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Sammanfattning 
 
Titel: Strategiskt Socialt Ansvarstagande – en fallstudie i att skapa delat värde 
 
Seminariedatum: 2012-05-11 
 
Kurs: FEKN90 Business Administration, examensarbete i företagsekonomi på magisternivå,  
30 högskolepoäng 
 
Författare: Marcus Tingland och Alexander Wiberg 
 
Handledare: Thomas Kalling 
 
Fem nyckelord: strategi, ansvarstagande, delat värde, konkurrensfördelar, innovation 
 
Syfte: I syftet ligger att skapa ett teoretiskt ramverk för hur socialt ansvarstagande som 
strategi ser ut, och om möjligt utveckla detta från teorin 
 
Metod: Studien är en flerfallsstudie av det kvalitativa slaget med abduktiv ansats. De två 
fallföretagen är Nestlé och Djurgårdens IF som har tydliga ansvarstagande agendor. Ett 
teoretiskt ramverk utvecklades som sökte initialt svar på hur företag kan använda socialt 
ansvarstagande som strategi, och utifrån detta utvecklades en intervjuguide. Utifrån denna och 
övriga empiriska lärdomar utvecklades ramverket och ett svar på syftet framställdes 
 
Teoretisk referensram: Initialt definieras strategi och ansvarstagande, och även synen på 
företags ansvar. Teorin fortsätter sedan med att ta ut de faktorer som ansågs viktiga i hur en 
socialt ansvarstagande strategi kan se ut, där intressentteorier, aktivitetskedjan, resurser, 
extern analys, intern analys samt konkurrensfördelar och innovation behandlas 
 
Empiri: Den empiriska framställningen baseras främst på intervjuer med personer från 
fallföretagen som har erfarenhet från att arbeta med socialt ansvarstagande inom företaget, 
men även vissa sekundära källor såsom företagens hemsidor och tidsskrifter 
 
Slutsats: Resultatet av studien presenteras utifrån de tio områden vilka ansågs väsentliga för 
hur en socialt ansvarstagande strategi kan se ut, och vad man behövde ta hänsyn till och 
varför. Dessa tio områden presenteras förutom löpande i text som en överskådlig modell 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 



	  

Abstract 
 
Title: Strategic Social Responsibility – a case study in creating value for both company and 
society 
 
Seminar date: May 25, 2012 
 
Course: FEKN90 Business Administration 
 
Authors: Marcus Tingland and Alexander Wiberg 
 
Tutor: Thomas Kalling 
 
Five key words: strategy, responsibility, shared value, competitive advantage, innovation 
 
Purpose: The study presents a theoretical framework to answer the question to how 
companies can use social responsibility as a strategy, and, if possible, develop the framework 
from empirical observations 
 
Methodology: A qualitative multiple-case studies were applied with an abductive approach. 
The companies were Nestlé and Djurgårdens IF, two companies with profound responsibility 
agendas. A theoretical framework was developed from which semi-constructed questions 
were based. The empirical observations were used to further develop the theoretical 
framework 
 
Theoretical perspectives: Firstly, strategy and responsibility are defined which brings a 
discussion about the responsibilities of a company. Further on, the theory enlightens the parts 
that were believed to be important in using social responsibility as a strategy, such as 
stakeholder theory, the value chain, competitive advantage and innovation 
 
Empirical foundation: The foundation is based upon the responses from the interviewees, 
people with experience in working with social responsibility within their organisation. 
Secondary data consists of each company’s homepage and magazines 
 
Conclusions: The result of the study is presented through ten areas, which are important in 
understanding how to use social responsibility as a strategy 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Förord 
 
Vi vill tacka personerna på Djurgårdens IF och Nestlé för att de tagit sig tiden att svara på 
våra frågor och även tillgodose kompletterande information. Utan dem hade studien inte varit 
möjlig att genomföra. Ett extra stort tack riktas till Johan Wilny och Magnus Nordin som 
hjälpte oss med att skaffa ytterligare intervjuer. 
 
Vi vill även tacka Thomas Kalling, vår handledare, som fungerat som vägledare, bollplank 
och motivationshöjare.  
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Begreppsdefinitioner och förkortningar 
 
 
Become native – begrepp som går ut på att man aktivt måste lära känna de områden man vill 
skapa förbättringar i 
 
 
CSR – Corporate Social Responsibility alt. Företags Sociala Ansvarstagande 
 
 
CSV – Creating Shared Value. Går ut på att företaget via sin verksamhet ska skapa delat 
värde mellan företag och samhälle 
 
 
Deontologiskt perspektiv – enligt deontologisk etik bedöms en handlings värde utifrån vilket 
syfte som låg till grund för handlingen, alltså inte resultatet av handlingen i sig 
 
 
Delat värde – värde för både företaget och samhället företaget verkar i 
 
 
Greenwashing – syftar till företag som bedriver miljöfarlig eller tveksam verksamhet och 
försöker förmedla en bild av sig själva som ansvarstagande och ”gröna” 
 
 
Inside-out-länkar – beskriver hur företaget påverkar sin omvärld 
 
 
Outside-in-länkar – beskriver hur företaget påverkas av sin omvärld 
 
 
SSA – strategiskt socialt ansvarstagande. Vår förkortning av begreppet som går ut på att 
använda socialt ansvarstagande som strategi 
 
 
SVF – Sustainable Value Framework. Modell som beskriver hur företag påverkas av nuläget, 
framtiden, interna drivkrafter och externa drivkrafter i sin jakt efter att skapa delat värde 
 
 
Utilitaristiskt perspektiv – bygger på den konsekventialistiska etikskolan som syftar till att 
maximera mängden värde. Detta kan ske genom att antingen den totala mängden värde 
maximeras eller att värdet i varje enskild handling maximeras    
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1. Inledning 
 
Henry Mintzberg beskriver i artikeln Beyond Selfishness (2002) hur egoism och girighet har 
vuxit fram och präglat företag och affärsmän under 1990- och 2000-talet. Girighet har i det 
närmaste kommit att bli en dygd inom det kapitalistiska samhället och det är myten om den 
ekonomiska människan som har skapat beteendet. Beskrivningen den ekonomiska människan 
syftar till det nationalekonomiska antagandet om att människor i grunden är egoistiska och 
nyttomaximerande, och det är enligt Mintzberg detta synsätt som har rivit upp sprickor mellan 
företag och samhälle, en spricka som i dagens värld innebär ett lågt förtroende för företag. 
Problemen består i att det har skapats en form av aktieägarfokus där kortsiktighet och tillfällig 
vinstmaximering har satts framför långsiktighet och andra värden än de strikt finansiella 
(Mintzberg, 2002). Effektiviseringsreformer inom företagen har lett till nerbantningar där 
hänsynslöshet och omänsklighet har premierats. Företagsledare har satt sig själva på piedestal 
och ytterligare spätt på beteendet som gör att Mintzberg (2002) efterfrågar engagemang, 
något han är inte ensam om. T.ex. skriver Michael Porter och Mark Kramer i sin artikel från 
2011 att kapitalismen är under belägring (Porter & Kramer, 2011) och det är deras teoretiska 
begrepp från samma artikel, Creating Shared Value (CSV), som har inspirerat denna uppsats. 
Företag måste i grunden skapa vinst för att överleva men samtidigt ställer samhället större 
krav på socialt ansvarstagande (Porter & Kramer 2011). Frågan är hur företag strategiskt kan 
kombinera ekonomisk lönsamhet med socialt ansvarstagande och således skapa delat värde; 
d.v.s. värde för både företag och samhälle. 
 
1.1 CSR 
 
CSR, eller Corporate Social Responsibility, har sina rötter i den teoretiska rörelse som växte 
fram under 1950-talet och som då gick under beskrivningen Social Responsibility. Bowen 
ställde 1953 frågan gällande vilket ansvar som företag egentligen kan förväntas ta (Carrol, 
1999), och denna fråga är idag än mer aktuell.  
 
Att utgå från att 1950-talet var den verkliga startpunkten för debatten kring företags sociala 
ansvarstagande kan inte bara motiveras med hjälp av den i ämnet mycket inflytelserike Archie 
B. Carrols artikel från 1999, Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional 
construct, utan det finns även andra infallsvinklar. Under 1950-talet uppmättes siffror 
gällande allmänhetens förtroende för företag till nästan 70 %. Motsvarande undersökning 
2004 visade så pass låga siffror som 20 % (Blowfield & Murray, 2008).  
 
Dessa siffror är intressanta eftersom de visar på en markant skillnad i det förtroende som 
fanns för företag på 50-talet och det klimat som företag och samhälle befinner sig idag. 
Samtidigt som förtroendet dramatiskt har minskat så har CSR-konceptet vuxit, både som 
teoretisk ämne och som praktiskt förfarande. Idag har en majoritet av de största företagen i 
Europa någon form av CSR-agenda (Borglund et al. 2009) och en undersökning från 2004 
visar på att 97 % av universitetsstudenter skulle kunna tänka sig att acceptera en 14 % lägre 
lön om det innebar att de fick arbeta för en organisation med gott rykte gällande ansvarsfrågor 
och etik (Vogel, 2005). 
 
Filantropi har varit och är fortfarande ett av de vanligaste tillvägagångssätten för hur CSR 
yttrar sig i praktiken. Varje år publiceras en skrift kallad Giving in Numbers, och i 2011 års 
version har de sammanställt donationstrender utifrån 184 företag, varav 63 återfinns i topp 
100 företag i Forbes 500. Förutom trender i donationer visade rapporten händelser inom andra 
områden som kan klassificeras som CSR. Hälsa, utbildning och kommunal ekonomisk 
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utveckling stod högst i prioriteringen för de involverade företagen. Hela 89 % hade ett 
voluntärprogram för sina anställda, vilket var en produkt av företagens önskan att anställa de 
mest talangfulla från marknaden (Corporatephilantrophy.org, 2012). 
 
1.2 Traditionell CSR 
 
Som teoretiskt område har CSR utforskats otaliga gånger sedan 1950-talet och i dagsläget är 
CSR ett mycket brett begrepp, och det enda man egentligen kan säga med säkerhet är att det 
faktiskt inte existerar en entydig definition (Frederick, 1994, Blowfield & Murray, 2008). 
 
Enligt Husted och Allen (2000) kan man dela in de grundläggande riktnigarna som utgör 
traditionell CSR i följande områden; reaktiv CSR, Corporate Citizenship, intressentstrategier, 
etiska strategier och strategisk filantropi.  
 
Inom reaktiv CSR ses företaget och samhället som två skilda parter, och företagets 
utgångspunkt är att skydda sin strategi genom reaktiva åtgärder. Då målsättningen är att 
skydda företagets strategi så kan inte reaktiv CSR anses vara strategisk utan snarare ett 
förhållningsätt, där filantropi och sponsring ofta är de medel som används.  
 
Corporate Citizenship fokuserar på hur företag genom aktiva och organiserade insatser kan 
höja den sociala standarden. Genom att inte enbart vara reaktiv utan även proaktiv 
uppmuntras företag att engagera sig i samhället vilket ofta innebär mer än bara sponsring. 
Corporate Citizenship uppmärksammar företagets delaktighet i samhället och möjligheten till 
att vara med att förbättra, men det handlar inte om ett strategiskt engagemang utan snarare att 
just handla som en god medborgare (Husted & Allen, 2000). 
 
Intressentstrategier uppmärksammar vikten för företag att inte bara ta hänsyn till sina 
aktieägare utan även andra intressenter (Freeman, 1984). Dessa ansatser är till skillnad från de 
två tidigare just strategiska till sin natur, men de behandlar först och främst hur företaget skall 
ta hänsyn till sina intressenter på ett strategiskt plan. Det handlar alltså inte explicit om socialt 
ansvarstagande, även om det rimligtvis ofta kommer att handla om detta när man talar om att 
tillgodose externa intressenter. Intressentstrategierna är inte teorier som direkt behandlar 
socialt ansvarstagande (Husted & Allen, 2000) men de är en viktig del i alla former av CSR-
teorier (Wan Saiful, 2006) och kommer följaktligen att behandlas i uppsatsen. 
 
Etiska strategier handlar i stort om hur företag skall kunna förbättra sina möjligheter att ta itu 
med sociala frågor genom att se över sina grundvärderingar och etik (Frederick, 1986). 
Målsättningen är att företag skall integrera samhällets kärnvärderingar i sin egen verksamhet 
och på så sätt bli etiskt starka och kunna påverka sociala frågor. Den ädlaste formen av CSR 
är enligt dessa teorier då företaget inte förväntar sig någon form av avkastning på det sociala 
engagemanget. Invändningen mot dessa teorier är att de inte kan anses strategiska då de inte 
syftar till att förbättra företagets konkurrenskraft. Om allt som krävdes var att företag skulle 
implementera generellt accepterade etiska principer så skulle alla företag ha samma etiska 
strategier, och därför skulle inga hållbara konkurrensfördelar uppnås (Husted & Allen, 2000). 
 
Strategisk filantropi beskriver hur företag skall utforma filantropiskt engagemang i syfte att 
skapa värde för företaget. (Burke & Logsdon, 1996). Tanken bakom att utföra filantropi på ett 
strategiskt plan bygger på uppfattningen att filantropin i sig kan användas som 
marknadsföring. Vart gränsen går för vad som kan anses vara konkurrensstärkande är svårt att 
uttyda, och vart skillnaden mellan filantropi och marknadsföring går är än mer diffust. 
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Sponsring kan inte anses vara strategiskt i de fall de riktas mot aktiviteter som inte har 
någonting med företagets kärnverksamhet att göra eftersom det enbart syftar till att stärka 
företagets image (Husted & Allen, 2000, Porter & Kramer, 2011). 
 
Enligt Buhmann (2006) spelar CSR inte bara en viktig roll för företagen och dess intressenter; 
det finns enligt henne också ett viktigt samband mellan lag/regler och CSR. Socialt 
ansvarstagande som utvecklas utifrån ett företagsperspektiv kan vara viktiga hjälpmedel för 
välfärdsstater att uppnå målsättningar inom politiska frågor som integration, utbildning och 
hälsa. I de fall då det sociala ansvarstagandet ”fyller luckor” i lagen kan CSR leda till 
utvecklade lagar eller en möjlighet för regeringar att satsa resurser på andra frågor eftersom 
företagen tar hand om en del av problemen. Socialt ansvarstagande företag kan även hjälpa 
till att driva på utvecklingen inom mänskliga rättigheter och miljöfrågor i u-länder. En viktig 
utgångspunkt för uppsatsen är att företag kan bidra till social utveckling, samtidigt som 
eventuella juridiska ”luckor” ger företag möjligheten att strategiskt särskilja sig utifrån ett 
utökat socialt ansvarstagande som går utöver det lagen kräver (Buhmann, 2006). 
 
1.3 Brister i traditionell CSR 
 
Porter och Kramer (2006) menar att de traditionella CSR-tillämpningarna, om än utförda i 
gott syfte, har misslyckats att fånga den möjlighet till värdeskapande, både för samhället och 
för företag, som finns när det handlar om företags sociala ansvarstagande. Om företag 
analyserar möjligheterna till socialt engagemang sett utifrån sin kärnverksamhet kan oanade 
möjligheter till innovation, sociala förbättringar och ekonomisk lönsamhet identifieras (Porter 
& Kramer, 2006). Denna bild stärks av Husted och Allen (2000) som säger att rätt typ av 
strategi för socialt ansvarstagande skapar ekonomisk framgång och möjliggör social 
utveckling. Detta är en viktig utgångspunkt för uppsatsen och frågan som huvudsakligen 
behandlas är hur en sådan strategi kan se ut. The great trade-off illusion beskriver den 
uppfattning som har varit utbredd hos företagsledare om att finansiell framgång inte är 
förenligt med socialt ansvarstagande (Hart, 2010). Illusionen är bl.a. ett resultat av 
missriktade CSR-satsningar (Hart, 2010) som inte har varit i närheten av att utnyttja den 
potential som finns associerat med socialt ansvarstagande. (Porter & Kramer, 2006). Det här 
har lett till ett problematiskt synsätt gällande engagemang och samhällsansvar då företag 
visserligen har ”gett tillbaka” till samhället genom filantropi och sponsring, men 
engagemanget har inte lyckats kopplas till företagets kärnverksamhet (Hart, 2010).  
 
Det saknas kunskap om hur företag kan förhålla sig till en verklighet som ställer krav utöver 
finansiell avkastning, och detta har enligt Porter och Kramer skapat en situation där ledare, 
såväl företagsledare som samhällsledare, fokuserat allt för mycket på den friktion som har 
uppstått mellan näringsliv och samhälle och helt glömt bort att uppmärksamma de punkter där 
gemensamma behov existerar. Framgångsrika företag är beroende av välmående samhällen: 
utbildning, sjukvård och jämställda förhållanden är essentiellt för en välmående arbetskraft. 
På samma sätt är välmående samhällen beroende av framgångsrika företag då inga andra 
institutioner kan vara så framgångsrika på att skapa arbetstillfällen, välstånd och innovation. 
Handlingar och beslut från både företag och samhälle måste i större utsträckning 
uppmärksamma de gemensamma behoven, om inte kommer en farlig vandring påbörjas där 
bådas långsiktiga välmående kommer att äventyras (Porter & Kramer, 2006). 
 
Det saknas även empirisk forskning gällande vilka möjligheter och värden socialt 
ansvarstagande kan innebära för företagen, vilket gör att de internt kämpar med att utveckla 
effektiva strategier utifrån CSR (McElhaney & Whithead, 2012). Enligt Diskiené och 
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Krapchilo (2012) saknas det praktiska riktlinjer för hur företag skall implementera socialt 
ansvarstagande, framförallt på strategisk nivå, i sin verksamhet. Forskningen inom CSR-
området är fragmenterad och det beror till stor del på bristen på definition. Det saknas även 
empiriska studier som integrerar teoretiska verktyg med praktiska tillämpningar, och därför 
saknas det studier som har ökat brukbarheten för företag att stärka sin konkurrenskraft utifrån 
ett socialt ansvarstagande (CSR Platform, 2004).  
 
1.4 Socialt ansvarstagande som strategi 
 
Enligt Vogel (2005) är en av de viktigaste orsakerna till att företag intresserar sig för CSR 
antagandet om att företag som beter sig som goda medborgare också kan generera goda 
affärer. Det finns dock problem att utvärdera CSR-initativ då resultaten är svåra att mäta 
samtidigt som det finns en utbredd godtycklighet gällande vad CSR faktiskt innebär. 
Problemen diskuterar vi senare i uppsatsen men Vogel menar att CSR måste ses som en nisch 
snarare än ett strategiskt verktyg till följd av dessa svårigheter. Porter och Kramer (2011) 
menar å andra sidan att socialt ansvarstagande kan användas som strategiskt verktyg och 
skapa hållbara konkurrensfördelar. 
 
Milton Friedman nämns allt som oftast i CSR-sammanhang och detta p.g.a. hans kritiska syn 
på att företag skulle ha något annat ansvar än att generera ekonomisk vinst (Friedman, 1970). 
Intresset i denna uppsats riktas främst emot om och hur företag kan svara på de rop om större 
socialt ansvarstagande samtidigt som kraven på ekonomisk lönsamhet måste uppfyllas. 
Michael Porter, Mark Kramer, Jed Emerson, Stuart L. Hart och Henry Mintzberg bland 
många andra menar att företag kan lyckas med detta men att nya insikter, förfaranden och 
målsättningar krävs. Vi ämnar integrera deras tankar tillsammans med egna empiriska 
observationer, teoretiska slutsatser och analyser för att kunna presentera ett förslag på hur 
socialt ansvarstagande kan användas som strategi. 
 
1.5 Problemformulering 
 
Företagens intresse för samhällsansvar har ökat men traditionella CSR-tillämpningar har 
kritiserats för att varken kunna lösa samhällsproblem eller generera ekonomisk vinst. Vi vill 
undersöka hur företag kan skapa hållbara konkurrensfördelar genom att integrera sociala 
frågor i verksamheten. Detta kallar vi för strategiskt socialt ansvarstagande och inom området 
saknas det teoretiskt underlag då stora delar av de traditionella CSR-teorierna inte syftar till 
ökad konkurrenskraft. Empiriskt anser vi också att det saknas studier som riktar sig mot hur 
socialt ansvar kan användas som konkurrensstärkande strategi, och därför anser vi att det 
finns ett behov av att teoretiskt och empiriskt undersöka hur strategiskt socialt ansvarstagande 
kan utformas. 
 
1.6 Syfte  
 
Vi ämnar presentera ett teoretiskt ramverk för hur socialt ansvarstagande som strategi kan se 
ut. Vi har för avsikt att presentera ett resultat av preskriptiv natur. Vi kommer att behöva ta en 
deskriptiv ansats för att beskriva de teorier och den empiri som skall ligga till grund för 
slutsatsen. 
 
 
 



	  

	   5	  

1.7 Avgränsning 
 
Då vi ämnar undersöka hur företag kan använda socialt ansvarstagande som strategiskt 
verktyg och inte CSR i stort har vi valt att nöja oss med att sammanfatta några av de 
grundläggande blocken inom det teoretiska område som behandlar samröret mellan sociala 
frågor och företagande. Dessa olika ansatser anser vi utgör grunden för vad som utgör 
traditionell CSR och i denna uppsats behandlas dessa som en teoretisk språngbräda för det 
som vi kallar för strategiskt socialt ansvarstagande. Det är dock av stor vikt att påpeka att vi 
enbart presenterar de stora penseldragen som utgör de teoretiska grundstenarna inom 
traditionell CSR, och inom dessa existerar det en uppsjö olika teorier som vi finner vara ett 
alldeles för stort område att utforska i denna uppsats. 
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2. Teoretisk referensram 
 
För att kunna diskutera hur socialt ansvarstagande kan användas som strategi inleder vi 
teorikapitlet med att definiera begreppen strategi och socialt ansvarstagande. Vidare fortsätter 
vi att se på vad ansvarstagande för företag innebär och vi utvecklar den kritiska diskussionen 
kring traditionell CSR. Vi anser det också vara viktigt att föra en diskussion huruvida det är 
etiskt att använda socialt ansvarstagande som strategi. 
 
