer som en påtvingad aktivitet från 
samhället. 
 
Kommunikation 
Det Intersport vill att kunderna skall veta är om deras djurrättspolicy, miljöpolicy, etiska 
regler samt BRIS-samarbetet. Alltså det de kommunicerar ut på hemsidan. Nasser påpekar 
också att de väljer att inte publicera saker som de inte till 100 procent kan säkerställa. 
 
Kommunikationen mellan Intersport och deras kunder sker främst via hemsidan och det är 
upp till den intresserade kunden att själv söka efter den informationen. CSR används därför 
inte aktivt som en marknadsföringsstrategi, enligt oss. Endast två utav de kunderna vi 
intervjuade sade sig ta in information på bästa sätt genom att leta upp fakta själv via 
hemsidan. Majoriteten ville ha informationen direkt på produkt på etiketter och en stor del 
ansåg att skyltar i butik var en bra strategi för att få deras uppmärksamhet. Fyra personer 
tyckte att kampanjer samt reklamutskick var en bra metod för Intersport att marknadsföra sitt 
CSR-arbete. 
 
Koncept 
Både CSR-ansvarige Nasser samt butikspersonalen trodde att kunderna hade gott förtroende 
för dem, vilket visade sig inte var fallet. Majoriteten av de tillfrågade kunderna hade ingen 
uppfattning om företagets miljömässiga samt sociala engagemang överhuvudtaget och endast 
ett fåtal antog att de tog sitt ansvar med tanke på företagets storlek. Majoriteten i 
undersökningen ansåg även, som nämndes tidigare, att etiketter eller fakta på själva 
produkten var ett bra sätt att få ut den information Intersport vill förmedla. Intersport 
använder idag sig endast av hemsidan vid information av sina sociala och miljömässiga 
projekt. Det här indikerar att Intersport idag använder sig av en inte fullt så effektiv 
marknadsföringskanal. 
 
Marknadsföring riktad mot intressenter 
Företaget lägger inte stort fokus på att informera sin butikspersonal angående CSR-frågor 
vilket märktes tydligt när vi intervjuade butiksbiträdena. Endast en person av all 
butikspersonal vi intervjuade kunde kort redogöra för vad CSR står för. Butikspersonalen 
berättade att de inte alltid kunde svara på frågor som kunder hade angående hur vissa 
produkter är tillverkade eller huruvida de är miljövänliga eller inte. Intersport har ett intranät 
där information från ledningen kan nå butikspersonal om det är något specifikt ledningen vill 
trycka på. De har dock ingen skyldighet att kunna allt inom CSR som Intersport arbetar för. 
Vissa saker har butikspersonalen valt att ta reda på själva på grund av intresset från 
konsumenterna.  
 
Överenskommelse 
Intersport ger inga större löften till kund mer än att de arbetar för att produkterna de säljer ska 
vara etiskt och miljömässigt korrekt tillverkade. De har leverantörskrav där de har vissa 
regler kring hur tillverkning måste ske för att de ska köpa in varorna. Om en leverantör inte 
följer de kraven som ges, tar Intersport upp diskussionen med den specifika leverantören för 
att sedan komma fram till en gemensam lösning på problemet. Intersport har valt att inte gå ut 
med all information om hur de arbetar inom CSR-området för att slippa bli granskade av 
media samt andra organisationer. Det är för att undvika att bli “uthängda” om det skulle visa 
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sig att allt som de säger sig göra, inte stämmer. Av de kunder vi undersökte ansåg ett fåtal att 
de trodde och hoppades att Intersport tar sitt ansvar, eftersom de är en såpass etablerad aktör 
på marknaden. Majoriteten hade dock ingen uppfattning alls om hur Intersport arbetar med 
CSR-frågor. Det här visar att Intersport bör jobba på sin marknadsföring kring sitt befintliga 
CSR-arbete och få ut den informationen till kund på rätt sätt. 
 

5.2 Tolkning av Naturkompaniet 
 
Här tolkar vi på samma sätt empirin från Naturkompaniet enligt Balmer och Greysers (2006) 
modell. 
 
Identitet 
Naturkompaniet har en tydlig CSR-identitet. Det baserar vi främst på det utbud som företaget 
erbjuder. Varumärken som Patagonia och Fjällräven profilerar sig båda, mer eller mindre, 
som ansvarstagande inom framför allt miljöfrågor. De har också en högre prisklass och 
erbjuder varor med kvalitet, vilket gör att de inte tillhör aktörer som erbjuder snabb 
konsumtion. 
 
I Naturkompaniets affärsidé kan vi inte se att de profiler sig som ett CSR-inriktat företag. 
Dock har vi under intervjuer med företagets olika delar uppfattat att det finns ett outtalat 
engagemang inom organisationen, främst för naturen. De som jobbar inom Naturkompaniet 
är ”friluftsmänniskor” vilket gör de anställda till en homogen grupp med likande åsikter. 
Butiksstrukturen som i vissa fall består av franchisetagare utesluts därför inte, de har samma 
filosofi och tankesätt som resten av företaget. 
 
Naturkompaniet ägs av Fenix Outdoor som även äger varumärken som säljs i 
Naturkompaniets butiker. Det finns alltså ett liknade engagemang på koncernnivå vilket 
naturligtvis underlättar för Naturkompaniet då inga hinder uppstår där. 
 
Företaget har också tagit ställning i sin djurrättspolicy och deras miljökrav. Det är dock inga 
extravaganta krav utan deras initiativ liknar många andra aktörers på marknaden. I och med 
det, är de inte i framkant av någon debatt eller på annat sett profilerar sig som en förebild 
inom CSR-arbeten. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Naturkompaniet har en CSR-identitet även om den inte är 
en av förtegets främsta byggstenar. CSR används som en marknadsföringsstrategi men är 
ändå inte Naturkompaniets första prioritet. 
 
Kultur 
Det finns en tydlig CSR-kultur hos Naturkompaniet, som är främst inriktad på djurrätt och 
miljö. De verkar aktivt för djurens rätt i och med att de medvetet väljer dun som inte är 
plockat från levande gäss, att de säljer syntetpäls istället för riktig päls samt att de inte köper 
in ullprodukter där djuret utsatts för mulesing. Miljö- och djurrättskulturen är något som 
genomsyrar hela företaget då även butikspersonalen har ett personligt intresse för de här 
frågorna. Dock har de inte vetskap om allt som företaget arbetar för inom CSR vilket skapar 
ett gap mellan ledning och butikspersonal. En aspekt som trots det visar på att ansvaret 
angående miljöfrågor är något som intresserar hela företaget är exemplet med en viss produkt 
innehållande en kemikalie som butikschefen, utan påtryckningar från ledningen, valde att ta 
bort från butik tills han visste om den var godkänd.  
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Genom att Naturkompaniet säljer hållbara produkter väljer de aktivt att inte medverka till all 
den överkonsumtion som sker i samhället och istället peka på fördelarna med att köpa en 
prisvärd vara som ska hålla länge.  
 
Kommunikation 
Den kommunikation som finns mellan Naturkompaniet och deras kunder sker främst genom 
hemsidan. Där finns också en blogg som ständigt uppdateras och Naturkompaniet använder 
också Facebook som en plattform för att kommunicera på. De har också sin egen tidskrift 
som medlemmar får hemskickat fyra gånger om året och två gånger om året kommer 
tidningen till butik så att övriga kunder också kan ta del av den information som förteget vill 
sprida. I övrigt sker viss kommunikation i butiken då Naturkompaniet har valt att utforma en 
egen miljömärkning – ”Ett grönare val”. 
 
I och med de här olika kanalerna, som Naturkompaniet använder sig av för att kommunicera 
ut sitt CSR-arbete, ser vi att de aktivt jobbar med att förmedla sitt ställningstagande inom 
CSR. Dock ser vi en brist i det här arbetet då ingen utav kunderna kände till företagets egen 
miljömärkning eller letade efter information om CSR på hemsidan. Personalen ansåg att de 
inte heller alltid kunde svara på kundernas frågor om de var mer djupgående kring en 
produkt, vilket kan skapa mindre förtroende för företaget. Det är viktigt, enligt oss, att 
personalen kan svara på kundernas frågor för att skapa tilltro gentemot företaget. Många 
kunder ansåg att skyltar med information i butik skulle kunna vara ett bra sätt för 
konsumenter att ta del av den information Naturkompaniet vill förmedla. 
 