En grundläggande del i teorin är Stuart Harts (2010) The Sustainable Valuable Framework 
(SVF) som är en modell som sammanfattar de olika faktorer som ingår i uppsatsen, och vi har 
valt ut verktyg från CSV-teorin som visar på hur socialt ansvarstagande kan användas som 
strategi. Dessa verktyg har kompletterats med andra teoretiska begrepp i syfte att visa hur 
företag utifrån externa samt interna drivkrafter kan skapa delat värde, både långsiktigt och 
kortsiktigt. 
 
De utvalda delarna skall kontinuerligt försöka svara på uppsatsens syfte i ett första teoretiskt 
steg. Teoridelen avslutas med att vi sammanställer de enligt oss viktigaste delarna i ett 
teoretiskt ramverk. 
 
2.1 Definition av strategi 
 
För att ett företags åtagande skall ha en strategisk innebörd måste det innefatta 
resursinvesteringar, vara relaterat till företagets finansiella prestation och omgärdas av en 
tydlig plan: 
 

”Strategi syftar till de planer och handlingar som utförs i syfte att uppnå 
konkurrensfördelar och överlägsna prestationer (--), dessa planer och handlingar 

måste också leda till uppkomsten av unika resurser och kapabiliteter som förstärker 
organisatoriska rutiner och lägger grunden till hållbara konkurrensfördelar” 

(Husted & Allen, 2000) 
 

Casadeus-Masanell och Ricart (2011) ger denna beskrivning av strategibegreppet: 
 

”Strategi är planen för hur man skall nå en unik och värdefull position baserat på en 
rad utvalda aktiviteter. Det är beslutet för hur företaget önskar att konkurrera på 
marknaden och strategi har varit grundstenen för konkurrenskraft de senaste tre 

decennierna” 
 

Enligt Collins och Rukstadt (2008) är konkurrensfördelar essensen av vad strategi handlar om 
och dessa fördelar definieras av vilken företagets plan är, vilken målsättning som skall driva 
planen och inom vilket område företaget skall utföra sin verksamhet. Eventuella 
konkurrensfördelar beror på företagets förmåga att erbjuda och kommunicera en 
värdeproposition till sina kunder som baseras på de unika aktiviteter eller kombinationer av 
aktiviteter som särskiljer företaget från andra företag  
 
Det man kan utläsa av beskrivningarna är att strategi handlar om att skapa konkurrensfördelar 
och att prestera på ett överlägset sätt. Att lyckas med detta förefaller dels bero på de 
aktiviteter eller kombinationer av aktiviteter som företaget utför och dels de resurser som 
företaget tillhandahåller samt dess unikhet. Beroendefaktorerna kan länkas till Porter (1991), 
aktiviteter, och Jay Barney (1991), resurser, och deras beskrivningar av konkurrensfördelar 
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som kärnan i strategi. Därför kommer både Barneys och Porters beskrivningar av 
konkurrensfördelar behandlas i teoriavsnittet. 
 
2.2 Definition av socialt ansvarstagande 
 
Termen ”ansvar” är enligt Lundström (1988) både vag och värdeladdad vilket komplicerar 
uppgiften att definiera begreppet socialt ansvarstagande. Trots detta kan man enligt 
Lundström göra två grundläggande antaganden gällande ansvarsbegreppet. Det första är att 
det finns rationella aktörer som kan utföra frivilliga, målinriktade handlingar. Det andra 
antagandet är att dessa handlingar utsätts för en kritisk utvärdering utifrån antingen normer 
eller specifika krav. En ”ansvarsfull” person tänker noga igenom sina beslut och personen i 
fråga är mån om att ta det ansvar som hon själv ålägger sig, eller som henne tilldelas. 
Ansvaret i fråga kan vara internt eller externt beroende på om det är personen själv som har 
tilldelat sig ansvaret eller om det är någon annan som har tilldelat denne uppgiften 
(Lundström, 1988). 
 
Enligt den tyske filosofen Immanuel Kant är goda handlingar som föds ur ett självintresse 
eller egenintresse moraliskt förkastliga. Detta innebär att man moraliskt kan kritisera 
användandet av socialt ansvarstagande i syfte att stärka ett företags konkurrenskraft oavsett 
vilka sociala förbättringar man lyckas uppnå. Sett utifrån ett strikt Kant-influerat perspektiv 
kommer det förmodligen aldrig gå att argumentera för det goda i en strategi som anammar 
socialt ansvarstagande i partialt syfte att skapa ekonomisk lönsamhet (Husted & Allen, 2000). 
Men, det är av intresse att lyfta frågan från vem som uppgiften att ta socialt ansvar utdelas: 
internt eller externt?  
 
Spontant kan det verka rimligt att ansvarsuppgiften tilldelas externt, eller det vill säga att 
samhället ställer krav på företag att ta socialt ansvar. Läser man Europakommissionens 
definition av CSR står det dock att finna att CSR är ett koncept som företag åtar sig på 
frivillig basis i syfte att integrera sociala frågor i sin verksamhet (EC–Commision, 2001). 
Som vi tidigare har påpekat finns det ingen definitiv definition av CSR men det intressanta i 
tolkningen är begreppet ”frivilligt”. Det är förstås så att även frivilighetsbegreppet kan 
diskuteras och dissekeras men om vi antar att företag åtar sig socialt ansvarstagande på 
volontärbasis så betyder det också att ansvaret är internt enligt Lundströms beskrivning. 
Denna tolkning gör vi också eftersom vi anser det grundläggande för ett företags möjligheter 
att använda socialt ansvar som strategi. Möjligheterna till att skapa en unik position utifrån 
det sociala ansvarstagandet skulle inte existera om alla företag var tvingade att ta en externt 
förutbestämd form av ansvar. Detta innebär alltså att den form av socialt ansvarstagande vi 
behandlar i uppsatsen måste gå utöver det som av lagen efterkrävs. 
 
Då vi har etablerat att strategiskt socialt ansvarstagande måste komma internt från företaget 
kan vi utgå ifrån Keith Davis (1973) definition av socialt ansvarstagande:   
 

”Företagets övervägande av, och svar till, frågor som ligger bortom de rent 
ekonomiska, tekniska och lagliga krav som finns på företaget. Företaget måste 

utvärdera effekten som dess beslut har på det externa sociala system på ett sådant sätt 
att företagets verksamhet möjliggör sociala vinster samtidigt som de traditionella 

kraven på ekonomisk vinst för företaget tillgodoses” (Davies, 1973) 
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Det är således Davis av definition som vi utgår ifrån då vi diskuterar socialt ansvarstagande i 
uppsatsen. 
 
2.2.1 Strategiskt socialt ansvarstagande (SSA) 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det vi menar med SSA är ett förfarande som syftar 
till att skapa sociala förbättringar samtidigt som kraven på att företaget skapar ekonomisk 
vinst kan tillgodoses. Vi uppmärksammar och erkänner problematiken kring att benämna 
social vinst i generella termer eftersom man med största sannolikhet kan dedicera en hel 
uppsats till vad sociala vinster betyder men vi anser det vara bortom uppsatsens fokus.  
 
2.3 Företags ansvar 
 
Gordon Fitch (1976) menar att CSR är ett försök att lösa de problem som företag har varit 
med att orsaka. Denna definition indikerar att företag, i och med sin operationella verksamhet, 
är delaktiga att skapa sociala problem och Samuelsson har sagt att företag därför inte bara kan 
ta socialt ansvar utan att de måste göra det (Davis, 1973). Friedman (1970) å andra sidan 
argumenterade starkt emot företags sociala ansvar eftersom han ansåg att en tolkning av att 
företags ansvar skulle gå bortom att generera så stor vinst som möjligt för sina aktieägare 
skulle leda till det fria samhällets förfall.  
 
Som rak motsats till detta argument finns tanken på att företag är en del av samhället i stort 
och därför kommer de företag som bäst tar hand om sin omgivning, inte bara sina aktieägare, 
också verka i den bästa möjliga miljö (Davis, 1973). Enligt Davis leder pengar och resurser 
som satsas på sociala program också till ekonomisk vinst i det långa loppet. Ett annat 
argument som är relevant för diskussionen grundas i synsättet att företagsverksamhet som 
institution bara existerar som ett värdeskapande instrument för just samhället; samhället har 
gett företaget rätten att verka och därför bör samhället kunna dra tillbaka denna rättighet så 
fort man inte lyckas leva upp till de förväntningar som finns på företag i stort. Detta skulle 
betyda att om samhället inte anser att ett företag lyckas leva upp till det ansvar det har så 
kommer samhällets acceptans allokeras till konkurrerande företag. Om då samhällets syn på 
företag går bortom att de enbart skall leverera vinst till sina ägare så räcker inte Friedmans 
synsätt på ansvar till. Aktieägarnas krav på företaget måste självklart definiera en del av 
företagets ansvar, men det är av yttersta vikt att inse att kraven rimligtvis också bör innefatta 
synen på företagets image och rykte (Davis, 1973), och om samhället inte godkänner 
företagets tillvägagångssätt kommer man att riskera att förlora sin verksamhetsrätt (Borglund 
et al., 2009). 
 
Vilket ansvar företag faktiskt har är en komplicerad diskussion. Vi anser inte att det går att 
definiera ett definitivt ansvar som företag har och vi har heller inte för avsikt att så göra i 
denna uppsats, men utifrån vårt syfte vill vi presentera ett ramverk som visar hur företag kan 
svara till både kraven på ekonomisk lönsamhet och socialt ansvarstagande. 
 
2.4 Etiskt perspektiv på socialt ansvarstagande som strategi 
 
Vi anser att en uppsats som behandlar socialt ansvarstagande och möjligheten till att använda 
det som värdeskapande strategi måste uppmärksamma en del av den kritik som kan tänkas 
riktas mot uppsatsens syfte. Husted och Allen (2000) har skrivit en artikel med rubriken Är 
det etiskt att använda etik som strategi? där de identifierar två filosofiska skolor från vilka 
kritik mot ämnet riktas. De två skolorna är utilitarismen och deontologin.  
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2.4.1 Utilitaristiskt perspektiv  
Enligt ett utilitaristiskt perspektiv finns det fem punkter där man kan kritisera uppsatsen syfte: 
 

• Det finns en risk att enskilda, inflytelserika företag får för stor påverkan genom att 
deras syn på etik och socialt ansvar blir dominant och att just deras tolkning blir en 
allmänt accepterad standard. 

• Företag är inte kapabla att lösa samhällsproblem. 
• Det finns en risk att då företag blir involverade i sociala problem så börjar de ta beslut 

som inte ligger i allmänhetens intresse. 
• Om socialt ansvarstagande används i syfte att skapa ekonomiskt värde finns det en 

risk att företag enbart riktar sitt intresse mot politiskt korrekta frågor och mer 
kontroversiella problem riskerar att ignoreras. 

• Det finns en risk att de företag som faktiskt vågar engagera sig i mera kontroversiella 
frågor istället retar upp vissa delar av samhället då frågor kan vara icke-önskvärda. 

 
(Husted & Allen, 2000) 

 
Då den strategiska tillämpningen av socialt ansvarstagande bygger på ett frivilligt 
engagemang, ett engagemang som går bortom minimistandarder, kommer inte företag kunna 
skapa hållbara konkurrensfördelar genom att enbart anamma allmänt accepterade standarder. 
Ett sådant förfarande kommer inte kunna skapa unika positioner på marknaden och därför är 
inte det SSA en bidragande faktor till en eventuell utveckling där vissa företags etik blir 
allmän standard (Husted & Allen, 2000), men vi anser att det lägger grund för en skeptisk 
inställning till införandet av allmänna CSR-standarder.  
 
Om ett företag engagerar sig i frågor som är vitt skilda från sin egen kärnverksamhet kommer 
dess möjlighet att påverka vara kraftigt reducerad. Ju mer relevanta sociala frågor företaget 
kan identifiera, sett utifrån sin egen verksamhet, desto större kommer företagets möjligheter 
att påverka vara (Burke & Logsdon, 1996). Denna uppfattning delas av både Husted & Allen 
(2000) samt Davis (1973) som säger att företag har alla möjligheter att lösa sociala problem 
då både de humana resurserna, den praktiska expertisen och kapitalresurserna finns i 
företagen, och likaså den viktiga kunskapen att skapa innovation.  
 
Att företag väljer sociala frågor som ligger nära sin kärnverksamhet och således inte alltid har 
majoritetens intresse som viktigaste utgångspunkt kan inte anses vara ett större problem då 
sociala institutioner som regeringar måste fortsätta ansvara för demokratiseringsprocesser etc. 
(Husted & Allen, 2000). Företag måste givetvis fortsätta att anpassa sig till stora, externa 
påtryckningar eftersom man annars riskerar bojkotter (Davis, 1973). Då insikten om hur 
företag kan stärka sin konkurrenskraft genom SSA växer så kommer antalet utvalda sociala 
problem som behandlas också att växa. I förlängningen leder det till att den totala mängden av 
insatser ökar vilket måste innebära att både politiskt korrekta och kontroversiella frågor 
kommer tas itu med i större utsträckning (Husted & Allen, 2000). Utgår man ifrån de 
definitioner av strategi som vi har identifierat kan man också dra slutsatsen att det inte 
nödvändigtvis ligger i företagets intresse att tillfredsställa så många som möjligt, utan att hitta 
en, eller flera, unika positioner där man kan erbjuda det högsta möjliga värdet till sina kunder. 
Därför kommer vissa företag behöva engagera sig i frågor som upprör vissa intressegrupper  
 
2.4.2 Deontologiskt perspektiv 
Som Kant skulle kunna tänkas ha resonerat vore det etiskt förkastligt att tjäna pengar på 
sociala problem och socialt engagemang. Traditionellt har ofta ekonomiskt värdeskapande 
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och socialt värdeskapande setts som motsättande värdegrunder men den strategiska 
tillämpning som bl.a. denna uppsats förespråkar erbjuder en möjlighet att förena dessa 
motsatser och ge företag möjligheten att skapa delat värde (Husted & Allen, 2000). För att 
avsluta den filosofiska diskussionen kring uppsatsens huvudsyfte citerar vi Gordon Fitch 
(1976): 
 

”Although corporate critics may balk at the idea of deliberately making a profit from 
alleviating human suffering, that criticism is not shared by the author” 

 
2.5 Kritik mot CSR-konceptet 
 
En rapport från 2008 visar att de vanligaste nackdelarna som CSR-investeringar innebär för 
företag är att de är tidskrävande, svåradministrerade, korrelerade med ökade kostnader, kräver 
utbildning samt tar energi och resurser från företagets kärnverksamhet (Legendre, 2008).  
 
Om CSR-investeringar genomförs utan hänsyn till företagets kärnverksamhet kan det leda till 
sprickor inom företaget eftersom resurser enkelt felallokeras. Anställda förbrukar tid och 
resurser på aktiviteter som inte är relaterade till kärnverksamheten och företagsledningen 
förbrukar än mer tid och resurser till att skapa dessa aktiviteter (Michael, 2003). Porter och 
Kramer (2011) menar att CSR-initiativ kan uppfattas som att företag på ett oansvarigt sätt 
hanterar aktieägarnas pengar och det finns stora svårigheter att faktiskt mäta och utvärdera 
vilka resultat som initiativen leder till (Oosterhout & Pursey, 2006). Om CSR-investeringar 
leder till att företaget uppfattas allokera sina tillgångar till externa intressenter, utan synbara 
vinningar för företagets ägare, så måste dessa investeringar klassas som misslyckade eftersom 
företagets konkurrenskraft kommer att skadas (Hassel et al. 2008).  
 
Ett stort problem gällande CSR är att det saknas en allmänt accepterad definition av vad CSR 
faktiskt innebär (Carroll, 1994). Detta har lett till att många, breda och ofta vitt skilda 
definitioner går under ett och samma samlingsnamn vilket har skapat en oklarhet kring vad 
som behövs prioriteras (Frederick, 1994). Detta kan i sin tur leda till styrningsproblem inom 
företagen (Borglund et al. 2009) och ofta ignoreras insikten att en resurssatsning inom socialt 
ansvarstagande rimligtvis bör innebära en resursminskning inom något annat område (Davis, 
1973). Om inte de resurser man satsar på socialt ansvarstagande är relevanta för företagets 
verksamhet på annat sätt än att man t.ex. via sponsring hoppas stärka företagets image kan 
man ifrågasätta vilka resultat satsningen ger, både för samhället och för företaget. 
Otydligheten kring CSR-begreppet har enligt Wan Saiful (2006) skapat missförstånd när man 
talar om företags sociala ansvarstagande och därför bemöts ofta själva tanken på ett sådant 
ansvarstagande med skepsis och cynism.    
 
2.6 The Sustainable Value Framework 
 
Stuart Hart (2010) menar att om företag skall vara framgångsrika i framtiden krävs det att de i 
sina strategier lyckas integrera de externa påtryckningar som omvärlden i allt större 
utsträckning sätter på dem, samtidigt som företagets interna behov tillgodoses. Målsättningen 
är enligt Hart att skapa hållbart värde, hädanefter benämnt som delat värde eftersom hans 
teori precis som Porter och Kramers CSV (2011) syftar till att skapa värde för både samhället 
och företaget, vilket han även definierar som ”win-win”-situationen där företagets behov av 
ekonomisk lönsamhet och vinstkrav kan tillgodoses av en strategi som samtidigt bidrar till en 
hållbar värld.  
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SVF-modellen beskriver hur företag påverkas av externa faktorer, interna faktorer, nuläget 
och framtiden. I nuläget påverkas företag av externa faktorer som intressenter och samhället 
medan det internt påverkas av frågor som miljö, arbetsvillkor och förbrukning. Framtida 
frågor som påverkar företag externt sett är t.ex. befolkningsmängd, fattigdom och sociala 
orättvisor medan de interna faktorerna kan vara ren teknologi, företagets ekologiska 
fotavtryck samt behovet av innovation. Dessa frågor bör behandlas som strategiska 
drivkrafter för företaget och en strategi som på ett framgångsrikt sett svarar på dessa frågor 
kan skapa delat värde (Hart, 2010). 
 

 
 

Figur 2:1 The Sustainable Value Framework (Hart, 2010) 
 
Vi nämnde ovan att Porter & Kramer och Hart har en liknande definition av delat värde. 
Vägen dit går enligt Porter & Kramer (2011) via CSV, och därför behöver vi först presentera 
deras begrepp. Författarna definierar CSV som policys och operationella verksamheter som 
förstärker företagets konkurrenskraft samtidigt som det förbättrar de ekonomiska och sociala 
tillstånden i de samhällen som företaget verkar i, och det är det de kallar delat värde. CSV är 
alltså en strategi som erbjuder företaget möjligheter att skapa hållbara konkurrensfördelar. 
CSV uppmärksammar att även sociala behov definierar marknader och påverkar företag 
eftersom svagheter i samhället eller de skador som det utsätts för kan leda till ökade interna 
kostnader för företag och påverka konkurrenskraften. Dessa kostnader kan uppstå p.g.a. 
bortslösade resurser, olyckor och skandaler. Att adressera dessa problem behöver dock inte 
leda till ökade kostnader för företaget enligt Porter och Kramer (2011). Genom att använda ny 
teknik, nya processer och management-tillämpningar kan företag öka produktiviteten och 
vinna nya marknader samtidigt som man tar tag i relevanta problemområden. CSV handlar 
alltså inte om att företag skall dela med sig av det värde de skapar utan om att öka den totala 
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mängden ekonomiskt och socialt värde som skapas (Porter & Kramer, 2011). 

När CSV nu presenterats kommer vi i fortkommande teoridel att arbeta fram ett teoretiskt 
ramverk utifrån SVF-modellen, ett ramverk som går ut på att visa hur ett företag utifrån SSA 
kan skapa delat värde. Vi börjar med att identifiera externa faktorer som påverkar företaget, 
och hur företaget genom att uppmärksamma möjligheter i sin omvärld påverkas i grunden. 
När ett företag således vill gå utanför det som lagligt krävs och ta ett större socialt ansvar 
måste de anpassa sin verksamhet utifrån en sådan strategi, och då blir de interna faktorerna 
avgörande. Slutligen har vi visat två faktorer som är avgörande för en lyckad strategi och 
delat värde: konkurrensfördelar och innovation. 

2.7 Externa drivkrafter 
 
2.7.1 Intressenter 
Edward Freeman har varit en av de mest inflytelserika personerna för framväxten av CSR-
teorier och detta tack vare hans beskrivning av intressenter och det inflytande som dessa kan 
ha på företag (Borglund et al. 2009). Freeman beskrev redan 1984 hur externa händelser och 
parter (intressenter) hade fått en avgörande effekt på den vardagliga företagsverksamheten 
och att ledningen inte längre kunde anta att det enda behovet för aktieägarna var finansiell 
avkastning. Det strategiska arbetet för företagets ledning handlar till stor del om att bestämma 
i vilken riktning företaget skall röra sig enligt Freeman (1984), och därför är det naturligt att 
alla parter som kan ha inverkan på den utstakade vägen eller på den strategiska 
implementeringsprocessen måste tas i beaktning. Detta inkluderar även de som inte direkt kan 
påverka riktningen, eftersom dagens intressenter kan se annorlunda ut imorgon (Freeman, 
1984). Som ett resultat av Freemans insikt faller det sig naturligt att företag bör ta hänsyn till 
sina intressenter på ett strategiskt plan, men för att kunna göra detta måste företaget kunna 
identifiera vilka dess intressenter är. 
 
2.7.1.1 Intressenters attribut 
Mitchell presenterar i artikeln Toward a theory of intressent identification and salience ett 
ramverk för att identifiera vem som är intressent, vilka egenskaper olika intressenter besitter 
och till vilken grad olika intressenter bör prioriteras (Mitchell et al. 1997). Enligt författarna 
finns det tre egenskaper som är grundläggande för att definiera en intressent. Dessa 
egenskaper är styrka, legitimitet och angelägenhet: 
 

• Styrka - En relation mellan sociala parter där den ena parten kan få den andra parten 
att göra något som denna under normala omständigheter inte skulle ha gjort. 

• Legitimitet – En intressent har legitimitet då dess angelägenhet anses rimlig utifrån 
ett socialt konstruerat system.  

• Angelägenhet – Till vilken grad olika intressenter behov eller krav kräver omedelbar 
omsorg.  

 
Mitchell (1997) säger att en part som inte innehar någon av dessa egenskaper måste förbises 
från att vara en intressent, men en intressent behöver inte nödvändigtvis uppfylla fler en ett av 
de ovan nämnda kriterierna. Detta innebär att en intressent kan besitta en, två eller tre av 
egenskaperna. Ramverket innehåller undergrupper som beskriver olika typer av intressenter 
samt hur de bör prioriteras: 
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• Latenta intressenter – innehar endast en av egenskaperna. Förmodas inte 
uppmärksamma eller befatta sig med företaget och på dessa grunder bör inte heller 
företaget uppmärksamma eller tillgodose denna grupp. 

• Förväntansfulla intressenter – äger två av egenskaperna och skiljer sig därför från 
de latenta i den bemärkelsen att företaget måste uppmärksamma denna grupp. Dessa 
intressenter är aktiva och bör uppmärksammas. 

•  Definitiva intressenter – Om en intressent har alla tre attribut är det en definitiv 
intressent som måste prioriteras av företaget.  
 

En intressent som enbart besitter en av de olika egenskaperna kan snabbt tillskansa sig fler 
genom bl.a. socialt nätverkande och politiska aktioner. Intressenter kan också ha olika stort 
inflytande då den styrka, legitimitet eller angelägenhet de uppvisar kan vara av olika vikt för 
företaget, och den kan förändras beroende på kontext, fråga samt tidpunkt (Mitchell et al. 
1997).  
 
I dagsläget pressas företag hårt både från de som ställer krav på ekonomisk lönsamhet enligt 
Milton Friedmans tankar och de som kräver att företagen skall engagera sig socialt enligt bl.a. 
Henry Mintzbergs tankar. För att kunna klara detta är det viktigt att företag kan identifiera och 
analysera sina intressenter och Mitchells ramverk är ett viktigt verktyg för att förstå hur 
företag kan göra detta. Behovet av ett tydligt tillvägagångssätt för hur företag skall kunna 
svara till den komplexa kravbild som de ställs inför blir också än tydligare när man 
uppmärksammar att andra intressenter än enbart aktieägare påverkar företag.  
 
2.7.2 Diamantmodellen: Outside-in-länkar 
Företaget påvekas av externa faktorer och företagets strategi är beroende av den kontext som 
det verkar i. Sociala faktorer är i allra högsta grad inflytelserika och ett allmänt välmående 
kan vara avgörande för företagets förmåga att konkurrera (Porter & Kramer 2011). 
Kvantiteten och kvaliteten på humanresurser, infrastruktur, lagar och regler, lokal efterfrågan, 
hälsa, jämställdhet, konsumenters rättigheter, tillgång till service och stödjande branscher kan 
alla påverka företaget (Porter & Kramer 2006). För att beskriva hur yttre omständigheter och 
samhället man verkar i påverkar ett företags möjligheter att göra affärer har Michael Porter 
(1991) skapat Diamantmodellen. I den gestaltas de fyra, breda attribut i företagets direkta 
närhet vilka är mest inflytelserika när det gäller företagets möjligheter att skapa 
konkurrensfördelar. 

Ett första steg i en socialt ansvarstagande strategi är att uppmärksamma sin omvärld och 
anpassa sig efter de förhållanden som gäller. Önskan att ta ett större socialt ansvar kommer att 
genomsyra hela organisationen och dess kultur. I modellen visas hur företaget i praktiken 
påverkas av sådana förhållanden. Porter (1991) beskriver diamanten som ett dynamiskt 
system där effektiviteten i en faktor förlitar sig på effektiviteten i en annan. Bara för att man 
har kunder som eftersträvar sofistikerad utrustning innebär det inte att detta per automatik 
produceras; man måste ha kompetensen att göra det också. Likaså är delarna självförstärkande 
då exempelvis utvecklandet av specialiserade industrier leder till utbudet av specialiserade 
faktorer. I slutändan formar diamanten via dess fyra attribut den tillgängliga informationen 
företagen har för att skapa affärsmöjligheter och pressen på företag att handla utifrån dessa 
möjligheter. I förlängningen innebär detta att den påverkar företagets strategi. 
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Figur 2:2 Porters Diamantmodell baserad på CSV (Porter & Kramer, 2006) 
 
2.7.3 Delat värde utifrån outside-in-länkar 
 
Verksamhetskontexten beskriver den mest generella faktorn som hur lagar, regler och andra 
institutionella faktorer påverkar företagets konkurrenskraft. En öppen och fri marknad ökar 
chanserna till rättvis konkurrens men på samma sätt påverkar en korrupt marknad företaget 
negativt. Denna typ av faktorer måste företaget alltid förhålla sig till och försöka skapa så 
goda förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet utifrån. Till viss del kan ett 
företag verka för bättre förutsättningar på en marknad som är bristfällig genom att exempelvis 
motverka barnarbete och korruption men verksamhetskontexten är framförallt en faktor som 
företaget förhåller sig till och inte kan påverka på egen hand. Att efterfölja lagar och regler 
bör vara en självklarhet för alla företag, framförallt om man utgår ifrån en socialt 
ansvarstagande strategi, och därför är denna faktor också den mest givna och minst 
signifikanta för den strategi vi behandlar.  

Villkorsfaktorer beskriver de villkor som råder på den plats där företaget verkar. Dessa 
villkor måste företaget känna till och anpassa sig efter. Genom att uppmärksamma svagheter 
och problem som påverkar företagets verksamhet negativt kan det genom anamma ett delat 
värde-perspektiv förbättra företagets möjligheter samtidigt som sociala förbättringar kan 
skapas. Saknas det grundläggande resurser som vatten eller vägar kan företaget utnyttja sina 
resurser för att skapa bättre möjligheter både för den verksamhet som bedrivs genom att 
infrastrukturen stärks, men också för det samhälle man verkar i. Saknas det rätt typ av 
kunskap för att företaget skall kunna utveckla framtidens teknik och processer kan företaget 
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verka för samarbete med skolor och universitet i syfte att stärka kunskapsnivåerna inom det 
relevanta området, och på så sätt också stärka sina utvecklingsmöjligheter. 

Relaterande och stödjande branscher beskriver hur t.ex. lokala leverantörer, producenter, 
organisationer och ibland myndigheter kan påverka företagets verksamhet lokalt. Finns det 
inga underleverantörer eller om de lokala producenterna är ineffektiva kan företaget 
samarbeta med och stärka dessa parter. Genom att dela med sig av innovation, kunskap och 
kompetens kan företaget öka sina partners effektivitet, påverka deras resursutnyttjande och 
bidra till t.ex. mer miljövänlig produktion, nya arbetstillfällen och förbättrad kvalitet. För att 
skapa delat värde ingår också insikten att det är att gynnsamt att stärka de relaterande och 
stödjande branscherna istället för att dominera externa parter i beroendeställning i syfte att på 
kort sikt hålla så låga produktionskostnader som möjligt. 

Efterfrågefaktorer beskriver hur specifika kunders behov eller lokala lagar påverkar 
företagets konkurrenskraft eller framgång. Om företaget uppmärksammar hur en specifik 
grupp kunder har unika behov kan företaget anpassa sig för att tillfredställa dessa, samtidigt 
som en ny marknad kanske öppnar sig eller ett viktigt kundsegment övervinns. Krävande 
lokala regelverk inom t.ex. miljöfrågor kan tvinga företaget att innovera för att ens få verka på 
den specifika marknaden, och denna drivkraft kan leda till de produkter som blir avgörande 
för företaget framtida framgång. På så sätt kan lokala efterfrågefaktorer driva företaget att ta 
ett steg till utifrån en delat värde-strategi och både skapa sociala förbättringar samt ökad 
ekonomisk lönsamhet. 

(Porter & Kramer, 2006, 2011) 

2.8 Interna drivkrafter 

2.8.1 Aktivitetskedjan: Inside-out-länkar 

Enligt Porter (1998) är ett företag en samling av de aktiviteter som det utövar och dessa 
aktiviteter kan sammanställas i aktivitetskedjan. Företagets aktivitetskedja och det sätt som de 
enskilda aktiviteterna utförs på är en reflektion av företagets strategi. Aktivitetskedjan 
fungerar som ett hjälpmedel för strategisk planering. Den går ut på att aktiviteterna i företaget 
går igenom olika delar och steg, som i en kedja, och varje del är värdeskapande och adderar 
något till det totala värdet. Aktiviteterna delas in i primära och stödjande, där de primära 
inkluderar intern logistik, verksamhet (operationell), extern logistik, marknadsföring & 
försäljning samt service. De stödjande aktiviteterna är infrastruktur, HR-management, 
teknikutveckling och resursanskaffning. Målsättningen är att maximera värdet i varje del samt 
att förstå vad som driver kostnader och minska dessa (Porter, 1991). I modellen nedan visar vi 
exempel på hur de olika delarna i kedjan påverkar externa faktorer. Om företaget anammar 
SSA och tar ansvar för sin påverkan kan man hitta möjligheter att skapa delat värde. 

I stort sett alla aktiviteter i ett företags aktivitetskedja påverkar det samhälle man verkar på ett 
eller annat sätt. Inverkan kan vara uppenbar men den kan också vara subtil och föränderlig. 
Beröringspunkterna beror på den plats där företaget bedriver sin verksamhet och vilka 
aktiviteter man faktiskt utför där. Det är avgörande att företaget ständigt analyserar sin 
aktivitetskedja och utvärderar vilken inverkan man har på samhället (Porter & Kramer, 2011).     
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Figur 2:3 Porters Aktivitetskedja baserad på CSV (Porter & Kramer, 2006) 
 
2.8.1.1 Delat värde utifrån inside-out-länkar 
 
HR - Exempelvis har företag börjat inse att låga utbildningsnivåer, sjukdagar och allmän 
ohälsa kostar företagen mer än vad det kostar att motverka dessa problem. Då man tar hänsyn 
till sociala behov i aktivitetskedjan kan både företaget och anställda gynnas. Dessutom kan 
man attrahera kompetent arbetskraft om man tydligt visar att man värnar om sina anställda. 
 
Teknikutveckling – Återigen kan man exemplifiera med samarbeten med skolor och 
universitet. För att säkerställa framtidens kunskap för företaget kan man ta hjälp av universitet 
eftersom de ofta har långsiktig möjlighet att bidra med kunskap och utveckling.  
 
Resursanskaffning – Utvinning av naturresurser är också ett sätt att skapa delat värde. T.ex. 
bör man hushålla på ett korrekt sätt med fossila bränslen. Om man ser till att använda så lite 
som möjligt reducerar man energikostnader samtidigt som naturen inte blir lika hårt belastad. 
 
Intern logistik – Här är reglering av utsläpp ett typexempel på delat värde. Det säger sig 
självt att samhället och omvärlden mår bättre av så lite utsläpp som möjligt, och i den hårt 
kontrollerade utsläppsprocessen finns det pengar att spara på att sköta processen korrekt. 
 
Extern logistik – Att paketera sina produkter på ett så bra sätt som möjligt kan också bidra 
till delat värde. Om paketeringen är miljövänlig innebär det en hantering som bidrar till 
hållbarhet, samtidigt som strävan efter smartare sätt att paketera innebär sparade kostnader för 
företaget. 
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Marknadsföring och försäljning – Genom att ta ansvar för produkten reducerar företaget 
sina risker. En ansvarsfullt producerad produkt gynnar också konsumenten eftersom den då 
svarar mot ändamålet. Att på ett korrekt sätt marknadsföra sina produkter är också viktigt. Om 
den utförs inkorrekt kan företaget få negativ publicitet samtidigt som konsumenter upplever 
att de inte fått ut det de vill av produkten. 

 
(Porter & Kramer, 2006, 2011) 

 
2.8.2 Aktiviteter 
En aktivitet kan egentligen vara allt som företaget utför. Gemensamt för aktiviteter är att de 
kräver materiella och/eller immateriella resurser, såsom arbetskraft och pengar, eller 
teknologin och kunskapen att utföra ett visst moment. Ett företag kan bara prestera bättre än 
sina konkurrenter om det kan etablera en hållbar fördel gällande hur värde skapas i företaget. 
Fördelarna uppstår genom de hundratals aktiviteter som utförs då produkter eller tjänster 
skapas, produceras, säljs och levereras. Kostnader uppstår då aktiviteterna utförs och 
kostnadsfördelar beror på graden av effektivitet som karakteriserar själva utförandet. På 
samma sätt förhåller sig differentiering till de aktiviteter som utförs då företaget skapar 
fördelar gentemot sina konkurrenter genom att utföra differentierade aktiviteter . Därför utgör 
själva aktiviteterna grunden i hur en konkurrensfördel skapas och konkurrensfördelar beror på 
företagets alla aktiviteter och inte bara ett fåtal (Porter, 1996).  
 
Att utföra andra aktiviteter än sina konkurrenter, eller samma aktiviteter på annorlunda sätt, 
kallar Porter för strategisk positionering. Konkurrensbaserad strategi går ut på att vara 
annorlunda, och Porter säger att strategi handlar om att välja vilka aktiviteter företaget skall ta 
sig an. Konkurrenter kommer alltid försöka att imitera en värdeskapande 
positioneringsstrategi och därav kan inte en strategisk positionering bli hållbar så länge den 
inte är baserad på trade-offs. En trade-off beskriver dilemmat i de situationer då mer av en sak 
obönhörligen innebär mindre av en annan. Resurser är begränsade och företag måste göra 
aktiva val. Gränsdragandet som trade-offs innebär gör möjligheterna att imitera en 
framgångsrik strategi mycket svårare då imitatörens strategi kommer att inkludera aktiviteter 
som inte är valda ”på egen hand”, och utan trade-offs skulle hållbara konkurrensfördelar 
aldrig kunna uppnås (Porter, 1996). Genom att välja att ta ett ansvar utöver det som lagligt 
krävs och utforma sina aktiviteter utifrån ett delat värde-perspektiv kan företag särskilja sig 
från sina konkurrenter. Detta innebär också att man måste väljer bort de aktiviteter som inte är 
ansvarstagande och då kan konkurrensfördelar uppnås till följd av socialt ansvarstagande. 
 
2.8.3 Vikten av att matcha aktiviteter 
För att en strategi skall kunna bli komplett krävs aktivitetsmatchning. Genom att se till att de 
aktiviteter som företaget har valt matchar varandra på ett så bra sätt som möjligt så byggs 
verksamheten upp av en kedja som saknar svaga länkar. På så sätt stängs konkurrenter ute och 
hållbara konkurrensfördelar skapas. Ett exempel på lyckad aktivitetsmatchning kan vara att 
kostnaden för att utföra en aktivitet sänks genom att effektiviteten i en annan förbättras, och 
denna typ av kedjereaktion beror på den konfiguration av aktiviteter som Porter kallar för 
strategisk matchning. Ju fler aktiviteter som företaget kan matcha och genomföra på ett bra 
sätt, desto svårare blir strategin att imitera och desto mer värdeskapande blir verksamheten. 
Att uppnå komplexitet är svårt och kräver hög grad av integrering i verksamheten, tydlig 
kommunikation och stark handlingskraft. Därför är införandet av strategisk positionering ett 
projekt som kräver engagemang och uthållighet. Tidsperspektiv som löper över ett decennium 
är en förutsättning för att aktiviteter skall kunna förbättras, konfigureras och matchas så att 
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organisationen tillåts den utveckling som krävs för att den skall bli unik (Porter, 1996). SSA 
innebär ansvarstagande genom hela aktivitetskedjan och på det sättet lyckas med att utföra 
och matcha aktiviteterna på annat sätt än konkurrenterna.  
 
2.8.4 Problematik kring identifiering av sociala aktiviteter 
När vi nu visat hur viktigt det är att utföra aktiviteter på rätt sätt gäller det att veta vilka 
sociala aktiviteter man ska utföra, och det finns en potentiell svårighet i att identifiera vilka 
sociala insatser företaget skall satsa på; hur skall företag i praktiken identifiera och analysera 
vilka aktiviteter och förändringar som är relevanta?  
 
Porter och Kramer (2011) beskriver på ett bra sätt vilka typer av sociala problem som företag 
kan identifiera och på vilka övergripande sätt företag kan förändra sina aktiviteter så att delat 
värde kan skapas. Men, vi anser att CSV-teorin inte tillräckligt uppmärksammar svårigheterna 
för det enskilda företaget att på ett effektivt sätt kunna identifiera vilka specifika sociala 
problem företaget kan påverka och knyta an till sin aktivitetskedja. För att tillföra uppsatsen 
teoretiska ramverk ett verktyg för hur företag skall kunna bemöta denna problematik har vi 
valt ut Stuart Harts (2010) Become native-koncept.  
 
Enligt Hart (2010) måste företag utveckla sin förmåga att lära känna de områden där företaget 
faktiskt verkar. Lyckas man inte med detta så riskerar även de mest storslagna projekt att 
misslyckas, och det är inte tillräckligt för företag att endast flytta existerande affärsmodeller 
som har fungerat på en viss marknad till nya, annorlunda och okända marknader. Det räcker 
inte att ”skala ned” affärsmodellen för att sedan tvinga in den på den nya spelplanen utan 
företag måste analysera hur det aktuella området ser ut och lära känna de människor som 
finns där för att kunna identifiera de gemensamma beröringspunkterna som Porter och 
Kramer lyfter fram som nycklarna till en lyckad CSV-strategi. Det är detta som Hart kallar 
Become native, och en avgörande insikt i detta koncept är att förmågan att identifiera de 
gemensamma beröringspunkterna inte föds på ledningsnivå utan snarare på ”gräsrotsnivå”. 
Detta kan ske genom att företag låter representanter leva och röra sig i området i syfte att 
utveckla en djup förståelse för vilka problem och möjligheter som finns just där. Det är sedan 
denna förståelse som kommer att utgöra skillnaden mellan en lyckad eller misslyckad 
strategisk satsning inom socialt ansvarstagande (Hart, 2010).  
 
2.8.5 – Sex steg för företag att Become native: 
 

• Låt representanter bo och lära känna det lokala området med avsikten att utveckla en 
djup förståelse för vilka problem och möjligheter som manifesterar sig där. 

• Ta till vara på lokala kompetenser och insikter för att kunna utveckla och förbättra 
produktion samt nya produkter. 

• Anskaffa material och råvaror i största möjliga mån från lokala producenter och 
leverantörer. 

• Utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att angripa de lokala problem och 
frågor som man har identifierat. 

• Använd lokala leverantörer och partners samt arbeta aktivt med dem för att stärka 
deras utvecklingsmöjligheter. 

• Experimentera med olika typer av distribution och teknologisk innovation.    
 

(Hart, 2010) 
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2.9 Konkurrensfördelar 

2.9.1 Konkurrensfördelar enligt Porter 
Porter menar att ett företag har konkurrensfördelar när det utför vissa aktiviteter till en lägre 
kostnad än sina konkurrenter, eller när man utför aktivteter på unika sätt som skapar 
mervärde. Att hantera sådana aktiviteter är som vi tidigare visat avgörande inom Porters 
(1991) sätt att definiera strategi då de är nyckeln till att skapa konkurrensfördelar. En strategi 
utifrån socialt ansvarstagande utgör inget undantag då ändamålet med aktiviteterna inom en 
sådan också skall leda till konkurrensfördelar. 
 
2.9.2 Konkurrensfördelar enligt Barney: ett internt perspektiv 
Den resursbaserade teorin utgår från interna faktorer vid definitionen av en konkurrensfördel 
och säger att ett företag anses hålla en konkurrensfördel om det praktiserar en värdeskapande 
strategi som inte samtidigt praktiseras av någon existerande eller nuvarande konkurrent 
(Barney, 1991). Således ser man till styrkorna i interna resurser. Med resurser syftar Barney 
till alla företagets kapabiliteter, organisatoriska processer, egenskaper, information, kunskap 
med mera som möjliggör att företaget kan utveckla och implementera strategier som ökar 
dess effektivitet. Det är viktigt att också kunna analysera företagets interna egenskaper 
eftersom även de har en betydande roll för hur företaget presterar och om det är 
konkurrenskraftigt. En hållbar konkurrensfördel skapas då ovan nämnda krav uppfylls 
samtidigt som strategins skapade värde inte kan kopieras. En resurs måste vara värdefull för 
att den ska kunna leda till konkurrensfördelar samtidigt som den måste var unik, icke-
imiterbar och icke-utbytbar för att kunna leda till hållbara konkurrensfördelar (Barney, 1991).  
 
2.10 Problematik kring mätbarhet 
 
En svaghet vi har uppmärksammat kring SSA är svårigheten att mäta resultatet av sociala 
insatser. I förlängningen innebär detta att det kan vara svårt att påvisa konkurrenskraften kring 
en sådan strategi. Ett av de största problemen för företag som engagerar sig i sociala frågor är 
enligt Salazar och Husted (2008) svårigheten att mäta resultaten av sociala aktiviteter, både 
sett utifrån företagets ekonomiska perspektiv men också sett utifrån vilka samhälliga resultat 
som uppnås. Problematiken har lett till att många olika mätverktyg har utvecklats av 
framförallt intresseorganisationer inom CSR-området (Màrquez, 2005). Denna utveckling har 
inneburit att olika mätverktyg har värderat vissa faktorer mer än andra, och bristen på 
objektivitet har skadat synen på möjligheterna att mäta resultaten av sociala aktiviteter. Därför 
är det svårt att övertyga företag och externa aktörer om möjligheterna som finns med att 
använda socialt ansvarstagande som värdeskapande strategi (Emerson, 2003). För att illustrera 
problematiken har vi valt ut följande citat som illustrerar risken att mätbarhetsfrågan kan leda 
till godtyckliga uttalanden gällande huruvida sociala insatser är lönsamma eller ej: 
 
”Är det lönsamt att arbeta med CSR? – Visst är CSR lönsamt! Men frågan är om det går att 

mäta att CSR är lönsamt. Det är inte lika säkert” (Borglund et al. 2009) 
 
Genom att diskutera CSR som ett strategiskt verktyg som bl.a. Porter och Kramer gör så 
erkänner man företagens behov av att vara lönsamma. Därför måste finansiella verktyg som 
kan uppskatta och värdera den finansiella och sociala samexistensen också utvecklas. Den 
traditionella synen på finansiellt värde måste kombineras med det värdeskapande som kan 
komma från socialt ansvarstagande, och det är först när ett ramverk för hur detta värde skall 
beräknas faktiskt existerar och har accepterats som vikten av socialt ansvarstagande strategier 
kan nå sina fulla proportioner (Emerson, 2003). 
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2.11 Innovation 
 
Enligt Porter och Kramer (2011) kan innovation vara avgörande för företags möjlighet att 
förändra sin sociala påverkan och Hart (2010) menar att företags framtida konkurrenskraft till 
stor del beror på dess innovationsförmåga. Denna bild stärks av Ghemavat (2010) som även 
identifierar innovation som en av nycklarna till att framtidens strategier skall kunna leda till 
ekonomisk lönsamhet. Forskning visar även att satsningar inom F&U är starkt korrelerat med 
företags tillväxtpotential (Hoo, et al. 2006)  
 
Sociala entreprenörer attackerar roten till sociala problem snarare än att endast behandla 
symptomen, och hållbara sociala förbättringar kommer ofta ifrån lokala insatser som kan få 
globala konsekvenser inom områden som utbildning, miljö, sjukvård och ekonomi. Dessa 
lokala insatsers framgång beror till stor del på den grad av innovation och förbättring som de 
lyckas skapa (Dees, 1998). Även om Dees beskrivning av sociala entreprenörer inte till fullo 
kan tillägnas företag, eftersom deras sociala ansvarstagande främst drivs av ekonomiska 
intressen, så anser vi att även det strategiskt drivna företaget måste rikta in sig mot de sociala 
problemens kärna för att kunna skapa hållbara förbättringar.  
 