Koncept 
Naturkompaniets marknadschef trodde att deras miljöpolicy genomsyrar hela företaget från 
ledningen, till butikspersonal vidare ut till kund. Alla utav de tillfrågade i butikspersonalen sa 
sig ha ett personligt intresse för miljö främst på grund av sitt intresse för friluftsliv, men 
ingen kunde dock redogöra för vad CSR stod för. Majoriteten av butikspersonalen ansåg att 
de flesta kunder som handlar på Naturkompaniet själva har ett stort miljöintresse. Många utav 
Naturkompaniets kunder hade en positiv bild av företagets etiska samt miljömässiga 
engagemang. Det finns dock en stor del kunder som inte hade någon uppfattning alls om 
huruvida de arbetar för en bättre miljö samt etik. De hade alltså varken en bra eller dålig bild 
kring företagets arbete. De flesta utav kunderna ville ha information angående 
Naturkompaniets sociala samt miljömässiga engagemang i form utav etiketter på produkten 
eller på skyltar direkt i butik. Många ville även kunna få hjälp utav personalen med de här 
frågorna. Naturkompaniets egen märkning “Ett grönare val” står på de produkter som lever 
upp till företagets miljöstandard, men det var ingen utav kunderna som nämnde det här. 
Majoriteten av butikspersonalen nämnde inte heller märkningen. Det här är en brist i 
Naturkompaniets kommunikation ut till kund. 
 
Marknadsföring riktad mot intressenter 
Ledningen vill, som tidigare nämnt, att deras filosofi om miljö och socialt ansvarstagande ska 
genomsyra hela företaget. De vill att butikspersonalen ska ha samma brinnande intresse men 
det är dock inget krav från ledningens sida. Butikspersonalen kände att de fick den senaste 
informationen från ledningen för att alltid kunna besvara kunders frågor. Ibland har dock 
butikspersonal tagit egna initiativ att ta bort en viss kemikalie i butik, om det pratats om det i 
media, innan de fått direktiv från ledningen för att inte kunder ska köpa en vara som anses 
vara farlig för hälsan. Butikspersonalen kan även meddela ledningen kring hur de arbetar, om 
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de kommit på något unikt de gör i butik som de vill sprida till andra Naturkompaniet-butiker. 
Det finns härmed en tydlig kommunikation mellan butikspersonal och ledningen. 
 
Överenskommelse 
Naturkompaniet har en tydlig miljöprofil vilket de aktivt arbetar för att utveckla och 
förmedla. Enligt ledningen finns det ett outtalat budskap där de lovar att kunden ska kunna 
köpa en vara som är både etiskt och miljömässigt rätt tillverkad. De flesta kunderna litar på 
att företaget tar sitt ansvar angående de frågorna. Många anser också att Naturkompaniet är 
bättre än övriga aktörer på marknaden gällande ett företags CSR-arbete. Det finns dock, som 
vi nämnt tidigare, en grupp kunder som inte har någon uppfattning över huvud taget kring hur 
Naturkompaniet arbetar med CSR-frågor. Här finns det därför en brist i kommunikationen. 
 

5.3 Analys av företagens förhållningssätt till CSR 
 
Inledningsvis i den här analysen kan sägas att de två exempelföretagen ser helt olika på sitt 
CSR-arbete. Balmer och Greyser (2006) menar att deras teori endast fungerar om företag ser 
sitt CSR-arbete som en filosofi mer än en funktion. Det är tydligt att Intersport inte har en 
CSR-filosofi inom företaget utan har tillsatt den här funktionen utav ekonomiska skäl. Det 
kan vi se då Nasser sade att vissa aktiviteter endast får verkställas inom företaget om det 
bevisligen är ekonomiskt fördelaktigt. Vi anser i och med det att Intersport jobbar med CSR-
frågor enbart av marknadsföringsskäl och för att minska risken för dålig publicitet. 
Naturkompaniet är Intersports motsats i det hänseendet. Företaget ser sitt CSR-arbete som en 
filosofi som genomsyrar hela företaget. Filosofin matchar också Naturkompaniets nisch och 
blir därför lättare att ta till sig enligt oss. I och med att vi noterat de här skillnaderna mellan 
företagen kan vi redan nu se att Intersport inte följer ramen för Balmer och Greysers (2006) 
teori. Det gör att övriga tankar och idéer för den här teorin inte kan appliceras på Intersport 
heller. Det hela börjar alltså med att CSR skall vara en filosofi och inte en skyldighet eller ett 
måste. Är inte fallet sådant kommer aldrig budskapet att kännas genuint eller äkta för kunden 
(Debeljak et al, 2011). 
 