Enligt Schumpeter finns det fem typer av innovation;  
 

• En ny produkt eller en kvalitativ förbättring av en existerande produkt  
• Nya processer 
• Ny marknad 
• Utvecklandet av nya resurstillgångar  
• Organisatoriska förändringar   

 
(OECD, 1997) 

 
Vi kommer att utgå ifrån dessa definitioner när vi i den empiriska studien pratar om 
innovation, och genom att ta med dem vill vi visa att vi inte enbart tolkar teknologi som enda 
exempel på innovation. 
 
2.12 Sammanfattning av teorin utifrån syftet 
 
Vi har nu presenterat och identifierat flera faktorer vilka alla ska vara behjälpliga på vägen till 
att skapa delat värde. Eftersom vi till stor del har valt att utgå från Harts (2010) SVF-modell 
för vårt ramverk är det logiskt att använda den för att teoretiskt besvara syftet.  
 
De fyra faktorerna, externa, interna, nutid och framtid, spelar alla en viktig roll för 
frågeställningen. Vi nämnde ovan hur viktigt det är att identifiera sina intressenter för att 
sedan kunna tillgodose deras behov, och detta gäller både externa och interna intressenter. Vi 
har tryckt mycket på externa intressenters påverkan i referensramen, men att agera korrekt 
mot sina anställda är självklart också en viktig del för företag, liksom att prestera gentemot 
aktieägarna.  
 
Att vara medveten om och kunna analysera sin aktivitetskedja är av stor vikt för att kunna 
använda SSA, eftersom man via den kan identifiera gemensamma beröringspunkter mellan 
företag och samhälle. Valen av sociala problem ska ligga så nära kärnverksamheten som 
möjligt för att företaget skall kunna använda sin kompetens till att skapa sociala förbättringar 
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samtidigt som konkurrenskraften kan stärkas. Viktiga faktorer i nuläget kan t.ex. vara att 
reducera kostnader och effektivisera processer såsom resursanskaffning, distribution och 
resursanvändning. Rykte och image är också viktiga faktorer för ett företags nuvarande 
situation, och genom att ta ansvar för sin produkt och integrera sina intressenters viktiga 
frågor i företagets processer kan företaget skapa ett gott rykte och image. 
 
Sist men inte minst återstår hur företag skall jobba med SSA utifrån ett framtidsperspektiv. 
Här spelar ett genuint engagemang en viktig roll, och man skall sträva efter att eliminera 
samhälleliga problem istället för att bara hantera dem. Genom innovation och ren teknologi 
kan företaget skapa konkurrensfördelar och utveckla nya kompetenser, samtidigt som de kan 
vara avgörande för att skapa hållbara sociala förbättringar. 
 
Vi har utvecklat en modell som innefattar de olika delar som vi har identifierat för hur ett 
företag kan använda socialt ansvarstagande som strategi. Den visar hur det externa påverkar 
det interna, och om företaget utför en outside-in-analys kan det anpassa sig till detta utifrån ett 
delat värde-perspektiv. Då önskan att ta socialt ansvarstagande måste komma från företagets 
grund, skall företaget visioner, normer och värderingar genomsyras av detta. Sedan följer det 
naturligt att det interna påverkar det externa, och genom att göra en inside-out-analys kan 
företaget anpassa sin verksamhet utifrån samma delat värde-perspektiv. Lyckas företaget 
genomföra detta på ett bra sätt kan konkurrensfördelar och innovation uppnås, vilket vi har 
identifierat som grunden i delat värde.  
 

 
 

Figur 2:4 Teoretiskt ramverk för studien i sin helhet 
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2.13 Teoretiskt ramverk för studien 
 
När vi nu lagt fram ett första svar på studiens syfte låter vi modellen fungera som vårt 
teoretiska ramverk. För att så tydligt som möjligt visa de kritiska faktorer vi har identifierat 
och tittat på i den empiriska studien bryter vi ner det i tre, mindre modeller utifrån den stora 
modellen. Del A utgörs av hur det externa påverkar det interna, B av hur det interna påverkar 
det externa och C utgörs av konkurrensfördelar & innovation som leder till delat värde. 
 
2.13.1 Del A – externa drivkrafter 
 

 
 

Figur 2:5 Del A av ramverket – externa faktorer 
 
A: Som vi har påvisat påverkar externa faktorer företaget: kunder kan ha krav på t.ex. säkra 
produkter med god kvalitet, intresseorganisationer kan ha krav på företaget inom specifika 
områden och samhället kan ställa krav på företaget utifrån miljömedvetenhet, utveckling etc. 
Dessa externa faktorer kallar vi för företagets intressenter. För att företaget skall kunna 
analysera hur det påverkas av sina intressenter måste det kunna identifiera vilka de är och 
vilka attribut de har för att kunna avgöra vilken vikt de skall lägga vid olika intressenters 
påverkan. För att sedan kunna avgöra hur företaget skall anpassa sin verksamhet utifrån 
externa drivkrafter måste företaget genomföra outside-in-analysen. Viljan att anpassa 
företaget delvis efter externa drivkrafter är grundläggande för hur ett företag kan använda 
SSA. Företagets grund måste till viss del präglas av denna vilja att ta ett större socialt 
ansvarstagande än vad som lagligt krävs av det, och därför måste både företagets resurser 
(t.ex. anställda) och visioner och värderingar genomsyras av denna drivkraft.   
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2.13.2 Del B – interna drivkrafter 
 

 
 

Figur 2:6 Del B av ramverket – interna faktorer 
 
B: Då företaget har identifierat de externa påtryckningar, viktiga intressenter och externa 
faktorer som företaget kan anpassa sin verksamhet utifrån, och när man har anammat socialt 
ansvarstagande som en strategisk möjlighet blir nästa steg att se till sin egen verksamhet. Den 
interna verksamheten som utgörs av alla de aktiviteter som företaget utför internt lägger 
grunden för företagets framgång, men den påverkar också och har inverkan på företagets 
omvärld. Genom att analysera sin verksamhet utifrån en inside-out-analys kan företaget 
identifiera de gemensamma beröringspunkter där företagets aktivitetskedja kan utformas på 
ett sådant sätt att delat värde kan skapas. 
 
Det är viktigt att företagets alla aktiviteter matchar den strategiska tillämpningen av socialt 
ansvarstagande för att företaget skall kunna uppnå en värdefull position. För att kunna avgöra 
vilka aktiviteter som kan modifieras, skapas eller omformas för att leda till delat värde kan 
Become native-verktyget användas som komplement till inside-out-analysen, då lokal 
kännedom kan vara avgörande i vissa delar av aktivitetskedjan då företaget ämnar skapa delat 
värde.    
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2.13.3 Del C – konkurrensfördelar, innovation och mätbarhet 
 

 
 

Figur 2:7 Del C av ramverket – konkurrensfördelar, innovation och mätbarhet 
 
C: Som vi tidigare har konstaterat är konkurrensfördelar och innovation viktiga delar i 
resultatet av en lyckad strategisk satsning som ämnar skapa delat värde, d.v.s. win-win 
situationen där företaget gynnas samtidigt som sociala förbättringar uppstår. Innovation 
framstår som extra viktigt då det kan leda till hållbara förbättringar där sociala problem 
behandlas kraftfullt. Precis som Husted och Allen (2000) förutspår tror vi att då socialt ansvar 
kan påvisas stärka företagets konkurrenskraft så kommer fler företag välja att positionera sig 
utifrån en delat värde-strategi. När så sker kommer antalet sociala frågor som behandlas 
utifrån enskilda företags aktivitetskedjor naturligt öka och därför kan vi även argumentera att 
stärkta företag gynnar samhället.   
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3. Metod 
 
I metodkapitlet kommer vi att presentera valet av tillvägagångssätt för vår studie och varför vi 
har valt att angripa problemet utifrån detta sätt. För att besvara syftet har vi först utvecklat ett 
teoretiskt ramverk som ska ge oss ett initialt svar på frågeställningen för att sedan angripa 
problemet och syftet empiriskt. I analysen har vi försökt att matcha empiriska resultat med 
den givna teorin och på så sätt utveckla ett nytt och mer komplett ramverk. Den 
metodologiska processen får således tre distinkta delar: teoretisk framställning, empiriska 
observationer och en matchning mellan dem. 
 
Viktigt att poängtera är att vi aldrig haft för avsikt att skriva vår uppsats på uppdrag från 
varken Nestlé eller Djurgårdens IF (DIF), våra två fallföretag. De valdes för att passa in i 
ändamålen med uppsatsen, och vi har därför inte blivit formade utifrån deras premisser eller 
önskemål. 
 
3.1 Val av metod 
Eftersom både teori och empiri har använts för att besvara uppsatsens syfte har vi använts oss 
av en abduktiv ansats. Vi har valt att se på socialt ansvarstagande som strategi i ljuset av de 
teorier som formade vårt ramverk, vilket sedan användes för frågeställningarna i den 
empiriska observationen. Detta utgjorde således den deduktiva delen av metoden. Även om 
det teoretiska ramverket lade grunden till det vi sökte efter tycker vi att vi hade en objektiv 
bild med öppna förväntningar eller föreställningar om vad vi skulle få reda på empiriskt. 
Genom att även låta den induktiva ansatsen med empiriska observationer spela en stor roll har 
vi förhoppningsvis garderat oss inför kritiken mot den deduktiva ansatsen som gör gällande 
att studien kan formas efter ställda förväntningar (Jacobsen, 2007). Kombinationen tillätt oss 
att hela tiden jämföra teori och empiri, och i förlängningen få reda på eventuella brister i 
teorin och om det fanns möjlighet att bygga vidare på den (Kalling, 1999). Viktigt att 
poängtera är också att vi använt oss av både deskriptivt och preskriptivt tillvägagångssätt, 
eftersom vi behövde förklara hur något är för att ge ett förslag på hur något bör vara. 
 
3.1.1 Fallstudien – en kvalitativ metod 

 
”Fallstudiemetoden gör i korthet det möjligt för forskare att bibehålla helheten och det 

meningsfulla i verkliga händelser” (Yin, 2006) 
 
När en forskningsfråga skall besvara frågorna ”hur” med avsikt att beskriva aktuella händelser 
menar Yin (2006) att fallstudien är applicerbar. Detta överensstämde med vår frågeställning 
då vi har haft som mål att via våra två fallföretags aktuella situationer i kombination med 
teorin besvara frågan hur de går tillväga när de jobbar med SSA. Sättet på vilket vi har fått 
fram information stämmer överens med fallstudien och är en av dess styrkor då man kan 
hantera många olika typer av empiriskt material såsom dokument, intervjuer och 
observationer (Yin, 2006). Då empirin har varit viktig för oss blev fallstudien också passande 
eftersom den möjliggjorde att vi djupare kunde studera företagens val och dess konsekvenser 
(Jacobsen, 2007). Vi gjorde tidigt bedömningen att en kvantitativ metod aldrig var aktuell 
eftersom vi förväntade oss att komplexiteten i de båda företagens motiv till socialt 
ansvarstagande som strategi skulle vara alltför svåra att kvantifiera. 
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3.1.2 Valet av antal fall 
 
”En flerfallsdesign brukar vara starkare än en enfallsdesign, och därför är det värdefullt att 

eftersträva en två- eller flerfallsdesign istället för en enfallsdesign” (Yin, 2006) 
 

Vid fallstudier anses det ofta som en svår uppgift att studera mer än ett fall i taget (Yin, 
2006). Detta har med begränsade resurser att göra, både när det gäller tid och pengar. Vi 
övervägde nackdelar gentemot fördelar när vi valde att genomföra en flerfallsstudie, och vi 
kom fram till att även om tidsrisken var en tydlig nackdel så var fördelarna övervägande. Vid 
användandet av multipla fall så anses resultatet vara mer robust och övertygande, och vi 
tycker att vi uppfyllt kravet om att fallen haft ett unikt syfte då vi varit ute efter extremerna i 
respektive fall och inte efter att finna representativa slutsatser (Yin, 2006). Genom att studera 
två fall anser vi att värdet av det teoretiska ramverket ökar, dels genom att det kan bli 
bekräftat från två håll, men också för att ett eventuellt empiriskt utanförskap ökar möjligheten 
att bygga på det. 
 
Tillgången till information har också varit en av anledningarna till varför vi valde två 
fallstudier istället för en. Nestlé och DIF tydliggjorde tidigt att de var beredda att bistå med 
information i form av intervjuer, och deras samarbetsvilja har underlättat i sammanställningen 
av empirin. Det ska också belysas att vi hade diskuterat samarbeten med fler företag och fått 
positiva svar, men just informationstillgången, samarbetsviljan och tron på att dessa kunde 
bidra med den kvalitetsmässigt bästa informationen gjorde att valet föll på Nestlé och DIF. 
 
3.1.3 Fallens särart 
Många företag har idag en CSR-agenda, och flera av dem är transparenta. Säkerligen hade 
flera andra företag varit intressanta att studera utifrån vårt syfte, men att valet föll på Nestlé 
och DIF berodde på att de visade att det sociala ansvarstagandet var viktigt för verksamheten. 
Valet av Nestlé var för oss givet, eftersom CSV fungerade som inspiration för uppsatsen och 
Nestlé är ett av de företag i världen som tydligast arbetar utifrån dess principer. Den betydligt 
mindre organisationen DIF har en tydlighet via ”Djurgårdsandan” som är namnet på deras 
satsning på socialt ansvarstagande.  
 
En gemensam nämnare företagen, som i våra ögon gjorde att de utmärkte sig och som skulle 
kunna påverka möjligheten till att generalisera, är det faktum att de befinner sig i relativt 
utsatta och ängsliga branscher. Med det menar vi branscher som ofta får massmedialt fokus 
där folk har starka åsikter då matvaror och fotboll är teman som är aktuella. Båda företagens 
företeelser har hög inverkan på sin omgivning och negativa händelser får ofta konsekvenser. 
Dessutom har båda företagen historiskt sett varit i blåsväder p.g.a. provokativ marknadsföring 
i Nestlés fall och en negativ supportbild hos DIF. Vi hoppades på att övergripande och 
gemensamma motiv till socialt ansvarstagande som strategi skulle utkristallisera sig, men 
också att deras olikheter skulle leda till att teorin skulle kunna utvecklas.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Information för studien kommer att inhämtas från både primära och sekundära källor. De 
primära källorna är de personer vi har intervjuat från organisationerna, personer vi har ansett 
har stor insikt inom det område som studien behandlar. Sekundärkällorna består av 
information från företagens hemsidor och tidsskrifter, samt annan media som inte är direkt 
kopplad till respektive organisation. Sekundärkällornas information har alltså inte framtagits 
för studiens syfte och är insamlad av andra personer än författarna (Jacobsen, 2007). Icke 
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desto mindre har de varit en värdefull tillgång då Nestlé på sin hemsida har omfattande 
information om deras olika CSV-projekt, och DIF via sin tidning Djurgårdaren. 
 
3.2.1 Intervjumetod 
Utifrån Bryman & Bells sätt att kategorisera intervjuer var våra s.k. ostrukturerade intervjuer. 
Detta innebär en form av kvalitativ intervjustruktur där vi har använt oss av det teoretiska 
ramverket som utgångspunkt och från det skapat ledfrågor (Bryman & Bell, 2005). Metoden 
var passande eftersom vår studie är en fallstudie som ämnar utforska på djupet, och 
ostrukturerade intervjuer tillåter att man bibehåller flexibiliteten genom att djupare kunna gå 
in i frågeställningarna, och både intervjupersonerna och respondenterna kan utveckla sina 
resonemang (Bryman & Bell, 2005). Just möjligheten till flexibilitet bekräftas av Rubin & 
Rubin (1995) som menar att fallstudiens intervjufrågor är flexibla snarare än rigida. För att 
uppnå ett så bra resultat som möjligt med våra intervjufrågor försökte vi att undvika ”varför” 
som frågeord och istället använda ”hur”, alltför att inte verka hotfull inför respondenten utan 
istället framträda som välvillig (Becker, 1998).  
 
Kontinuerligt genom intervjuerna försökte vi i största möjliga mån inte leda respondenterna i 
en viss riktning. Även om ramverket låg som grund till frågorna så var det viktigt att få 
svaranden att utge sin verklighet och subjektiva perceptioner istället för våra förväntningar. 
 
3.2.2 Kriterier gällande intervjuobjekt 
DIF är en liten organisation i jämförelse med Nestlé, och därför var det extremt viktigt att få 
tag på personer djupt insatta i Djurgårdsandan. Vi genomförde två omfattande intervjuer med 
de två personer på DIF som arbetar heltid med Djurgårdsandan, samt tre andra som också är 
involverade i projektet på annat sätt. Vad gäller Nestlé gjorde vi bedömningen att personer 
från olika avdelningar behövde intervjuas med tanke på omfånget av deras CSV-projekt. Vi 
ville träffa personer som var insatta i den operationella verksamheten med CSV och även 
personer i ledningsgruppen som överblickade projekten och kunde se på dem i mer 
ekonomiska termer, eftersom ett av CSV:s huvudmål är att skapa ekonomisk gynnsamhet för 
både företaget och samhället där det opererar. Nestlé har många starka varumärken i sin 
portfölj, varav ett är Zoegas, och eftersom kaffe utgör en viktig del av verksamheten och CSV 
genomsyrar flera andra varumärken än själva Nestlé pratade vi även med två personer på 
Zoegas. 
 
3.2.3 Intervjupersoner – se bilaga 
 
3.2.4 Metodetik 
Respondenter tillfrågades om önskemål om anonymitet. Vi gav också vår försäkran att 
eventuell konfidentiell eller känslig information inte skulle medtas inom ramen för den 
publicerade studien. 
 
3.2.5 Kompletterande information 
Nestlés hemsida har varit en värdefull informationskälla. Att CSV är en del av deras strategi 
märks inte minst i deras rubricering på hemsidan där CSV fått en egen rubrik, och under den 
finns utförlig information och diverse dokument som rör deras arbete med CSV. Flera 
fallstudier finns där beskrivna vilka har varit till hjälp för att erhålla verklighetsförankrad och 
tidsriktig information. Likaså har vi använt bakgrundsinformation om Nestlé från deras 
hemsida. 
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DIF:s hemsida är inte lika omfattande vad gäller information, men det var tack vare den som 
vi fick upp ögonen för DIF:s sociala initiativ. Informationen från sidan har använts till att 
beskriva föreningens bakgrund, men också hur DIF via Djurgårdsandan hoppas kunna 
åstadkomma förändring i samhället och bilden av föreningen. 
 
3.3 Källkritik 
 
Allmän kritik gentemot studiens utformning går att finna i tidigare delar av metodavsnittet då 
de riktar sig mot fallstudiens karaktäristika. 
 
De teoretiska delar som finns representerade i referensramen har övervägts noga, och under 
uppsatsens gång har vissa delar tillkommit medan andra uteslutits, allt för att tjäna uppsatsens 
syfte. Eftersom strategi och socialt ansvarstagande är två viktiga begrepp för uppsatsen tyckte 
vi att det var nödvändigt att initialt ge en definition av begreppen, även om dessa 
grunddefinitioner inte finns med i själva ramverket. CSR-delen valde vi att presentera i 
beskrivande fakta istället för renodlade teorier då vi ville visa utvecklingen av CSR snarare än 
definitioner av det. Detta eftersom ändamålet för studien har varit att belysa SSA och då är 
den historiska vägen dit mycket mer relevant än definitioner av grundbegreppet.  
 
Michael Porters sätt att se på strategi ligger till grund för strategidelen som finns 
representerad i ramverket. Det var en nödvändighet att ta med hans tankesätt och definition av 
strategi eftersom den legat till grund för CSV. Dock finns en risk att fastna alltför mycket i ett 
sätt att resonera kring en specifik del såsom CSV och därför var de alternativa teorierna 
viktiga för ramverket, såsom Become native. Gemensamt för ramverkets stora penseldrag är 
att de faller tillbaka på etablerade och erkänt betydelsefulla personer inom respektive område, 
såsom redan nämnda Porter inom strategi eller Ronald K. Mitchell inom stakeholderteorin.  
 
3.4 Val av empirisk presentation  
 
Eftersom vi har två fallföretag fick vi göra en bedömning av hur bästa presentationssätt såg 
ut. Valet föll på att presentera dem var för sig och i slutet gör en cross-case-analys som går ut 
på att likheter och olikheter lyfts fram och ställs mot varandra.  
 
Efter att kortare historik och organisationsstruktur presenterats lät vi i stort sett strukturen i 
den teoretiska referensramen styra dispositionen i empiriframställningen, detta för att vi ville 
behålla tydligheten då vi har två fall. I en idealvärld hade det bästa naturligtvis varit att 
presentera resultatet av intervjuerna i sin helhet från individ till individ och sedan 
sammanställt svaren, men det fanns varken tid eller utrymme för det. Det hade också blivit 
alltför omfattande för läsaren. En annan fördel med att presentera empirin utifrån ramverket är 
att man lätt kan se kopplingen mellan teori och empiri. 
 
Efter att varje fall presenterats har vi gjort en analys av fallet som gick ut på att identifiera och 
lyfta fram det som vi ansåg vare viktigast från respektive företag. Ändamålet här har inte varit 
att matcha teorin och empirin i relation till syftet – detta tillhör den renodlade analysdelen – 
utan snarare att påvisa vad vi fann kärnfullt i fallen. Att analysera det separata fallet skall ej 
heller återfinnas under den renodlade analysdelen, varpå det blev naturligt att lägga den efter 
respektive fall. På så vis underlättade det också för cross-caset, då både läsaren och vi lättare 
kunde lyfta fram likheter och olikheter. 
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Två fall istället för ett innebar en mer omfattande empirisk framställning. För att på ett så 
rättvist och komplett sett som möjligt presentera fallen innebar det att det blev svårare att 
hålla sig inom ramen för maximalt antal ord. I samråd med handledare har vi kommit fram till 
att denna ram inte skall ses som en begränsning utan möjligtvis som en rekommendation.  
 
Kritik mot vår empiriska framställning skulle kunna vara att vi antar en alltför subjektiv 
hållning kring vad vi presenterar om företagen. Vi tycker dock inte att så är fallet. 
Informationen utgår från vad respondenterna har framlagt, och det är svårt att presentera 
information gällande exempelvis historian utan att ta del av hemsidornas information. Vår 
tolkning av vad som framkommit presenteras i respektive case-analys och cross-caset, och 
därmed tycker vi att vi garderar oss mot en alltför vinklad framställning av företagens syn. 
 
Vår källhantering utgår från Harvardsystemet vilket innebär att källan i löpande text 
presenteras inom parentes och inte som fotnot, detta för att undvika alltför många fotnoter på 
vissa sidor, men också för att underlätta för läsaren. Hanteringen av internetkällor i löpande 
text sker genom att skriva ut enbart hemsidans namn, detta också för att göra det mer 
läsvänligt. Hela länken återfinns sedan i källförteckningen. Vi har självklart gjort på samma 
sätt i den teoretiska referensramen. 
 
3.5 Val av analys- och diskussionsmetod 
 
Enligt Yin (2006) är ett av de önskvärda sätten att presentera fallstudieanalysen på 
mönsterjämförelser mellan teori och empiri. Den interna validiteten kan stärkas om man 
finner att mönstret stämmer (Yin, 2006). Vårt tillvägagångssätt vid presentationen har varit 
just detta, då vi applicerat resultatet från empirin på teorin, främst utifrån de kritiska 
faktorerna i ramverket. Faktorer som ramverket inte tog upp men som framkommit i empirin 
har lagts till, och dessa har belysts i analysen. Vi har försökt att diskutera alla faktorer vi lyft 
fram i ramverket, men vissa får av inte lika stort utrymme. Detta p.g.a. att det skulle vara en 
praktisk omöjlighet att diskutera alla ingående, men också får att vissa varit mer framträdande 
än andra. Det skulle också bli en del överlapp då vissa faktorer återfinns på flera ställen.  
 
Även analysen följer strukturen på den teoretiska referensramen där varje diskussion visar hur 
en specifik del påverkat vårt ramverk. Sist i analysdelen presenteras det utvecklade ramverket, 
alltför att läsaren ska få en så tydlig del som möjligt av mönstermatchningens resultat. 
 
3.6 Uppsatsens reliabilitet 
 
För att uppnå reliabilitet inom fallstudien är det av yttersta vikt att man påvisar en trovärdig 
empirisk framställning (Eneroth, 1997). Möjligheten till det har underlättats av det faktum att 
vi ständigt varit två personer som tagit det av det empiriska materialet. Vi har båda granskat 
sekundärkällorna, och framförallt har vi båda medverkat vid insamlingen av primärdata i form 
av intervjuerna. Alltså är tolkningen av intervjuerna baserad på oss båda. Att kunna gå 
igenom intervjuerna i efterhand gemensamt ökar således interreliabiliteten.  
 
Fallstudien förlitar sig på användandet av flera informationskällor och datainsamlingsmetoder 
mer än andra forskningsstrategier och är som tidigare nämnt en av dess styrkor (Yin, 2006). 
Detta tillvägagångssätt har av Patton (1987) kallats datatriangulering och bidrar till att stärka 
den interna reliabiliteten. Datatriangulering kan utan problem appliceras på vår fallstudie 
eftersom vi använt olika informationskällor i form av dokument, arkivdata och intervjuer 
(Yin, 2006). Då vi hade möjligheten att intervjua flera personer på Nestlé var vi också 
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intresserade av liktydigheten i deras svar och om alltför stora dissonanser uppstod var vår 
ambition, om än svår och utmanande på många plan, att gå tillbaka för att försöka få reda på 
den mest sanningsenliga versionen. 
 
Extern reliabilitet har varit svårare att åstadkomma, även om vi längs vägen hela tiden ämnat 
lämna så tydlig information som möjligt och försökt göra den användbar för extern part. 
Fallstudiens natur är kontextbaserad och informationen från primärdata har erhållits från ett 
specifikt tillfälle och hur situationen ser ut just nu kan snabbt ändras. Dock anser vi att vi har 
erhållit tillförlitlig information från våra respondenter då de alla har haft betydelsefull inblick 
i respektive företags situation relaterat till studiens syfte. 
 
Det är också viktigt att kritiskt granska de källor som har legat till grunden för vår empiriska 
presentation. Företag har, både i sin framställning av fakta och i intervjuer, en tendens att ge 
en så positiv bild av företags verksamhet som möjligt och undvika negativa aspekter, något vi 
har försökt att ta hänsyn till. Just i intervjutillfället är det också viktigt att förstå att det 
handlar om en människas subjektiva syn på vad som är verklighet. Att vara medveten om 
detta har för oss varit betydelsefullt eftersom vi genomfört ett fåtal intervjuer. Vi tycker att vi 
i intervjuerna uppnått s.k. Face Validity (Pilbeam & Corbridge, 2006) eftersom intervjuerna 
fick fram det önskvärda resultatet, som var personens bild kring socialt ansvarstagande i 
respektive företag. I en idealvärld hade vi naturligtvis velat intervjua fler personer från de 
båda företagen, men tidsbrist och access förhindrade detta. 
 
3.7 Uppsatsens validitet 
 
En vanlig fördom men samtidigt ett återkommande problem är möjligheten att vetenskapligt 
generalisera utifrån fallstudien (Yin, 2006). Då fallstudien undersöker en specifik kontext vid 
ett specifikt tillfälle menar kritiker att det kan vara problematiskt att hävda att studiens resultat 
speglar något större än själva kontexten, särskilt vid en enfallsstudie (Yin, 2006). Yens svar 
på detta är att fallstudien visst kan generalisera, men inte populationer, utan teorier, s.k. 
analytisk generalisering. (2006). Vi hade självklart velat undersöka vårt teoretiska ramverks 
giltighet på många fler företag. Dock känner vi att vi genom tvåfallsstudien ökat möjligheten 
till generalisering, men den ökas ännu mer via vårt ramverk eftersom det vilar på en stark 
grund av olika teorier. I ramverket tycker vi att vi tillfört flera element som. Det tydligaste 
exemplet är vikten av extern kommunikation, som utelämnats i de teorier vi tittat på, och som 
vi märkt saknats i våra fallföretag.  
 
Även om vi konstaterat att vikten av kommunikation är en viktig faktor för våra fallföretag så 
ligger en svaghet i ramverket i att det kompletterats via ett begränsat antal intervjuer, och 
självklart kan man argumentera för att validiteten stärks ju fler intervjuer man genomför eller 
ju fler företag och branscher man studerar. Begränsningar i tid och resurser har satt stopp för 
det, varpå vi konstaterar att det teoretiska svaret på syftet förmodligen har större validitet än 
det empiriska resultatet. Vi tycker dock att den interna validiteten är relativt hög eftersom 
flera av de kritiska faktorer vi belyst i teorin återfanns i empirin. 
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4. Empirisk framställning 
 
4.1 Nestlé 
 
4.1.1 Historia 
Nestlés historia sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden då Henri Nestlé grundade företaget i 
Schweiz (Nestle.com). I takt med att Nestlé växte och blev världsledande i 
livsmedelsindustrin så upplevde företaget under 1900-talets andra hälft vissa svårigheter. 
T.ex. så blev företaget hårt kritiserat för sin marknadsföring av mjölkersättningsprodukter i 
utvecklingsländer, och Nestlés rykte sjönk. 2006 började Nestlé som första organisation att 
arbeta aktivt med CSV. Idag är CSV inkorporerat i hela verksamheten som ett och 2012 är 
företaget fortfarande världsledande inom livsmedelsindustrin. De verkar i över 100 länder, har 
drygt 280 000 anställda och har drygt 400 fabriker världen över (Nestle.com). 
 
4.1.2 Kärnverksamhet 
Nestlé menar att deras kärnverksamhet kretsar kring samma aktiviteter som också utgör 
grunden kring deras CSV-satsning: nutrition, vatten och jordbruksutveckling (Nestle.com). 
Denna bild bekräftas av informationsansvarige för Norden, Marie-Louise Elmgren. Även VD 
för Nestlé Sverige AB, Magnus Nordin, medhåller i denna beskrivning men lägger till att 
mycket av kärnverksamheten kretsar kring kaffe som i Sverige står för 60 % av omsättningen. 
Här inkluderas traditionellt kaffe såsom Zoegas, men också Nespresso i form av kapslar 
(Nordin).  
 
4.1.3 Målsättningar 
Hållbarhet och långsiktighet genom att arbeta med CSV genomsyrar målsättningarna för 
Nestlé. Detta kan exemplifieras genom att Zoegas har som målsättning att deras kaffe år 2015 
skall bestå av enbart hållbart odlade kaffebönor (Nestle-nordic.com).  
 
Nordin pratar om målsättning utifrån hur företaget vill uppfattas i framtiden, och menar att 
där finns tre viktiga saker. Det första är att de vill generellt sett ha ett bättre rykte och image. 
Det andra är att de vill uppfattas som ett företag som står för nutrition och hälsa, och tillsist 
vill Nestlé uppfattas som en attraktiv arbetsgivare eftersom man vill säkerställa att framtida 
kompetens kommer in i företaget. Ett sätt att göra det på är att samarbete med universitet, 
vilket Nestlé gör genom att vid Lunds Universitet dela ut ett CSV-stipendium som baseras på 
de värderingar som krävs för att ett företag ska agera med ansvar och långsiktig hållbar 
utveckling (Nestle-nordic.com). 
 
4.1.4 CSV – delat värde 
Nestlé har jobbat aktivt med CSV sedan 2006, och de tog beslutet att börja arbeta utifrån detta 
tillvägagångssätt i samråd med Michael Porter. Nestlé arbetar med CSV då deras åsikt är att 
ett företag bara kan bli framgångsrikt långsiktigt och skapa värde för deras aktieägare om man 
lyckas skapa värde för samhället också (Elmgren).  
 
4.1.4.1 CSV ur ett operationellt perspektiv 
 
”Nestlé satsar mycket resurser till CSV, det finns ingen broms. Det här är 100 % i form utav 

medarbetare, i form av pengar, i form av maskiner, egentligen hur mycket som helst” 
(Elmgren). 
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Nestlé framställer sitt CSV-arbete utifrån en trestegspyramid. Verksamheten är byggd kring 
modellen som är integrerad i Nestlés affärsstrategi (Elmgren). Steg ett är Compliance som 
representerar hur alla principer och värderingar Nestlé har skall inkluderas i alla 
sammanhang, och alla investeringar företaget gör ska vara gynnsamma både för aktieägarna 
och för länderna de gör affärer i (Nestle.com).  Steg två är Environmental Sustainability som 
går ut på att värna om och skydda framtiden. Det handlar om att kunna erbjuda 
konsumenterna så hälsosamma och välsmakande produkter som möjligt samtidigt som 
produktionssättet säkerställer hållbarhet i alla led (Nestle.com). Längst upp i modellen finns 
själva konceptet CSV som bara kan uppnås om de övriga delarna efterföljs. I CSV hittas 
nutrition, vatten och jordbruksutveckling.  
 
4.1.4.2 Nutrition 
Nestlé har 5000 personer som är involverade i forskning och utveckling (F&U) på mer än 32 
forskningscenter. En viktig del för företagets F&U är att utveckla livsmedel och Nestlé 
utbildar också föräldrar i vad som är hälsosam mat för deras barn. Själva utbildandet kan i det 
här fallet fungera som exempel för när delat värde skapas, eftersom en konsument som förstår 
värdet i hållbarhet också kommer att förstå nyttan med produkten och således köpa den 
(Elmgren). 
 
4.1.4.3 Vatten 
Nestlé säger sig vara ansvarsfulla och kompetenta i sin vattenhantering. De arbetar mycket 
med vattenfrågor med kunskapen om att det kan bli en bristvara, eftersom man kan göra 
mycket artificiellt men aldrig vatten (Elmgren). Ett aktivt ställningstagande Nestlé har tagit 
för att värna om vattnen är att aldrig använda mat som biobränsle (Nestle.com). Anledningen 
är att det går åt oerhörda mängder vatten till flera delar i jordbruksledet. När vattnet samtidigt 
är överprissatt och 70 % av vattnet kommer från jordbrukssektorn vill Nestlé inte vara en del 
av denna negativa kedja (Elmgren). För att säkra tillgången till råvaror samarbetar och stödjer 
Nestlé hundratusentals bönder genom direktinvesteringar och utbildning inom 
vattenhantering. På så sätt skapas hållbarhet och delat värde för både Nestlé, bönderna och 
miljön gynnas (Nestle.com).  
 
4.1.4.4 Jordbruksutveckling 
Jordbruksutvecklingen är den tredje delen i Nestlés strävan efter delat värde där 
kaffeproduktion spelar stor roll då ca 100 miljoner är beroende av kaffeproduktion (Elmgren). 
10 % av allt kaffe Nestlé köper upp är direktuppköp vilket utgör en verksamhet som är tre 
gånger så stor som hela fair trade-konceptet (Elmgren). Inom kaffeproduktionen finns 
exempel på hur delat värde skapas. Vid direktuppköp kommer odlaren till kooperativet där 
kaffet köps, med sig har han en säck bönor. För att torka bönorna läggs dem på marken, vilket 
gör att sten medföljer. Nestlé ber då odlaren att vara mer noggrann i torkningsproceduren, 
varpå han blir erbjuden ett högre pris. Som ett resultat blir det mindre sten i säcken och 
Nestlés fabriker blir mer skyddade från slitage (Elmgren). 
 
Ett annat exempel är Nescafe Coffee Plan, där Nestlé ger odlare gratis kaffeplantor. Plantorna 
är framtagna i ett forskningscentrum i Frankrike, och via vanlig förädling har 240 olika 
sorters plantor tagits fram som skall vara mer resistenta mot sjukdomar och samtidigt ha den 
unika egenskapen att vara anpassad till klimatet de skall växa i. Under tio års tid kommer 220 
miljoner kaffeplantor att ges ut, och under tiden de växer kommer Nestlé att vara behjälpliga 
med mikrolån, teknisk support, livsmedel och alternativa grödor att odla under tiden eftersom 
kaffeplantan ger skörd först efter fem år. Efter fem år, när odlarna kan skörda sina plantor, 
finns inget tvång att sälja till Nestlé. Om plantorna är mer resistenta kan mer kaffe 
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produceras, odlaren ökar sin produktivitet, Nestlé ökar sina intäkter och konsumenten får ta 
del av en hållbarhetslösning. Dessutom sprids kvalitetstänket och hållbarhetstänket i området, 
då en odlare blir inspirerad av en annan. Kunskapen förs också förhoppningsvis vidare från 
generation till generation där fördelarna med att odla hållbart kaffe kan slå ut fördelarna i 
kortsiktigare odlingsobjekt, såsom snabbväxta blommor som i dagsläget odlas på ställen där 
kaffeplantage tidigare fanns (Elmgren). 
 
4.1.5 Ansvarstagande 
 

”Alla inom företaget vet om vad Nestlé som företag gör inom långsiktigt hållbar utveckling 
och ansvarsfullt agerande. Vi får info via Nestlé-Nytt och utbildning, t.ex. har hela fabriken 

varit samlat och haft utbildning i detta. Vi säkerställer at vi lever upp till interna och externa 
krav, ex certifierat av ISO 22000;OHSAS18001. Vi har miljömål och vi producerar  

”Fair trade”-kaffe” (Birgitte Krenk). 
 
Nestlé har en historia kantad av problem. De är ett av de mest bojkottade företagen i världen, 
mycket p.g.a. marknadsföringen av torrmjölk som modersmjölkersättning till tredje världen 
(Internationalen.se). Bojkotten pågår fortfarande på flera håll, trots att Nestlé antagit The 
International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, vilket förbjuder främjandet av 
bröstmjölksersättning. Under 2000-talet har företaget fortsatt att få negativ publicitet, t.ex. 
genom rapporter om att en kinesisk mjölkprodukt från företaget innehållit melamin, ett slags 
plast, varpå företaget meddelade att man skulle sluta tillverka mjölkprodukter i Kina.  
 
Elmgren beklagar företagets brokiga historia men menar att det är just historia. Vidare säger 
hon att de långsiktigt ekonomiska och sociala utmaningar som världen står inför idag, som 
befolkningsfrågan och tillgång till resurser, inte kan lösas på kort sikt och inte enbart av 
myndigheterna. Företagen måste ta sitt ansvar för att bidra till lösningen. För att Nestlé skall 
lyckas med detta använder de CSV. (Elmgren) 
 
Elmgren pratar om ansvarstagande i relation till det dåliga rykte Nestlé har haft och 
fortfarande har. Elmgren säger att företag i tydlig frontposition ofta får ta smällen från 
bakomliggande företags misslyckanden, något Elmgren upplever som orättvist. 
 
”En journalist kan inte låta bli, trots att det ska skriva positivt om CSV, att ta upp historien. 
Det känns orättvist och jobbigt, men det är bara att bita ihop och jobba vidare. Det stoppar 

inte vårt tankesätt, men visst är det synd att konsumenten inte alltid förstår hur enormt mycket 
vi lägger ner på den här typen av arbete”(Elmgren). 

 
Att bemöta och hantera kritiken gällande brister i sitt agerande och ansvarstagande är något 
som Nestlé blivit bättre på. Under 80- och 90-talet var de dåliga på att svara överhuvudtaget, 
och när de väl gjorde det hade de inte tillräckligt mycket underlag. Idag är det annorlunda och 
de kan bemöta kritiken på ett helt annat sätt. Vissa av grupperna som fortfarande bojkottar 
Nestlé vägrar dock att prata med dem (Nordin). 
 
Eftersom Nestlé finns i 85 länder ligger en stor utmaning i att anpassa sig efter olika kulturer, 
lagar och regler. Om Nestlé t.ex. etablerar en fabrik i ett underutvecklat land ligger ofta denna 
mitt i skogen, och för att se till att allt fungerar måste man även se till det omkringliggande 
samhällets behov. Vägar måste kanske byggas och politiken kan vara annorlunda, liksom 
religionen. Att vara medveten om och anpassa sig efter dessa skillnader är en viktig del i 
Nestlés sätt att se på ansvar säger Elmgren. 
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Douglas Jonhag exemplifierar drastiskt hur det kan gå om ansvarstagandet inte är långsiktigt 
och intensivt.  

 
”FN kan gå in med 10 jeepar och massa pengar utan att vara på plats. Då går allt åt helvete. 
Man måste vara på plats hela tiden! Det går inte att komma i en flashig bil och säga vad de 
ska göra, samtidigt som man inte kan slänga in alla pengar på en gång. Man måste ge de 

personer man hjälper lite hela tiden, för då visar de mer intresse” (Jonhag) 
 
4.1.6 Externa faktorer - Intressenter 
Nordin berättar att kunderna är en viktig del av Nestlés intressenter. Att ha en bra dialog med 
dem i affärssituationer är av yttersta vikt. Aktieägarna är en annan kategori av intressenter 
som ständigt gör sig påminda då det finns en press att kortsiktigt leverera resultat. En tredje 
kategori är organisationer som på ett eller annat sätt värnar om mänskliga rättigheter, såsom 
Röda Korset, Kyrkan, Rädda Barnen, Amningshjälpen och Fair Trade. Alla dessa vill Nestlé 
hålla en god dialog med. Det är dock viktigt att komma ihåg att de alla har olika agendor vid 
olika tidpunkter, och Nestlé försöker förekomma och bemöta eventuell kritik på ett vettigt sätt 
(Nordin). Även de anställda är en intressent som Nestlé vill värna om, och man tänker utifrån 
delat värde även där (Elmgren). Varje individ har en utvecklingsplan och två gånger om året 
möter man sin ”handledare” för att se till att den efterföljs. Delat värde spelar in eftersom en 
nöjd anställd också bidrar mer till företaget (Sofia). Ovanstående intressenter är de som 
behandlades under intervjutillfällena. Vi hittade inga tecken på att Nestlé aktivt jobbade med 
att identifiera sina intressenter. 
 
Aktieägarna påverkar i allra högsta grad företaget. Även om långsiktighet och framtiden är 
två nyckelord ska de naturligtvis samtidigt leverera ett värde till aktieägarna från vilka det 
finns en enorm press att göra resultat. Att investera i Nestlé är en trygg och långsamtgående 
investering, man går inte in i företaget för att göra klipp, och det vet aktieägarna. 
Avkastningen är ca 3 % varje år, och företaget försöker undvika hets kring resultat, t.ex. 
genom att inte göra kvartalsrapporter (Nordin). 
 
4.1.7 Interna faktorer - Aktiviteter 
Enligt företaget kan man inte säga att ett projekt inte är lyckat, för då har man inte jobbat 
ordentligt med det och tidsperspektivet har varit för kort. Nestlé belyser att uttrycket 144 plus 
144 år är grundmurat i aktiviteterna företaget åtar sig (Elmgren, Nordin).  
 
För Nestlé är det viktigt att aktiviteterna de åtar sig inte skall stämplas som Greenwashing 
eftersom detta skulle skada företagets rykte. De arbetar hellre i det tysta med sina projekt än 
statuerar exempel som kan misstolkas som ihåligt eller egoistiskt i sin natur (Elmgren). Även 
Nordin förstärker denna bild. 
 

”Det som tyvärr fortfarande lever kvar lite grann hos många individer i vårt företag är att 
många är rädda för att kommunicera någonting vi gör om det är så att vi inte har städat upp 
hela kedjan. Om vi har reningsanläggningar som renar det vatten vi släpper ut från alla våra 
fabriker utom en fabrik så ska vi inte kommunicera förrän den sista fabriken är på plats, och 

det tycker jag är fel” (Nordin). 
 