Studierna i den här uppsatsen syftar dock till att se om det som exempelföretagen vill 
kommunicera ut till kunden verkligen når ut. Därför kan vi inte säga att Intersport har 
misslyckats. Att känna sin kund är av stor betydelse och enligt våra studier har Intersport en 
bra bild av vad kunderna önskar. Intresset för miljö och etiska frågor var mycket lågt bland 
kunderna och majoriteten av de tillfrågade brydde sig inte om det i köpbeslutet. 
Butikspersonalen gav samma bild till oss, de ansåg inte att deras kunder hade något intresse 
för CSR-frågor. Nasser gav även hon samma svar. Dock sade majoriteten av de tillfrågade att 
barnarbete och drägliga arbetsförhållanden var det som de helst ville ha information om. Det 
stämmer inte helt överens med det som Intersport väljer att kommunicera ut. 
 
Vidare sade många respondenter att de hade ett förtroende för Intersport i och med deras 
storlek på marknaden och att de “antog” att de tar sitt ansvar. Kunderna litar alltså på att 
Intersport följer lagar och regler samt att de har kontroll på sina produkter, även om det inte 
är något extravagant. Det överensstämmer med Podnar och Golob (2007) forskning som 
hävdar att kunder generellt har en övertro på företags ansvarstaganden. Det kan därför sägas 
att Intersport till stor del har lyckats möta sina kunders önskemål och har anpassat sitt CSR-
arbete till en bra nivå. 
 
Naturkompaniet har enligt Blomster en genomsyrande CSR-filosofi. Han säger att det är 
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företaget som tar den ledande rollen att driva CSR-frågor och att kunderna följer efter. Som 
tidigare nämnts ägs företaget av Fenix Outdoor där samma filosofi existerar. Det färgar 
naturligtvis Naturkompaniets strategiska val och precis som Murillo och Lozano (2006) 
skriver i sin artikel, behövs CSR-strategier komma ifrån ledningsnivå för att existera i en 
organisation.  
 
Blomster samt butikspersonal på Naturkompaniet anser alla att de har medvetna kunder som 
efterfrågar produkter och engagemang inom miljö- och etikfrågor. I våra studier kunde vi se 
att intresset inte var så högt bland Naturkompaniets kunder. Jämfört med Intersport var det 
dock högre. Vi kan därför säga att Naturkompaniet har en övertro på deras kunders 
engagemang och de levererar och erbjuder mer än vad kunderna önskar. Det är vad Harjoto 
& Jo (2011) forskat om, de säger att företag ibland överinvesterar i CSR utan att det är 
nödvändigt. 
 
Enligt Fliess et al (2007) och Andreassen och Lanseng (2010) är personalens roll av stor vikt 
i CSR-kommunikationen. Fliess et al (2007) menar på att det är viktigt att ständigt utbilda 
personal för att de ska kunna ge bästa möjliga service till kund. Andreassen och Lanseng 
(2010) förklarar att det är av största vikt att motivera och att ha engagerade anställda vilket i 
sin tur genererar en värdeskapande process för företaget. På så vis skapar det här ett positivt 
förhållande gentemot kunderna. Balmer och Greyser (2006) säger också att butikspersonal är 
betydelsefull för att nå fram till kunden med företagets tänkta budskap. I båda våra 
exempelföretag hittade vi brister hos personalen som inte fullt ut kunde redogöra för 
respektive företags CSR-arbete. Till exempel nämnde endast en av de tillfrågade på 
Naturkompaniet att de hade en egen märkning och på Intersport upptäckte vi några faktafel. 
Det kan enligt Andreassen och Lanseng (2010) sänka tilltron för ett företag hos kunderna och 
är där med en stor risk. Det fanns exempel hos båda företagen där personalen sade att de inte 
kände att de kunde svara på kundernas frågor och enligt Andreassen och Lanseng (2010) är 
det viktigt att just butikspersonal har stor kunskap om området om utvecklingen skall gå 
framåt. Det är också av stor vikt om ett företag vill sprida ett gott rykte bland kunderna. 
Vidare ansåg även de kunder vi intervjuade att personalen var en av de främsta källorna för 
CSR-kommunikation. Antalet var fler hos Naturkompaniets kunder än hos Intersports. Vi 
anser därför att de brister som vi funnit är stora risker hos de båda företagen. Dock söker 
Naturkompaniets kunder information hos butikspersonalen i större utsträckning än Intersports 
kunder. Det gör att det är viktigare för Naturkompaniet att ha kunnig personal som kan 
besvara kundernas frågor korrekt, än vad det är för Intersport. 
 