Aktiviteterna företaget har valt ska därför vara kopplade till aktivitetskedjan och 
kärnverksamheten. Det är där företaget kan göra skillnaden enligt Elmgren, för i periferin blir 
potentiella aktiviteter små stänk av traditionell CSR, och sen stoppas de där. Detta är inget 
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genuint ”commitment” eftersom man inte man skall åta sig att utföra en aktivitet om inte alla 
tre led (konsument, odlare, företag) i kedjan fungerar (Elmgren). För att förstärka bilden av att 
långsiktighet, men också ansvar, är avgörande för Nestlés val av aktiviteter exemplifierar hon 
med ett projekt företaget har i Bangladesh. Där har ofta männen hand om djurskötseln, och 
därför jobbar företaget med kvinnorna och utbildar dem inom skötsel av djuren, mjölkning 
och även primära veterinärkunskaper så att djuren kan medicineras. Detta har varit 
framgångsrikt och bidragit till utvecklingen av jordbruket (Elmgren). 
 
Platskännedom är också viktigt vid val av aktiviteter, och där har företaget en tillgång i sin 
erfarenhet och kunskap eftersom man lyckats etablera sig i många olika miljöer och länder. 
Aktiviteterna måste skräddarsys för den specifika platsen, t.ex. genom en pipeline med vatten 
till en by, och dessa investeringar skulle inte göras om man inte hade en långsiktig plan och 
tanken på att skapa bättre värde för alla parter (Elmgren). 
 
Elmgren säger att hon får mängder av förfrågningar gällande sponsring, och hon menar att 
många tänker att sponsring är socialt ansvarstagande men att ”man då är helt fel på det”. 
Istället ska man skapa delat värde längs hela aktivitetskedjan för att upprätthålla 
långsiktigheten, och i det delade värdet finns pengar att hämta för Nestlé: 

 
”Vi skulle kunna skänka alla våra pengar till sponsring, men det gynnar inte någon, inte 

odlare, inte oss. Vad vi istället fokuserar på är de områden där vi känner att vi kan ha en bra 
dialog med odlaren, där vi kan tillföra någonting till odlaren som vi kan få nytta utav i våra 

fabriker och som då kan gynna våra konsumenter i form utav exempelvis högre kvalitet” 
(Elmgren) 

 
4.1.8 Konkurrensperspektiv 
 

”Är CSV en strategi? Ja absolut, det är klart att det är det” (Nordin) 
               

När frågan vilka fördelar denna strategi ger gentemot konkurrenter börjar Nordin med att 
vända på frågan och säga att Nestlé måste bli bättre på att kommunicera det de gör. De har 
konkurrenter som gör betydligt mindre men som lyckas framstå som att de gör betydligt mer. 
Han tror att Nestlé definitivt kommer att spetsa till det inom kommunikationsfrågan, även om 
det handlar om att prioritera resurser. Många inom företaget håller med honom om att Nestlé 
inte kan tillåta att konkurrenter tar en tätposition i hållbarhetsfrågorna (Nordin).  
 
”Ur ett långsiktigt perspektiv så tror jag t.ex. att er generation är betydligt mer intresserad av 
att känna till mer om vad som finns bakom de varumärken ni handlar av, och det blir mer och 
mer viktigt. Om ni inte är intresserade just idag kommer ni bli det när ni får barn och familj, 

och ni kommer att se till att handla av leverantörer som agerar etiskt ok” (Nordin). 
 

4.1.9 Ekonomiskt perspektiv 
 

”Allt går ut på att öka avkastningen och samtidigt sänka produktionskostnaden. Det blir 
alltså dubbel effekt” (Jonhag) 

 
En väsentlig fråga är om Nestlés sociala ansvarstagande och deras CSV-strategi kan gynna 
dem ekonomiskt. Nordin och Jonhag menar att så är fallet då CSV skapar förutsättningar att 
bedriva verksamheten. Nestlés kunder är intresserade av frågor som rör socialt 
ansvarstagande, vilket gynnar Nestlé i affärsdiskussioner.  
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En svårighet vi påvisat i det teoretiska ramverket är att mäta resultatet av satsningar i socialt 
ansvarstagande. Detta är dock ingenting Nordin känner sig pressad av: 
 
”Det är en svår fråga. Jag tror det är svårt att sätta en investeringskalkyl på CSV eller CSR. 
Jag har aldrig varit i en sådan diskussion heller. Jag uppfattar det inte som ett problem, det 

långsiktiga perspektivet är det viktiga” (Nordin) 
 

4.1.10 Engagemang och utvecklingsmöjligheter 
 
Innovation är en del som finns inkorporerad i hela företaget, något vi tidigare påvisat i 
exemplet med de förädlade kaffeträden. Elmgren berättar att företaget satsar åtminstone ett 
par procent av omsättningen på F&U, och företaget ser innovationsförmågan som en 
konkurrensfördel (Elmgren, nestle.com). Nescafé var världens första ”instant coffee”, och det 
uppfanns p.g.a. en överproduktion av kaffe i Brasilien. Kaffeinstitutet i landet ville kunna 
bevara kaffet och se till att man kunde dricka det genom att bara tillägga vatten, och därför 
kontaktade man Nestlé. Företaget hade då erfarenhet av torrmjölk, och genom ett antal års 
försök lyckades man göra samma procedur med kaffet, som förvarades i små plåtburkar och 
kallades Nescafé.  
 
Idag är förpackningsfrågan högaktuell, liksom materialfrågan. En förpackning från företaget 
ska vara så miljövänlig och praktisk som möjligt, och den ska vara hållbar lika länge som 
produkten. Där möts ekonomisk och miljömässig hållbarhet. T.ex. så har företaget haft en 
förpackning som mer eller mindre äter upp sig själv. När produkten är levererad häller man 
vatten på den och till följd av det evaporerar den (Elmgren, nestle.com). 
 
4.1.11 Case-analys Nestlé  
 
Nedan presenteras i korthet de delar vi tolkar som viktiga utifrån Nestlés SSA. 
 
Historia 
 

• Stor påverkan på sin omvärld som världsledande aktör. 
• Intressenters kritik och bojkotter har påverkat ryktet negativt. 
• Historian viktig drivkraft till företagets val att arbeta med CSV. 

 
Hållbarhet 
 

• Hållbarhet avgörande för Nestlé, därför går strategin ut på delat värde. 
• CSV är förankrat i organisationen och berör alla inom företaget. 

 
Kommunikation 
 

• Problem i sin externa kommunikation med att förmedla vad man gör och varför. 
• Bristen i tydlighet gör att de inte till fullo uppnår en unik position. 
• Detta kan bero på rädslan att uppfattas som Greenwashers och vi anser att det beror på 

osäkerheten kring hur man förmedlar SSA till allmänheten. 
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Länkar 
 

• Handlingskraft, engagemang och uthållighet finns rakt igenom aktivitetskedjan. 
• Nestlé gör inside-out-analyser och outside-in-analyser för att identifiera vilka projekt 

man skall bedriva. T.ex. har man identifierat hur villkorsfaktorer har påverkat bönder 
att sluta odla kaffe då det finns en osäkerhet i denna gröda. Via forskning har man 
hittat nya sätt att odla, och denna kunskap förmedlas till bönder. De blir då mer 
effektiva, får mer betalt samtidigt som Nestlé får högkvalitativa produkter. På 
liknande sätt verkar man för mer jämställda villkor mellan män och kvinnor utmed sin 
aktivitetskedja och transporter, förpackning och produktion effektiviseras utifrån ett 
miljöperspektiv men också i syfte att reducera kostnader och öka avkastningen.         

 
Resurser 
 

• Svaghet att utifrån resursperspektivet inte riktigt kunna utvärdera vilka finansiella 
resultat sociala aktiviteter leder till. 

• Delat-värde-utgångspunkter leder till värdefulla resurser som t.ex. kvalitetsbönor, men 
också humanresurser då man lyckas attrahera personal. 

• CSV-strategin är unik då det sociala ansvarstagandet diversifierar de aktiviteter man 
utför och gör dem mer komplexa. Detta leder till att de blir svårare att imitera. 

• Aktiviteterna tvingar företaget till långsiktighet: först satsar man på F&U för att 
förbättra ett visst projekt, ett projekt som kan fortgå i fem år, alltför att maximera 
utvecklingen. Under processen skapas nya resurser, resurser som kan verka som 
konkurrensfördelar för Nestlé. 

 
Konkurrens 
 

• Nestlé uppfattar CSV som konkurrensfördel, något vi håller med om utifrån 
aktivitetsperspektivet. Det finns en tydlig och genomtänkt aktivitetsmatchning som 
man utför utifrån CSV-strategin.  

• Svårigheterna att kommunicera sitt sociala ansvarstagande försvagar effekterna av 
strategin, och vi ser att det hade varit till företagets absoluta fördel om CSV och vad 
det innebär hade varit mer känt och fungerat som en form av kvalitetsstämpel.  

 
Innovation 
 

• Innovation är inkorporerat i verksamheten och ses som en naturlig del i att skapa 
hållbarhet. Flera av innovationerna är en produkt av det sociala ansvarstagandet, t.ex. 
kaffeträden speciellt framtagna för respektive klimat. 
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4.2 DIF Fotboll 
 
4.2.1 Historia 
Djurgårdens IF bildades 1891. DIF fotboll har vunnit 11 allsvenska guld och var under början 
av 2000-talet en av svensk fotbolls giganter då man vann allsvenskan år 2002, 2003 och 2005. 
Man har idag cirka 14 000 medlemmar och en styrelse bestående av sju personer där Tommy 
Jacobson är ordförande (Dif.se). 
 
4.2.2 Kärnverksamhet 
 
”Föreningen har till uppgift att främja och genom sina medlemmar utöva fotbollidrotten. För 

detta ändamål skall föreningen verka för fotbollidrottens bästa, välja ändamålsenliga 
verksamhetsformer, anpassa sin verksamhet efter samhällets krav samt verka för samarbete 
och förståelse mellan idrottsföreningar och de myndigheter, institutioner och organisationer 

som berörs av verksamheten” (Dif.se) 
          

DIF:s kärnverksamhet är alltså fotbollen. Detta bekräftas av Patrik Asplund och Johan Wilny, 
verksamma vid projektet Djurgårdsandan, och det är utifrån fotbollen, både breddverksamhet 
och elitverksamhet, som DIF driver sin verksamhet. Djurgården gör dock ett viktigt 
ställningstagande då man säger att verksamheten skall utformas och anpassas efter samhällets 
krav och viktiga intressenter kring föreningen.  
 
4.2.3 Målsättningar 
Ordförande Jacobsson och DIF har lanserat ett ”nytt Djurgården” som går ut på att DIF skall 
bli Nordens bästa fotbollsklubb 2015 och ständigt vara ett av tre topplag i fotbollsallsvenskan 
(Djurgårdaren, 2011). Satsning går under parollen Vision 2015. Jacobsson medger att denna 
typ av satsning inte är ovanlig inom fotbollsvärlden och att DIF under framgångsåren i början 
av 2000-talet praktiserade en liknande satsning. Det som utmärker Vision 2015 är enligt 
Jacobsson att DIF har genomgått en längre period av svårigheter sedan den senaste 
framgången 2005. Interna stridigheter och alltför stort fokus på enbart sportsliga framgångar 
skadade långsiktigheten (Djurgårdaren, 2011). Ett starkt samhällsengagemang står nu i fokus 
då goda värderingar, ansvarstagande gentemot intressenter, medlemmar, supportrar, sponsorer 
och ungdomar skall bygga DIF från grunden (Dif.se). En stor del i den strategiska satsning 
som DIF har valt att göra med socialt ansvarstagande syftar till att stärka varumärket enligt 
Wilny, och strategin stämmer överens med behovet av att bygga ett försäljningsmässigt och 
ekonomiskt starkt DIF. Jakobsson menar att detta är av yttersta vikt för att undvika de misstag 
som föreningen gjort vid tidigare satsningar (Djurgårdaren, 2011). 
 
4.2.4 Djurgårdsandan 
Djurgårdsandan instiftades 2006 och är en grundläggande del i DIF:s arbete att ta socialt och 
etiskt ansvar. Enligt DIF är våld och skadegörelse samhällsproblem som även påverkar 
fotbollen och därför har man identifierat behovet av att ta ett större samhällsansvar. 
Satsningen initierades av Asplund, Anders Carlberg, den dåvarande styrelsen och af Johnick 
Foundation och idag jobbar Asplund, Wilny och Bo Wester aktivt med Djurgårdsandan 
(Asplund, Wilny). 
 
4.2.4.1 Djurgårdsandan ur ett operationellt perspektiv 
För att nå ut med sina visioner om etiskt och socialt ansvarstagande jobbar DIF med fyra 
områden inom Djurgårdsandan, varav följande relaterar till studiens syfte; Positiv 
supporterkultur, Drive-in-fotboll och Värdegrundsutbildning (Asplund).  
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4.2.4.2 Värdegrundsutbildningen 
 
”Värdegrundsarbetet är ett viktigt verktyg för DIF att integrera sina värderingar hos de som 

är aktiva inom klubben vilket reducerar risken för att en enstaka person ställer till det och 
”svärtar ned” klubbmärket” (Wilny) 

 
Värdegrundsutbildningen syftar till att tidigt i åldrarna hos fotbollsspelarna instifta värdena 
respekt, värdighet och glädje. Detta åstadkoms genom att spelarna erhåller tre olikfärgade 
märken vid vissa prestationer. T.ex. så erhålls det röda märket vid aktivt förebyggande mot 
mobbing. Mats Lundholm säger att Djurgårdsandan ger spelare, ledare, föräldrar och 
organisationen möjligheten att jobba utifrån en bra värdegrund som motverkar kränkningar 
och mobbning, och DIF samarbetar med föreningen FRIENDS i anknytning till 
värdegrundsutbildningarna. Bo Wester säger att det inneburit konkreta, positiva händelser. 
 

“Våra ledare börjar reagera på uppträdandet på läktaren som de inte tycker stämmer med 
den värdegrund vi står för. Vidare får vi positiv feedback från skolan där vi har elever i 

fotbollsklasser som har värdegrund som teoripass” (Wester) 
 
Ett annat sätt som värdegrundsutbildningen yttrar sig är via sommarkollo. Här samlas 
fotbollsintresserade ungdomar, både medlemmar och ickemedlemmar. Det är en möjlighet för 
barn och ungdomar som knappt varit utanför sin stadsdel att interagera med andra i samma 
ålder samt vara med om en spännande upplevelse (dif.se, Marie Forsberg). Asplund berättar 
att man bedriver värdegrundsövningar och delar ut stipendier, och en talangfull 
ungdomsspelare anslöt till DIF efter att han deltog på sommarkollot där han tilldelades ett 
stipendium. 
 
DIF tar ansvar för att ungdomsspelare sköter sin utbildning genom att ställa tydliga krav på att 
skolan sköts, och man bedriver samarbete med både Vittra gymnasium och 
Engelbrecktskolan. Ungdomsspelarna tilldelas mentorer som skall fungera som vuxna 
kompisar och på så sätt tar DIF ansvar även när spelarna är utanför fotbollsplanen eller 
skolan. 
 
4.2.4.3 Positiv supporterkultur  
 
”När en individ gör en idiotgrej blir det stora konsekvenser. Vi tappar mycket pengar på att 

en person gör ett misstag trots att vi bevisligen har gjort mycket för att förhindra detta” 
(Wilny) 

 
Ett viktigt socialt projekt som DIF framgångsrikt driver i syfte att stoppa de läktar- eller 
supporterrelaterade incidenterna kallas Alternativa avstängningar. (Djurgårdaren, 2011). 
Principen är att en person som blivit avstängd från att besöka DIF:s matcher får en chans att 
komma tillbaka genom en så kallad Djurgårdstjänst under uppsikt av en mentor. Den 
avstängde skriver ett kontrakt med DIF och utför olika tjänster inom föreningen, och vid 
lyckat resultat blir personen så småningom välkommen tillbaka på egen hand. Än så länge har 
26 av 28 personer genomgått processen med lyckat resultat, och både Rikspolisstyrelsen och 
regeringen har visat intresse av att sprida konceptet över landet (Djurgårdaren, 2011).  
 
Alternativa avstängningar är ett unikt projekt som DIF startade och som det idag finns planer 
på att bedriva på nationell nivå (Wilny). Projektet har även uppmärksammats internationellt 
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som en unik ansats till att lösa huliganproblematiken. Wilny och Asplund lyfter fram historien 
om en kille som hade flertalet socialanmälningar och genomgående IG i betyg under sin 
gymnasieutbildning. Han hamnade i programmet och efter att hans ettårskontrakt gick ut bad 
han om förlängning eftersom han inte kände sig mogen att lämna programmet. Efter 
programmet hade det skett en stor förändring och han återgick till skolan och lyckades ta 
gymnasieexamen. 
 
4.2.4.4 Drive-in-fotbollen 
Drive-in-fotbollen går ut på att DIF tillsammans med lokala klubbar i förorterna erbjuder 
ungdomar att komma och spela inomhusfotboll på fredag- och lördagskvällar. Projektet är 
uppsatt i fyra förortsområden och varje vecka kommer ca 400 deltagare. Målsättningen är att 
slussa in ungdomarna i föreningslivet, eller få dem att engagera sig som ledare (Asplund, 
Wilny).  
 
Drive-in-fotbollen fick från första början en otroligt bra respons enligt Marie Forsberg och 
hon berättar att man har lyckats erbjuda ungdomar som annars skulle ”dra runt på stan och 
drälla” en aktivitet som de vill och kan engagera sig i. Det har blivit lugnare i de områden där 
projektet bedrivs säger hon, och man har fått positiv respons från bl.a. kriminella personer 
som gläds åt att deras syskon erbjuds en aktivitet som får dem att må bra fysiskt och som 
håller dem borta från gatorna. 
 
Enligt Forsberg är tydligt ledarskap viktigt för att få denna typ av verksamhet att fungera. 
Likaså är tydligheten i själva idén avgörande och hon berättar hur DIF samarbetar med både 
polisen och brandkåren i syfte att säkerställa tryggheten och integrera projektet lokalt.  

 
”Det är väldigt viktigt att känna till dessa områden och hur de fungerar säger hon och 

den lokala förankringen är avgörande vilket kräver en tydlig dialog mellan de olika 
parter som är involverade. Detta vet DIF” (Forsberg) 

 
Klubben erbjuder utbildningar samt utvärderar varje enskilt pass för att kunna göra 
återkopplingar och dra lärdomar. Detta särskiljer DIF från bl.a. lokalkonkurrenten AIK som 
har imiterat konceptet men som i ”praktiken bara slänger in en boll i hallen och låter 
ungdomarna spela” (Forsberg).  
 
De sociala projekt som DIF bedriver är en del av en tydlig strategi från DIF:s sida och därför 
skulle de aldrig driva t.ex. Drive-in-fotbollen som fritidsgård. DIF samarbetar med lokala 
klubbar och myndigheter och samtidigt hittar de talangfulla och duktiga ledare då 10-20 av 
ungdomarna lyfts fram varje år och får genomgå ledarutbildningar och 
värdegrundsutbildningar. Dessa ungdomar blir sedan Drive-in-ledare och lokala förebilder 
(Asplund).  
 
Konceptet, som var nytt i Sverige när DIF introducerade det, har spridits på nationell nivå och 
Riksidrottsförbundet använder sig nu av det i form av Drive-in-idrott. Flera kommuner har 
insett värdet i konceptet och betalar för att verksamheten skall bedrivas även hos dem. Wilny 
och Asplund berättar att Drive-in-fotbollen är varumärkesskyddat och DIF äger rättigheterna 
till verksamheten.  
 
4.2.5 Ansvarstagande 
DIF har under hösten 2011 analyserat vilka mål de har och vilka områden som är intressanta 
för organisationen, samt vart DIF:s engagemang kan ha störst inverkan. Genom att analysera 
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verksamheten internt och externt har man identifierat både brister som finns och möjligheter 
som kan uppstå. Det arbete som har påbörjats visar sig framförallt i det projekt som man 
kallar för Djurgårdsandan där föreningen konkret utför det arbete som är grundläggande för 
att realisera målsättningarna i Vision 2015 (Djurgårdaren, 2011).  
 
Det finns inga direktiv eller principer specificerade för vilket ansvar DIF faktiskt har och det 
gör ansvarsfrågan både svår och farlig menar Wilny. DIF kan inte ta på sig för mycket ansvar 
men i Djurgårdsandan tar klubben långt mycket mer ansvar än vad som kan utkrävas. 
 

”Allmänheten tycker generellt att fotbollsklubbarna ska ta väldigt mycket ansvar vilket till 
stor del beror på den negativa mediebevakningen. Att DIF sedan 2006 har investerat 25 

miljoner kronor i olika sociala projekt måste tyda på ett tydligt och kraftigt ansvarstagande 
men det är inte lika intressant att läsa om proaktiva åtgärder som t.ex. Alternativa 

avstängningar som det är att läsa om skandaler” (Wilny) 
      

 
I Stockholm har polisen en särskild enhet kallad Supporterpolisen som enbart jobbar med 
supporterproblematiken kring framförallt fotbollsmatcher (polisen.se). Kostnaden för denna 
enhet uppgår till cirka 4 miljoner kronor per år (Priks, 2012). Enligt Priks (2012) är de 
samhälliga kostnaderna för huliganvåld svårt att beräkna, men de bör vara högre än enbart 
kostnaderna för Supporterpolisen eftersom dessa kostnader innefattar minskat 
konsumentöverskott då många väljer att inte gå på fotboll, mänskligt lidande, 
sjukvårdskostnader och förstörd egendom. Det här är ett exempel på hur Djurgården genom 
att hantera sin supportproblematik kan minska kostnaderna för samhället. Under slutet av 90- 
och början av 2000-talet växte sig DIF:s supporterskara stor vilket skapade problem för 
klubben. Wilny beskriver hur det var många som ville hitta på ”massa strunt” vilket ledde till 
interna oroligheter och det blev svårt för DIF att behålla sponsorer och skaffa nya. Något 
behövde göras, Wilny beskriver hur Asplund var en stark kraft när han drev fram det sociala 
ansvarstagandet som ett sätt för DIF att stärka imagen och ta itu med de problem som fanns 
verksamheten. 
 
DIF genomför för närvarande en intressentdialog där man vill ta reda på vad dess intressenter 
anser vara viktigast för DIF. Vi har inte fått tillgång till det fullständiga resultatet men enligt 
Asplund så rankas Djurgårdsandan som en femma av respondenterna medan vikten av 
sportsliga framgångar bara rankas som en trea på skalan.  
 

”För DIF är det viktigt att vara en betydande och positiv aktör. Det är inte bara det 
sportsliga som räknas utan det är resan som är det viktiga, att hjälpa människor under resans 

gång och vara viktig för kedjan, klarar man det så är det positivt för samhället” (Asplund) 
   

4.2.6 Externa faktorer - Intressenter 
DIF:s viktigaste intressenter är; supportrar, sponsorer, investerare, media, polisen, spelare (A-
laget) och organisationen DIF (ungdomsspelare, ledare, anställda). Svenska Fotbollförbundet, 
media och polisen är de övriga intressenter som tydligast framstår som viktiga för DIF. Vi har 
inte funnit stöd för att DIF aktivt jobbar med att identifiera sina intressenter.  
 
I maj 2011 avgick den dåvarande sportchefen Stefan Alvén med omedelbar verkan till följd 
av grova hot som riktades mot honom och hans familj. Hoten var undertecknade med 
”Rättvisan DFG” och DFG står för Djurgårdens fina grabbar som anses vara DIF:s mest 
hårdföra supportergrupp (Svd.se). Sportchefens avgång beskrevs av Jacobsson som ett 
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bakslag för hela klubben (Expressen.se). Under 2011 dömdes DIF till att betala sammanlagt 
175 000 kronor i böter av Svenska Fotbollförbundet för läktarrelaterade incidenter och den 
totala bötessumman för åren 2007 – 2011 var 1 115 000 kronor (Dif.se).  
 
Asplund beskriver hur polisen kan påverka DIF både positivt och negativt eftersom de inte 
alltid har samma agenda som DIF. När DIF spelade match borta mot Norrköping agerade 
polisen aggressivt mot supportrarna och polisen skapade enligt Asplund en kaotisk atmosfär 
som sedan beskrevs i media som ett symptom på huliganproblemet. När sedan DIF spelade 
match mot Syrianska uppträdde polisen vänligt mot supportrarna och lyckades skapa en 
atmosfär som lade grunden till fotbollsfest. Att polisen ibland agerar utifrån en agenda som 
inte överensstämmer med DIF:s och framgick då polisen gick ut med ett pressutlåtande som 
sade att de skulle dubbla antalet tillträdesförbud för supportrar som missköter sig, samtidigt 
som DIF hade som målsättning att inga incidenter skulle ske (Asplund). intressenter kring 
DIF agerar ofta utifrån medias bild av fotbollen och enligt Wilny finns det en tydlig tendens 
att media lyfter fram det negativa. Både Wilny och Asplund anser att media har ett intresse av 
att skandalisera fotbollen eftersom det säljer. 
 
4.2.7 Interna faktorer – Aktiviteter 
Djurgårdsandan har sedan starten involverat åtta till tio stycken olika projekt (Wilny). DIF 
gjorde tydliga, strategiska val då de identifierade vilka aktiviteter de skulle bedriva berättar 
Wilny och en viktig faktor var vad som var attraktivt utifrån ett investerarperspektiv (Wilny). 
Man såg även till kärnkompetenserna och den verksamhet som DIF i grunden bedriver 
(Asplund). De sociala aktiviteterna bygger på fotbollen och det är p.g.a. att de ligger nära 
DIF:s kärnverksamhet som de också ligger DIF om hjärtat (Asplund). Alla projekt har dock 
inte varit lyckade och det har man tagit lärdom av. 
 
”Tidigare har vi ibland överskattat organisationens förmåga och tagit på oss projekt som inte 

har varit direkt kopplade till vår kärnkompetens. Begränsade resurser har också påverkat 
men vi har lärt oss av det, vi har blivit mer restriktiva vid val av aktiviteter och vi kan sortera 

bättre nu bland vilka projekt vi kan och inte kan driva” (Wilny) 
 
 
Människorna och att rätt person med rätt idéer finns inom organisationen lyfter Asplund fram 
som en viktig faktor. Han poängterar vikten av att vara djupt förankrad i alla de aktiviteter 
man bedriver och detta exemplifieras av Wilny. Han berättar hur de från början enbart 
använde sig av sina egna ledare vid Drive-in-fotbollen, men det blev ingen riktig skjuts förrän 
engagerade lokala ungdomar att bli ledare.  

 
”Det är viktigt att lära känna de lokala förmågorna, för om man inte känner personen på 

plats så blir det ingen relation” (Wilny) 
 

 
Just förmågan att känna till det område man verkar i lyfter Forsberg fram som avgörande och 
hon varnar för att underskatta rollen som lokal kultur och tradition spelar för hur lyckat en 
viss aktivitet skall bli i ett visst område. 
 

”Det är ju ingen social verksamhet vi sysslar med” (Jacobsson i Expressen.se) 
 
Det framkom under intervjuerna att A-laget inte är helt integrerat i Djurgårdsandan. Detta kan 
förklara den mediestorm som briserade veckan innan vi var i Stockholm för att intervjua DIF. 
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DIF:s A-lag frös ut två spelare ur spelartruppen med motiveringen att de inte längre var 
aktuella för spel (Expressen.se, 2012). Åtminstone en av spelarna skall bl.a. ha tvingats att 
spela med juniorlaget och förvägrats att äta och träna med A-laget. Jacobsson medgav i en 
intervju att det hela kunde ha hanterats på ett annat sätt från DIF:s sida, men att han stöder 
beslutet och motiverar detta med det ovanstående citatet (Expressen.se, 2012), ett citat som 
uppenbarligen inte är helt förenligt med övriga organisationens sociala engagemang. 

4.2.8Konkurrensperspektiv 
Djurgårdsandan spelar en viktig roll för DIF:s positionering, konkurrenskraft och ekonomiska 
utveckling. Det är meningen att det sociala ansvarstagandet skall gagna verksamheten och 
detta är avgörande ur ett långsiktigt perspektiv enligt Wilny. I en undersökning som Sport och 
Affärer gjorde i syfte att undersöka hur starka svenska idrottsklubbars varumärken är kom 
DIF på första plats framför lokalkonkurrenten AIK. Jacobsson förklarar resultatet med att 
man har jobbat med sitt varumärke och sitt sociala engagemang, som tillsammans med en 
tydlig samordning av klubbens olika aktiviteter har legat till grund för framgången (Sport och 
Affärer, 2012).  Idag är klubben angelägen att arbeta utifrån det sociala ansvarstagandet säger 
Asplund, och även om arbetet handlar om att eliminera problemområden, stärka varumärket 
och få in sponsorer så drivs han framförallt av hjälpa människor. 

DIF:s sociala satsning är avgörande för det engagemang som många av klubbens sponsorer 
lägger ned i DIF (Djurgårdaren, 2011). Dagen efter vår intervju med Asplund presenterades 
DHL Freight som officiell partner. DHL motiverade sitt engagemang med att DIF:s 
strategiska arbete ligger helt i linje med DHL:s företagsprogram gällande miljöarbete, 
samhällsintresse och fortbildning (Dif.se). 
 
Inga av DIF:s konkurrenter bedriver samma typ av verksamhet enligt Asplund och därför 
håller klubben på att bygga upp en styrka som kommer visa sig att vara svår att imitera. 
Redan idag verkar Djurgårdsandan som en konkurrensfördel säger Wilny, vilket bekräftas av 
Forsberg:  
 

”DIF ligger långt före vad gäller utveckling, det finns en energi och det finns ett flöde och 
detta lägger grunden för det som gör Djurgårdsandan unikt” (Forsberg) 

  
4.2.9 Ekonomiskt perspektiv 
 

”Det är självklart viktigt att få in pengar och resurser för att kunna bedriva verksamheten 
men för Djurgårdsandan i sig handlar det framförallt om att gå plus minus noll” (Asplund) 

            
DIF har sedan 2006 investerat 25 miljoner kronor i Djurgårdsandan och Asplund berättar att 
satsningen möjliggjordes tack vare tillskjutna pengar. Drive-in-fotbollen kostar ca 400 000 
kronor per år och plats och i dagsläget betalar DIF själva för åtminstone en sådan plats. Enligt 
Asplund är 400 000 kr en ganska liten kostnad om man tittar till det värde som man skapar, 
dels socialt men också för DIF i stort.  
 
”Det inte går att mäta sociala aktiviteter i pengar utan det man får göra är att visa effekterna 
av aktiviteterna. När DIF visar upp de positiva effekterna av t.ex. Drive-in-fotbollen finns det 

ingen som kan ifrågasätta dess värde” (Asplund) 
 
Djurgårdsandan har uppvisat ett nollresultat de senaste två åren och det är viktigt att den vilar 
på en stabil ekonomisk bas som inte förlitar sig på sponsorer menar Wilny. Runt 2010 var 
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tvungen att gå ned i arbetstid då DIF hade det ekonomiskt tufft vilket ledde till att han enbart 
hann med att förvalta Djurgårdsandan snarare. Nu är den ekonomiska situationen på väg att 
stärkas och därför kan han börja fokusera på utveckling igen.  
 
Då en del av DIF:s kärnverksamhet är ungdomsfotbollen så vill Asplund inte tala om att DIF 
kan, ska eller vill tjäna pengar direkt på Djurgårdsandan eftersom de aldrig skall ska tjäna 
pengar på ungdomarna (Asplund). Han berättar dock att man gjort konsultliknande uppdrag 
utifrån hur fotbollsklubbar kan arbeta med socialt ansvar men han ser det inte som en framtida 
inkomstbringande källa. Forsberg anser dock att DIF skulle kunna tjäna pengar direkt på 
Djurgårdsandan då hon både ser att DIF:s image står för någonting som många potentiella 
partners vill ta del av, samt att DIF besitter kompetenser inom socialt ansvarstagande som 
inga konkurrenter har. 
 
4.2.10 Engagemang och Utvecklingsmöjligheter 
Föreningen har visat att man genom aktivt arbete kan förändra destruktiva beteenden säger 
Wilny och syftar bl.a. till Alternativa avstängningar. Djurgårdsandan är långsiktigt och 
kommer alltid att leva kvar, det sociala ansvarstagandet kommer aldrig att bortprioriteras ur 
verksamheten (Wilny). Långsiktigheten förtydligas av Asplund som säger att hela 
organisationen förhoppningsvis redan genomsyras av Djurgårdsandan men att man måste 
utöka dialogen och kommunikationen. Samtidigt som DIF:s sociala engagemang har fått 
mycket positiv uppmärksamhet, bl.a. på politisk nivå, framstår det som att man inte riktigt har 
lyckats förmedla allt det positiva som man anser sig göra (Asplund, Wilny).  
 
Lundholm berättar att uttrycket Djurgårdsandan har en lång historia och att det enligt honom 
står för det positiva förhållningssätt man skall ha gentemot varandra inom klubben. Han 
jobbar utifrån Djurgårdsandan varje dag, men menar att ordet idag är lite borttappat i sin stora 
betydelse, då det används som en beskrivning av både DIF:s sociala projekt och av 
organisationen i stort. 
 
DIF har inte varit fulländade i sin kommunikation säger Wilny, men samtidigt så tror han inte 
att det skulle vara svårt att förmedla vad man gör och varför, utan det snarare handlar om att 
man inte har valt att göra det. DIF har en medieavdelning som kan bli bättre på att förmedla 
Djurgårdsandan menar han. Tidigare hade man en halvtidsanställd mediekommunikatör för 
Djurgårdsandan. Rollen försvann då resurserna blev mindre och medieavdelningen har inte 
tagit över jobbet med dagliga uppdateringar (Wilny). Enligt Asplund kommer man dock ta tag 
i dessa frågor och utveckla Djurgårdsandan ytterligare. Han berättar att man under 2012 
kommer att behandla supporterfrågan ännu tydligare och man har anlitat två 
supporterkoordinerare som ska förstärka verksamheten.  
 
4.2.11 Case-analys DIF 
 
Historia 
 

• DIF är en organisation med problematisk historia vilket gjort att man fått dåligt rykte. 
Man har även upplevt interna stridigheter vilket är en av anledningarna till 
Djurgårdsandan. 

• Organisationen är under förändring och man jobbar med målsättningen att bli Nordens 
ledande fotbollsklubb 2015, och en viktig del i satsningen är socialt ansvarstagande. 
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Långsiktighet 
 

• Viljan att införa större långsiktighet i verksamheten och bättre bemöta problem 
hanterar man med ansvarstagande. 

• DIF säger själva att det sociala ansvarstagandet är en strategisk satsning och man har 
gjort analyser av sin verksamhet och omvärlden i syfte att säkre största möjliga 
genomslagskraft. 

• Vi tror att Djurgårdsandan kommer att fortsätta att utvecklas, mycket tack vare att man 
via den har attraherat nya sponsorer. 

 
Intressenter 
 

• Man har lyckats engagera externa intressenter som t.ex. polis och brandkår i syfte att 
genomföra sina projekt så effektivt som möjligt och man utför arbetet kontinuerligt 
vilket visar på ett starkt engagemang och uthållighet. Däremot ser vi inte att de aktivt 
arbetar med att identifiera sina intressenter. 

 
Kommunikation 
 

• Vi tycker att det sociala ansvar man tar tydligt relaterar till DIF:s kärnverksamhet, 
men att det finns tecken på att man brister i sin kommunikation kring vad begreppet 
Djurgårdsandan står för. Organisationens flaggskepp, A-laget, har kanske inte tillfullo 
integrerat det sociala ansvarstagandet i sin verksamhet.  

• DIF behöver en stärkt kommunikation internt så att man säkrar att hela 
aktivitetskedjan jobbar utifrån samma målsättningar.  

• Extern kommunikation behövs också så att man bättre lyckas förmedla det arbete man 
gör och de värderingar man står för. 
 

Aktivitetsmatchning 
 

• DIF lyckas inte uppnå önskvärd den nivå av aktivitetsmatchning som behövs för att 
kunna dra maximal nytta av sitt sociala ansvarstagande. Således behöver man förbättra 
den interna kommunikationen. 

• Det finns motsättningar i DIF:s sätt att jobba idag. Å ena sidan pratas det om att inte 
bara sportsliga resultat räknas, medan A-lagets målsättning är att vara ett topplag. DIF 
måste lyckas kommunicera att det sociala ansvarstagandet består av aktiviteter som 
stärker hela verksamheten och även lägger grunden för sportsliga framgångar på sikt, 
t.ex. via nya sponsorer och hantering av supporterproblematik. 

 
Trade-offs 
 

• Man säger sig ha lärt sig vilken typ av aktiviteter man kan utföra och vilka man inte 
klarar av eller bör göra. De fyra övergripande projekt Djurgårdsandan nu består av är 
resultatet av lyckade projekt, medan de som inte finns kvar är projekt man testade men 
fann omöjliga att ha kvar. 
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Resurser 
 

• Djurgårdsandan bringar värde till föreningen genom att viktiga investeringar till följd 
av den strategiska inriktningen görs.  

• Riskerna och kostnaderna minskas då man tar tag i supporterproblematiken, vilket 
bl.a. är värdefullt när man säljer DIF som produkt under fotbollsmatcher till åskådare.  

• DIF är relativt ensamma om att arbeta med SSA inom fotbolls Sverige, och flera av 
projekten är unika för dem. 

• Projekten är även svåra att imitera. Konkurrenter har försökt sig på Drive-in-fotboll 
men saknat samma lokala kännedom och engagemang som DIF har. 

• DIF har avgörande humanresurser i form av Asplund som med sin historia och 
drivkraft har lagt grunden till det som idag är Djurgårdsandan, och den typen av resurs 
är svårimiterad. Vi ser dock en viss risk i att DIF:s sociala ansvarstagande tappar fart 
om man blir av med nyckelpersoner som Asplund och Wilny då man kanske är lite för 
beroende av deras kompetens och engagemang.  

 
Konkurrens 
 

• Som ett svar på negativ påverkan från t.ex. media har Djurgårdsandan instiftats, och 
de aktiviteter man genomför i den syftar till att skapa delat värde. Detta ger DIF en 
unik position som särskiljer dem från sina konkurrenter och således är Djurgårdsandan 
en konkurrensfördel. 

 
Lönsamhet 
 

• Djurgårdsandan som fristående aktivitet är inte lönsam. 
• Vi ser det som en svaghet att inte fundera på att sälja sina kunskaper som konsulter 

eller föreläsare. 
• Vi tror att tveksamheten är rädsla för att förmedla att Djurgårdsandan kan gynna dem 

ekonomiskt. Dock anser vi inte att det finns motsättning mellan sociala förbättringar 
och en stärkt verksamhet ekonomiskt. 

 
Innovation 
 

• DIF har lyckats skapa sociala förbättringar utifrån sin aktivitetskedja, och framförallt 
har de bidragit till innovation via SSA genom Alternativa Avstängningar och Drive-
in-fotbollen.  
 

4.3 Cross-case-analys 
 
För att kunna applicera empirin i det teoretiska ramverket är det nödvändigt att först jämföra 
de båda fallen, och den presenterar vi här i vår cross-case-analys.  Vi använder oss av de 
kritiska faktorerna i det teoretiska ramverket i jämförelsen, och för att göra analysen komplett 
lyfter vi självklart fram både likheter och skillnader. 
 
4.3.1 Externt 
 
Identifiera intressenter 
Vi har sett att varken Nestlé eller DIF gör någon aktiv eller kontinuerlig analys av sina 
intressenter. Båda organisationerna säger sig ha en klar bild av vilka intressenter som finns 
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runt organisationen och hur de påverkar verksamheten, men man säger sig inte se något behov 
av att göra en aktiv intressentanalys. 
 
Outside-in-analys 
Då Nestlé uttalat arbetar med CSV gör man ständigt outside-in-analyser. Vi har tydligt sett att 
framförallt villkorsfaktorer har påverkat Nestlés arbetssätt vilket vi har exemplifierat med 
bl.a. bönders ovilja att odla kaffe, något Nestlé har anpassat sin aktivitetskedja utifrån genom 
både F&U samt nya processer. Sedan har vi förstått att även verksamhetskontexten är en 
viktig fråga för Nestlé och kanske allt för framtiden då man har uttryckt att politiska 
situationer o.d. påverkar verksamheten tydligt och att detta är något som man ständigt tar i 
beaktning. 
 
DIF har tydligt tagit hänsyn till relaterande branscher t.ex. i Drive-in-fotbollen och detta har 
varit avgörande för projektets framgång. Vi har även sett att villkorsfaktorer påverkar vilket 
ansvar DIF måste ta för bl.a. sina supportrar under de fotbollsmatcher man arrangerar. De har 
även förstått vikten av att rekrytera rätt personer till sin organisation och har via 
Djurgårdsandan lyckats hitta talanger på platser som förut inte togs tillvara på. 
 
Identifiering av gemensamma beröringspunkter 
Man kan tydligt se att DIF och Nestlé har insett att externa faktorer påverkar deras 
verksamhet och båda organisationerna arbetar aktivt för att identifiera vilka faktorer som är 
mest avgörande för deras verksamhet. Sedan har man analyserat hur man skall anpassa sig 
utefter dessa förhållanden för att skapa delat värde.   
 
4.3.2 Internt 
 
Aktiviteter 
DIF och Nestlé har utformat aktiviteter och sin aktivitetskedja utifrån ett socialt 
ansvarstagande och de eftersträvar en unik positionering utifrån detta. För att uppnå det här 
har båda företagen gjort trade-offs för att förstärka aktiviteterna. 
 
Aktivitetsmatchning 
Vi har sett att Nestlé har den bästa aktivitetsmatchningen av organisationerna då de har 
integrerat CSV väl utmed hela aktivitetskedjan, och de visar tydlig handlingskraft, 
engagemang och uthållighet. DIF är på god väg att lyckas med aktivitetsmatchningen men 
p.g.a. bristande kommunikation, både internt och externt, har de inte lyckats integrera 
Djurgårdsandan i hela verksamheten. Nestlé och DIF har problem att kommunicera den 
strategiska tillämpningen av socialt ansvarstagande externt vilket gör att de inte uppnår sin 
fulla potential i positioneringen. 
 
Become native 
DIF har bekräftat vikten av att känna till de områden man verkar i på djupet och de har visat 
vilka resultat man kan uppnå genom att lyckas. Nestlé inser också att det här är av yttersta 
vikt då de bl.a. har 900 agronomer som hjälper företaget på olika platser.  
Organisationerna har visat att de har satsat på antingen forskning eller utveckling i syfte att 
Become native, och de har vågat experimentera med de projekt man genomför. Resultatet har 
ofta varit lyckat och lett till viktiga innovationer. 
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Inside-out 
Båda företagen genomför någon form av inside-out-analys för att hitta de gemensamma 
punkter där företagets aktivitetskedja kan utformas så att man lyckas skapa delat värde. DIF 
har medgett att de tidigare har gjort vissa felbeslut kring vilka aktiviteter de har satsat på 
utifrån analysen, men de har utvecklats och lärt sig att knyta de aktiviteter man utför nära sin 
kärnverksamhet. Nestlé menar att detta är absolut avgörande och att om man inte utgick ifrån 
sin kärnverksamhet så skulle man inte lyckas bli framgångsrikt. 
 
4.3.3 Konkurrensfördelar 
 
Resurser 
DIF:s och Nestlés sociala ansvarstagande leder till resurser som är värdefulla för 
organisationerna. Vi har dock uppmärksammat att DIF skulle kunna dra ännu större nytta av 
Djurgårdsandan än vad man gör då man inte riktigt vågar vara tydliga med att Djurgårdsandan 
kan användas för att tjäna pengar. Organisationernas strategiska satsningar förefaller vara 
ovanliga och vi har visat på hur de har lyckats göra dessa resurser svårimiterbara, mycket till 
följd av det engagemang man har satsat, vilket också har lett till att det kommer vara svårt för 
dem att avsluta sina strategiska satsningar. Dock har vi sett, då DIF är en mycket mindre 
organisation än Nestlé, att man är mer beroende av några specifika personer. DIF:s strategiska 
satsning kan vara mer sårbar om någon av dessa personer försvinner och en nyrekrytring slår 
fel. 
 