De attityder vi funnit hos konsumenterna är att de, precis som Joergens (2006) säger, 
värdesätter pris och trend i första hand. Den attityden fanns representerad hos Intersports 
kunder i större utsträckning än hos Naturkompaniets. Det vi också fann som överensstämde 
med tidigare forskning var att kemikalieinformation var viktigt för konsumenterna. Enligt 
Naturkompaniets personal var frågor om impregnering och kemikalier de allra vanligaste 
frågorna. Vissa av de tillfrågade kunderna från Naturkompaniet nämnde även det som något 
de anser vara viktigt. Något färre ifrån Intersport nämnde samma sak. 
  
Fliess et al (2007) nämner i sin artikel två konkreta förslag på hur företag bör kommunicera 
sitt CSR-arbete. De är; egna tidskrifter samt information på etiketten. Båda strategierna 
används utav Naturkompaniet. Under våra kundintervjuer framgick det även att majoriteten 
ville ha information på etiketten då de slapp leta upp informationen själva i det fallet. Tre av 
respondenterna nämnde också Naturkompaniets tidskrift 365 som en bra kanal. Vi ser alltså 
att Naturkompaniet valt bra kanaler för att kommunicera sitt engagemang på. Dock var det 
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ingen av de tillfrågade som nämnde att just Naturkompaniet har bra märkningar utav 
etiketter. Ingen nämnde heller den egna märkningen “Ett grönare val”. Enligt Fliess et al 
(2007) är märkningar en bra strategi och kunder har stor tillit till dem. Dock är det främst 
märkningar enligt internationell standard och kända märkningar som påverkar kunden. Det 
kan vara en förklaring till att Naturkompaniets märkning inte nämns av kunderna och heller 
inte av personalen. I Intersports fall finns inga produkter som i nuläget kan märkas med 
miljövänlig information och därför existerar det inte inom företaget. De väljer i stället att 
kommunicera ut sitt CSR-arbete genom hemsidan vilket enligt forskningen inte är en bra 
strategi. Det innebär att kunden själv aktivt måste söka information vilket få gör och därför 
sker inget kommunikationsutbytte. Det var också bara en av Intersports kunder som tyckte att 
hemsidan var en bra plats för sådan information, majoriteten tyckte att butiken var bättre. Då 
i form av planscher i butiken eller på själva etiketten. 
 
Fliess et al (2007) menar också att om ett företag blir granskad och det visar sig att de inte har 
kontroll på det som utlovas kan det vara mycket negativt för företaget. Nasser säger att det är 
en av anledningarna till att Intersport håller en låg profil inom sitt CSR-arbete. De vill helt 
enkelt inte bli granskade innan de kunnat säkerhetsställa allt. 
 
Fyra personer av de tillfrågade Intersport-kunderna ansåg att reklam i form utav kampanjer 
och reklamutskick var en bra strategi. Det är också något som Fliess et al (2007) ansåg vara 
en bra strategi om kunderna visste om kampanjen. Intersport använder sig inte av den här 
strategin i någon större utsträckning. Deras samarbete med BRIS kan ses som en kampanj 
men är ändå inget som kommuniceras ut aktivt till kunder. Naturkompaniet har också olika 
kampanjer och projekt som de stödjer. Det vi noterat är att kundmedlemmar får sådan 
information i större uträckning än dem som inte är medlemmar. Tidskriften 365 till exempel, 
där mycket av CSR-arbete kommuniceras, skickas till medlemmar fyra gånger om året, 
medan övriga kunder bara kan få ta del av tidningen två gånger om året. Enligt Nan och Heo 
(2007) är sponsringsarbeten bra strategier inom CSR. 
 
I studien fann vi även en viss attityd emot företag som inte tar sitt ansvar angående miljö och 
etik. Enligt Choi och Ng (2011) agerar kunder just på det sättet. Dock fick vi i vår studie 
motsägelsefulla svar. Respondenterna kunde tänka sig att välja bort ett företag för en viss tid 
om det visade sig att företaget på något sätt verkat oetiskt. Dock sade respondenterna att de 
förmodligen skulle återkomma till företaget när de glömt bort den dåliga publiciteten. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de två exempelföretagen är lite av varandras motsatser i 
hur de tar sig an CSR-frågor. Dock kan vi inte generalisera och säga att ett företag är bättre 
än det andra. Deras kommunikation ut till kund har både positiva sidor samt sidor som brister 
och inte fungerar fullt ut. Det bör också sägas att kunders uppfattning om de olika företagen 
ofta kändes taget ur luften och att de “trodde” eller “antog” att de jobbade med CSR frågor. I 
Naturkompaniets fall var det tydligt att kunder antog det i och med deras nisch samt att de 
blev påverkade av loggan och namnet. I Intersports fall hade kunderna mer en attityd att de 
förlitade sig på företagets storlek på marknaden. Båda de här föreställningarna hos kunderna 
var företagen själva medvetna om. 
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6. Slutsatser 
 
Vi kommer här att binda ihop uppsatsen genom att besvara vår frågeställning och redogöra 
för vilka bidrag uppsatsen gett. 
 
Inledningsvis förklarade vi att ”uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för vad som 
krävs av ett företag för att ett CSR-arbete skall genomsyra en hel organisation”. Vi ville 
besvara det genom en forskningsfråga som löd ”Vilka skilda bilder angående CSR finns det 
inom ett företags olika avdelningar samt hos deras kunder?”. 
 
Forskningsfrågan kunde besvaras med hjälp av empiri från våra exempelföretag. Det som 
skilde sig åt tydligast mellan företagens olika avdelningar och deras kunder var främst synen 
på CSR-kommunikation. Det som företagen hade som vision att förmedla ut till kunden 
lyckades de inte fullt ut att kommunicera. En stor lucka var personalens kunskap. Det vår 
studie främst kan påvisa är att om CSR-kunskapen försvinner, likt en tratt inom företaget, 
kommer kunden i slutändan inte att uppfatta allt det engagemang som företaget lägger ner. En 
slutsats är därför att CSR inte enbart kan vara en funktion om det skall uppfattas som en 
filosofi, utan måste implementeras i hela företaget för att det skall synas och uppfattas som 
ett mervärde. CSR kan dock användas som en stödfunktion. Det är en annan slags strategi 
som därför också kommer att uppfattas annorlunda. Syftet att låta CSR vara ett mervärde för 
kunden försvinner när den strategin används. Funktionen finns till enbart för att skydda 
företaget mot dålig publicitet. I och med det finns det ingen anledning att företag engagerar 
sig mer än vad kunder förväntar sig. 
 
Det vi kommit fram till är att företagets filosofi och engagemang är av betydelse för vilken av 
de här strategierna som de väljer att använda sig av. Använder ett företag CSR enbart som en 
funktion och ser det som ett måste är det därmed marknadsstyrt. Med det menar vi att kunder 
och sociala medier har en stor roll i hur ett företags CSR-arbete utvecklas. Ses CSR mer som 
en filosofi och är en del av ett företags identitet är det istället ett initiativ styrt av företaget 
själv. De här två skillnaderna gör att CSR-arbetet utförs på skilda sätt och med olika 
engagemang. Vi har sett att om CSR-arbetet är en del av ett företags filosofi uppfattar kunder 
det som mer trovärdigt. Har företag istället implementerat CSR som en funktion uppfattar 
kunderna det i mindre utsträckning. Därför är det ett viktigt beslut ifrån företagens sida att 
besluta om hur CSR skall användas. Vi har sett i våra studier att kunder är svåra att nå ut till 
när det kommer till CSR-marknadsföring. I och med det krävs ett stort arbete i att 
kommunicera ut sitt engagemang och att hitta de rätta kanalerna för att övertyga kunden om 
mervärdet av CSR. Har företaget inte till avsikt att erbjuda ett mervärde med sitt CSR-arbete 
är det därför en mindre betydelsefull aktivitet inom företagets marknadsföring. 
 
Avslutningsvis kan förtydligas att engagemangsnivån är betydelsefull beroende på i vilket 
syfte CSR implementeras. Används CSR enbart som en stödfunktion krävs ett lägre 
engagemang av företaget medan det krävs allt större resurser och engagemang om CSR skall 
användas som en strategi för att skapa mervärde. Även om vi inte kunnat påvisa några 
ekonomiska för- eller nackdelar i den här uppsatsen, kan vi ändå se att CSR kräver finansiella 
resurser. I och med det är CSR en viktig del av ett företags strategier. 
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7. Avslutande diskussion 
 
Uppsatsen avslutas här med att diskutera vidare vad som kan förbättras i den här typen av 
marknadsföring samt hur andra forskare kan ge vidare bidrag till diskussionen. 
 
Den här uppsatsen anser vi har bidragit i diskussionen om betydelsen av CSR. Tidigare 
forskning har fokuserat på kunders attityder medan den här uppsatsen belyser vilken roll 
företagens engagemang spelar. Forskning av det här slaget anser vi vara betydelsefull ur 
ekonomisk synpunkt. Ett CSR-arbete är naturligtvis en kostnad för ett företag och därför 
anser vi att det är viktigt att företag analyserar vilka resurser som kan läggas på arbetet och 
vilken betydelse det har för dem.  
 
Vi har i den här uppsatsen upptäckt många intressanta företeelser som skulle kunna få ett allt 
större fokus om samma studie gjordes igen, fast i en större omfattning. Med det menar vi att 
vidare studier skulle kunna granska ett helt företag med alla avdelningar. Vi har endast 
fokuserat på en persons uttalade om förteget och riktat det mot butikspersonal. Vi menar att 
det i vidare forskning skulle vara intressant att se vilken roll exempelvis inköps-, ekonomi- 
och designavdelningen har på ett företags CSR-arbete. 
 
Vår uppsats har en kvalitativ ansats och vi anser att det varit fördelaktigt för våra studier. 
Dock kan vi se att en kvantitativ ansats också skulle kunna ge intressanta resultat i den här 
diskussionen. Vi rekommenderar att göra en enkätundersökning om syftet är att jämföra ett 
helt företags attityd inom CSR. Det anser vi vara en bra metod i och med omfattningen på 
studien. Vi ser också fördelar i att studien kan visa på skillnader mellan olika avdelningar 
med statistiskt säkra resultat. 
 
Vi som författare har ett starkt intresse för miljö- och etikfrågor. Vi har i och med det en vilja 
att påverka och förändra människors attityd och få dem att värdesätta CSR-initiativ. Vi anser 
därmed att forskning inom det här området är viktigt. Vi önskar att forskningen utvecklas 
vidare och att den i framtiden kan ge svar på hur både företag och kunder kan motiveras till 
att värdesätta CSR i större utsträckning. Det vi lärt oss under den här uppsatsen är att företag 
har en relativt stor makt att påverka kunder. Samtidigt har kunder i sin tur möjligheten att 
påverka företagen. Det är enligt oss ett bevis på att alla kan vara med och bidra för att verka 
för en mer hållbar framtid!  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till Naturkompaniets marknadschef samt Intersports CSR-koordinator. 
 

• Berätta om er företagskultur inom CSR?  
• Hur arbetar ni konkret för att verkställa det? 
• Vilka värden står ni för inom CSR? 
• Vad i er kultur vill ni förmedla ut till kund? 
• Vad väljer ni bort?  
• Och varför? 
• Hur tror/vet du att kunderna ser på ert CSR arbete? 
• Hur gör ni för att motivera er personal inom CSR? 
• Vad lovar ni med ert varumärke (miljö och etik)? 

 
 
Bilaga 2 
 
Frågor till butikspersonal på Naturkompaniet samt Intersport. 
 

• Hur ser er företagskultur inom CSR ut? 
• Hur arbetar du som anställd konkret för att verkställa det? 
• Vilka värden står ni för inom CSR? 
• Vad i er kultur vill ni förmedla ut till kund? 
• Hur tror/vet du att kunderna ser på ert arbete? 
• Hur gör ledningen för att motivera er som anställda? 
• Vad lovar ni med ert varumärke? 
 

  
Bilaga 3 
 
Frågor till Naturkompaniet samt Intersports kunder. 
 

• Hur upplever du att Intersport/Naturkompaniet jobbar med miljö och etikfrågor? 
• Vet du något konkret som Intersport/Naturkompaniet gör för välgörenhet, inom miljö 

eller etik? 
• Vad tycker du är viktig information att få inom miljö och etik? 
• Hur vill du få den informationen?  
• Hur tar du till dig information på bästa sätt? 
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