Aktiviteter 
Gemensamt för organisationerna är att de uttrycker att deras strategiska satsning på socialt 
ansvar innebär konkurrensfördelar för deras organisationer. Nestlé har problem med sin 
externa kommunikation vilket gör att även om de utför fler och annorlunda aktiviteter än sina 
konkurrenter så får de mindre uppmärksamhet än dem. Detta innebär att Nestlé inte 
maximerar de konkurrensfördelar som man annars kan se att de har tack vare sin CSV-
strategi. DIF har också som vi visat problem med sin kommunikation, men detta både internt 
och externt, vilket gör att man inte lyckats uppnå samma nivå av integrering och 
aktivitetsmatchning som Nestlé och därför har man en del att utveckla för att till fullo skapa 
hållbara konkurrensfördelar med hjälp av sin socialt ansvarstagande strategi. 

Innovation 
Det finns exempel på hur både DIF:s och Nestlés ansvarstagande strategier leder till 
innovationer. DIF har lyckats skapa nya processer och Nestlé har skapat nya produkter som 
förpackningar som evaporerar efter användande och nya resurstillgångar som kaffeträden. Vi 
har sett att Nestlé anammar innovationsfrågan tydligare och de jobbar aktivt för att utveckla 
och innovera medan DIF:s innovationsprocess förefaller ha varit mer slumpmässig. DIF:s 
målsättningar med det sociala ansvarstagandet är inte att skapa innovation utan 
innovationerna har snarare blivit ett resultat av de möjligheter man identifierat, Nestlé å andra 
sidan har som uttalat mål att skapa innovation för att möjliggöra långsiktighet och hållbarhet. 

Mätbarhet 
Varken DIF eller Nestlé anser att det innebär några problem för deras verksamheter att det är 
svårt att mäta och utvärdera kostnaderna, intäkterna och de finansiella resultaten av deras 
sociala satsningar. DIF menar bl.a. att det inte handlar om den finansiella mätbarheten utan 
om att visa på de sociala förbättringar som deras aktiviteter leder till. I Nestlé har vi förstått 
att man egentligen aldrig ens diskuterat detta område och huruvida det skulle vara ett problem 
eller inte.     
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5. Analys och diskussion 
 
Kapitlet inleds med en analys av vissa av de delar som låg utanför det teoretiska ramverket, 
detta p.g.a. att vi under de empiriska observationerna fann kritiska faktorer som kan härledas 
även till övriga stycken. Det här kan verka motsägelsefullt då intervjuerna formades efter 
själva ramverket, men det framgick i dem att flera faktorer hörde ihop med den teori vi 
presenterat innan ramverket, och det kommer att leda till att det teoretiska ramverket 
utvecklas. Vi fortsätter sedan med att göra en matchning mellan teori och empiri utifrån själva 
ramverket, och vi vill genom detta lyfta fram de likheter och olikheter vi hittat. På så sätt 
utvecklas ramverket än mer, där nya faktorer tillkommer medan andras relevans minskar, och 
i slutändan presenteras ett nytt ramverk. 
 
5.1 Inledning analys 
 
Huruvida kapitalismen står under attack eller om girigheten faktiskt har tagit kontrollen över 
företagen kan diskuteras. Det är inte vår uppfattning att sådant är fallet, men vi kan inte heller 
blunda för det som sker runt om i världen i form av den ekonomiska krisen, kritiken mot 
bankerna, eurokrisen och företagsskandaler som Lundin Petroleum. Vi anser att det kan 
finnas behov för företag att omvärdera sin verksamhet utifrån ett socialt ansvarstagande i 
syfte att svara på ett modernt samhälles alltmer komplexa förväntningar på företag och deras 
verksamhet. Den ekonomiska lönsamheten är och förblir ett viktigt ansvar som företagen har 
men vi anser oss ha sett hur fallföretagen kan skadas ekonomiskt till följd av att de inte tar ett 
större socialt ansvar utifrån sin verksamhet. DIF upplevde hur sponsorer och allmänheten 
vände organisationen ryggen i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, trots att man under 
denna period var Sveriges mest framgångsrika fotbollslag. Nestlé brottas ännu med sin 
historia och bojkotter har drabbat företaget och dess image negativt. Vi anser oss kunna säga 
att en gemensam faktor för de båda fallföretagens strategiska satsning på socialt 
ansvarstagande är deras historia, och vi tror att det kan vara så att företag med den typen av 
historia är mer benägna att arbeta med SSA. Nestlés VD förklarade att det idag är 
underförstått att man gör en långsiktig satsning då man investerar i företaget, och han 
förstärkte den bild som vi tidigare har målat upp hur kortsiktighet och hetsen kring 
kvartalsrapporter i det långa loppet är skadligt för verksamheten. DIF uttrycker samma insikt 
då man säger att de sportsligt framgångsrika åren kantades av alltför kortsiktigt fokus, och 
verksamheten urholkades av interna stridigheter en bristande hållbarhet, kanske framförallt 
ekonomiskt.  
 
En intressant insikt vi har kommit till är att trots att de båda företagen verkar i helt olika 
kontexter beskriver de på väldigt lika sätt hur de påverkas av sin omvärld. I Nestlés fall 
förefaller det vara så att det sociala ansvarstagandet har vuxit fram mera organiskt, och tack 
vare företagets magnitud har man kunnat institutionalisera CSV medan DIF:s sociala 
ansvarstagande till en början byggts upp av enstaka individer med ett stort engagemang. Av 
detta drar vi slutsatsen att externa påtryckningar och en medvetenhet är viktiga drivkrafter för 
ett företags ledning att satsa på SSA, men viljan kan också komma från den enskilda 
individens personliga drivkraft. Dessa former av drivkraft kan finnas i ett och samma företag. 
Slutsatsen vi kan dra från fallföretagen är att om det sociala ansvarstagandet skall kunna 
användas strategiskt så måste företagets grundvärderingar, normer och målsättningar 
genomsyras av denna drivkraft, och sedan kan man sprida det vidare i verksamheten som 
vilken strategisk satsning som helst. 
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5.1.1 Ramverkets utveckling 
Vi har identifierat problematisk historik som en viktig faktor till varför företag vill använda 
SSA. Vi har även sett att personligt engagemang är en viktig drivkraft och att det initialt kan 
vara avgörande för företagets vilja att driva igenom SSA. Vi anser det dock vara viktigt att 
personligt engagemang mynnar ut i en institutionalisering av det sociala ansvarstagandet inom 
hela organisationen, annars riskerar det sociala ansvarstagandet bortprioriteras i det långa 
loppet. Därför är det av yttersta vikt att företagets kultur, normer, värderingar och 
målsättningar genomsyras av drivkraften att skapa delat värde, annars kommer det inte bli 
strategisk ansats. Eftersom företagets målsättningar även bör innefattas av den strategiska 
riktningen så anser vi också att långsiktighet är av yttersta vikt, och hets kring 
kvartalsrapporter och kortsiktiga resultat har vi sett kunna skada företaget på sikt. Utifrån 
ovan benämnda delar tillförs följande faktorer till ramverket: 
 

• vikten av personligt engagemang som drivkraft till SSA 
• problematisk historia som drivkraft till SSA 
• kultur – värderingar och normer måste vara inkorporerade djupt i verksamheten i SSA 
• långsiktighet – delar värde måste integreras i målsättningen vilket kräver långsiktighet  

 
5.2 Analys av externa faktorer 
 
I båda fallen märkte vi att företagen inte aktivt arbetade med att identifiera intressenter. Vi 
tolkar detta som att de ser sina intressenter som en självklarhet där en kontinuerlig 
identifiering inte är nödvändig. Dock har båda företagen påpekat att det inte bara är aktieägare 
som är viktiga intressenter. Aktieägarna har dock inte förbisetts, och vi fick reda på att det i 
Nestlé finns en enorm press att leverera resultat, trots att aktieägarna i Nestlé inte förväntar 
sig kortsiktig avkastning.  
 
När vi jämför våra empiriska observationer med teorin som talar om intressenters attribut 
märker vi att båda företagen lägger mycket fokus på de intressenter som har legitimitet och 
angelägenhet, vilket överensstämmer med SSA eftersom det ofta handlar om att tillgodose de 
svaga. Vi tror att det oftast är i relationen med dessa intressenter delat värde kan uppstå, men 
vi anser det vara ett misstag att inte, på ett korrekt sätt, uppmärksamma intressenter med 
styrka. En sådan intressent är media. DIF har svårt att få media att skriva om de positiva saker 
man gör via Djurgårdsandan, tvärtom fokuserar media ofta på det som är negativt. Här brister 
DIF i sin externa kommunikation precis som Nestlé, och detta innebär i förlängningen att båda 
har problem med att förmedla vad de faktiskt gör i sitt sociala engagemang. Vi tror att detta 
hade kunnat undvikas om företagen hade gjort en intressentanalys. I den hade man tydligare 
sett medias egenskaper och kunnat anpassa sig efter dem, och vi tror att företagens dåliga 
rykte delvis är ett resultat av bristen i kommunikationen.  
 
Intressentanalysen är enligt oss en viktig del i SSA, men att tillgodose en eller två av de tre 
typer av intressenter som finns respresenterade i teorin är inte tillräckligt, utan först när man 
är medveten om alla intressenter och deras påverkan kan strategin bli komplett. Vi drar alltså 
slutsatsen att en bortglömd intressentanalys påverkar företaget möjligheter att arbeta med 
SSA negativt. I dagens samhälle är det viktigt att ta hänsyn till alla de intressenter som har en 
påverkan på företaget och gör man inte det riskerar man att inte få den effekt på strategin som 
man önskar. Detta exemplifieras väl med Nestlé där VD berättade att vissa av deras 
konkurrenter uppfattas som att göra mer social nytta än Nestlé trots att det enligt honom så 
inte är fallet.  
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Likaså är det betydelsefullt att göra en outside-in-analys. Vi har sett att båda företagen har 
gjort detta, och det ser vi som en styrka. Teorin gör gällande att sociala faktorer i allra högsta 
grad är inflytelserika och ett allmänt välmående är avgörande för ett företags möjlighet att 
konkurrera. Nestlé har integrerat sitt sociala ansvarstagande i sina visioner och det ligger nu i 
deras kultur. DIF är på god väg och har förstått vikten av att anpassa sig efter sin omvärld via 
Djurgårdsandan, men den är ännu inte fullt integrerad i alla delar av företaget. Trots det har de 
via outside-in-analysen hittat flera områden där delat värde kan uppnå, t.ex. via Alternativa 
Avstängningar och Drive-In-Fotbollen. 
 
Teorin visar att Diamantmodellen kan fungera som ett hjälpmedel för att anpassa sig efter sin 
omvärld. I matchningen mellan teorin och empirin kan vi konstatera flera intressanta saker 
från de fyra faktorerna som finns i modellen. T.ex. så har vi inte hittat några konkreta 
exempel på att efterfrågefaktorerna tas i beaktning av företagen, även om vi förstår att den 
påverkar dem, och kanske då framförallt Nestlé. Däremot hittade vi tydliga exempel på hur 
villkorsfaktorer påverkar Nestlé. Bönders ovilja att odla kaffe tvingade Nestlé till att agera 
genom innovation, och resultatet av det blev specialanpassade kaffeträd vilka var mer 
resistenta mot det specifika klimatet, och detta fungerade som incitament för bönderna att 
börja odla. Under den långa tidsperiod som det tar för träden att växa bistod företaget med 
stöd i form av pengar eller alternativa grödor. Vi tror att företagets förmåga att kunna anpassa 
sig efter dessa, och till och med att dra nytta av dem via F&U, är en av anledningarna till att 
de varit så framgångsrika. Nestlé utnyttjar också relaterande och stödjande branscher. Istället 
för att satsa på sponsring investerar Nestlé sina resurser där man kan ha en dialog och skapa 
utveckling. T.ex. så satsar man på lokala bönder och producenter och försöker få dem att 
maximera värdet av sina handlingar och grödor. Ett bra exempel på det är när Nestlé 
instruerar kaffebönder att vara noggranna i sin torkning av bönorna för att undvika att stenar 
medföljer i påsarna. På så vis får de mer betalt och sociala förbättringar skapas, samtidigt som 
Nestlé sparar kostnader i sin hantering av bönorna. 
 
Att DIF varit så framgångsrika i Drive-in-fotbollen kan enligt oss delvis förklaras via 
förmågan att ta hänsyn till stödjande och relaterade branscher. De har samarbete med polisen 
och kommunen i projektet, och de har gjort noggranna utvärderingar av vilka som behöver 
involveras. Utan det nödvändiga stödet hade projektet varit en omöjlighet. På samma sätt har 
DIF stärkt värdegrundsutbildningen i samarbete med FRIENDS. 
 
En villkorsfaktor som påverkar företaget är supporterproblematiken. Supportrarnas handlingar 
har stor inverkan på föreningens ekonomi, rykte och image, och för att hantera problematiken 
har vi visat i empirin att Alternativa Avstängningar kan skapa delat värde och till viss del 
hantera problematiken. Genom projektet reduceras de samhälleliga kostnader som uppstår till 
följd av huliganism, och de sociala förbättringarna för individen som befinner sig i 
programmet leder till ett stärkt rykte för DIF samtidigt som individen kan hitta en väg tillbaka 
till arenan och glädjen i fotboll. 
 
Att verksamhetskontexten påverkar företagen är uppenbart. Vi har dock redan slagit fast att 
företagets förhållningssätt till lagar och regler är en självklarhet. Outside-in-analysen handlar 
om att identifiera var man kan skapa delat värde, men att förhålla sig är inte samma sak som 
att skapa, och därför ser vi inte denna faktor som väsentlig för ramverket. 
 
Slutligen konstaterar vi utifrån teorin och empirin att båda företagen använder sig av outside-
in-analysen. Använder man verktyget på rätt sätt är det en möjlighet att hitta de gemensamma 
beröringspunkterna och på så sätt förstå att man kan skapa delat värde.  
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Figur 5:1 Villkorsfaktorer och Relaterande branscher utifrån Nestlé och DIF (Porter, 1991) 

 
5.2.1 Ramverkets utveckling utifrån externa faktorer 
Utifrån matchningen mellan teori och empiri tycker vi att intressentanalysen framstår som en 
viktig del för ramverket. På frågan om varför man ska göra den märkte vi att om man inte gör 
den djupgående och komplett kan det uppstå problem, och i det här fallet var det bristen på 
extern kommunikation om vad företagen gör och varför gentemot de intressenter som 
uppvisade styrka. Man kan alltså med fördel göra en intressentanalys utifrån SSA. Även 
outside-in-analysen kvarstår som en viktig faktor för ramverket. Om man inte gör en sådan 
analys riskerar man att missa de gemensamma beröringspunkterna, och det innebär i 
förlängningen att delat värde inte kan uppnås. Vidare märkte vi att efterfrågefaktorer inte 
spelade en väsentlig roll för ramverket eftersom vi inte såg någon tydlighet eller tecken på att 
dessa togs i beaktning. Samma sak märkte vi med verksamhetskontexten eftersom dessa 
snarare utgör en hygienfaktor för alla företag oavsett strategi. Således anses följande faktorer 
mindre viktiga för ramverket. 
 

• efterfrågefaktorer (Diamantmodellen) 
• verksamhetskontext (Diamantmodellen) 
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5.3 Analys av interna faktorer 
 
Både DIF och Nestlé är organisationer vars verksamhet tydligt påverkar sin omvärld. En 
organisations förfarande påverkar dess rykte och ett skadat rykte bör rimligtvis påverka hur 
organisationen ser på sin egen verksamhet. Därför är det en naturlig följd för företag att 
anpassa aktivitetskedjan utifrån SSA. 
 
Vi har kommit till slutsatsen att SSA kan leda till en unik position vilket båda våra fallföretag 
till viss del lyckas med. Nestlé-fallet har bekräftat vikten av trade-offs, engagemang, 
uthållighet samt handlingskraft som avgörande delar för att uppnå en unik position, men 
också vikten av extern kommunikation har bekräftats då detta är något som Nestlé inte är lika 
bra på. Detta har inneburit att Nestlé inte till fullo utnyttjar sin CSV-strategi som annars 
präglas av väl genomarbetad aktivitetsmatchning samt logiskt beslutsfattande som kan 
härröras till de trade-offs man gör. Relevansen för uppsatsen utifrån denna insikt är inte att 
Nestlé har problem med sin kommunikation, utan att vi har upptäckt att det finns stora 
problem för de företag som vill använda SSA som en konkurrensstärkande strategi att 
kommunicera varför man vill göra det och hur. Problemet har även bekräftats i DIF-fallet och 
vi anser att ämnet inte uppmärksammas i den relevanta litteratur som finns. Internt ligger 
alltså problemet i att företag som vill ta ett större ansvar inte har kunskapen om hur de skall 
kommunicera detta. Företaget inser att genom att knyta sociala aktiviteter till sin egen 
kärnverksamhet kan företagets kompetens och resurser faktiskt skapa sociala förbättringar 
men också stärka den egna verksamheten. För oss framstår det dock som att båda 
fallföretagen har en rädsla för att anklagas för Greenwashing, eller att värdet i de sociala 
aktiviteter de genomför kommer förloras om de uttrycker att det är en del i en värdeskapande 
strategi. Denna rädsla anser vi kunna härröras till det deontologiska perspektivet och Kant då 
det förefaller vara så att det finns en rädsla för att företagets sociala engagemang kan komma 
att anklagas för att vara enbart själviskt och därför inte anses vara till godo. Det deontologiska 
perspektivets kritik mot socialt ansvarstagande som strategi har vi dock redan förkastat, och 
därför argumenterar vi för att företagen måste kommunicera denna form av socialt 
ansvarstagande, annars kommer de inte lyckas uppnå den unika position man skulle kunna 
uppnå.  
 
Vi har sett att aktivitetsmatchning är av yttersta vikt för att ett företag skall kunna använda 
SSA och hur engagemang, uthållighet samt handlingskraft är viktiga delar för att uppnå detta. 
Den interna kommunikationen är lika viktig för att uppnå aktivitetsmatchning och i empirin 
visas hur bristande intern kommunikation kan skada aktivitetsmatchningen och strategin. I 
DIF:s A-lag, som till stor del respresenterar DIF externt, innefattas inte alltid de normer, 
värderingar och strategier som annars internt gäller. När en negativ händelse kring A-laget 
sker som inte passar in i den socialt ansvarstagande strategin kommer det att få större negativa 
konsekvenser än när man lyckas genomföra någonting positivt p.g.a. detta. 
 
Utifrån det teoretiska begreppet Become native har alla delarna förutom Ta tillvara på lokala 
råvaror och material bekräftats som viktiga. Vi har inte kunnat se att tillvaratagandet av 
lokala råvaror eller material har varit avgörande för fallföretagens arbete att utveckla lokal 
kännedom, eller att det är en del som de har brustit i och därför saknas. Förmodligen är detta 
viktigare för Nestlé än DIF till följd av verksamheten de bedriver, men i de fall där man kan 
anse det vara viktigt att ta tillvara på lokala råvaror och material så faller det snarare under 
inside-out-länkar. 
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Det har tydligt framkommit att förmågan att känna de lokala områden där företaget verkar i 
är av yttersta vikt för att man skall kunna utveckla aktiviteter som leder till sociala 
förbättringar. Då DIF bara ”flyttade” ut sin egen verksamhet till de platser där man började 
bedriva Drive-in-fotbollen på så upplevde man stora svårigheter, men när man sedan tog 
tillvara på den lokala kompetens som fanns så blev projektet allt mer framgångsrikt. Nestlé 
uttryckte tydligt att det inte räcker att dyka upp på en plats där människor är fattiga med 
nästintill outsinliga resurser i syfte att bygga upp en helt ny infrastruktur och sedan bara 
lämna området. De har även tagit fram de 900 agronomerna som utstrålar engagemang och 
uthållighet från företagets sida medan man lär känna sin omgivning på ett djupt plan. DIF har 
visat att det kan vara avgörande att ha rätt typ av kompetens inom organisationen i syfte att 
skänka trovärdighet till de aktiviteter man bedriver. Både Asplunds och Wilnys förflutna kan 
identifieras som viktig kompetens för DIF kring supporterproblematiken. 
 
En del av Become Nativ gör gällande att F&U är en viktig del i förmågan att lära känna de 
områden man verkar i eftersom en djup lokal kännedom ger kunskaper som kan ligga till 
grund för forskning, som t.ex. kaffeträden som är anpassade efter olika regioners olika 
förutsättningar. Det står för oss klart att eftersom fallföretagen är relativt ensamma om att 
arbeta på det sätt som man gör inom sina branscher så har man tvingats till att experimentera 
gällande de aktiviteter man utför, och detta har skapat goda exempel på hur företag kan 
anpassa sin aktivitetskedja utifrån socialt ansvarstagande.  
 
Teorin visar att en del av Become native handlar om att man måste våga experimentera lokalt 
då företaget ofta kommer att vara pionjärer utifrån det delade värde-perspektivet på den plats 
man verkar. Det lokala experimenterandet kan leda till innovativa lösningar vilka sedermera 
kan utvecklas till viktiga projekt på större skala. Detta bekräftas i den empiriska studien 
genom bl.a. Drive-in-fotbollen som är ett typexempel på innovation genom lokalt 
experimenterande. 
 
Inside-out-analysen är ett grundläggande koncept inom SSA. Vi har sett att båda fallföretagen 
har gjort tydliga analyser av sina aktivitetskedjor och hur dessa påverkar sin omvärld. 
Företagen anser det vara avgörande att de sociala insatser man bedriver grundas i 
kärnverksamheten och på så sätt utnyttjar den kompetens man besitter. Detta är också en 
viktig del i aktivitetsmatchningen då man inte skulle kunna uppnå full integrering av sociala 
aktiviteter inom aktivitetskedjan om de inte utgick från verksamheten i sig. Om man utgår 
från HR i aktivitetskedjan har vi sett hur tydligt Nestlé satsar på att värna om sina 
medarbetare. Alla anställda vid företaget har en individuell utvecklingsplan som man 
kontinuerligt stämmer av, och ett av företagens långsiktiga mål är att uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. DIF arbetar också utifrån HR med sin värdegrundsutbildning där 
spelare, ledare och föräldrar till spelare får utbildning i vad ett korrekt uppförande innebär. 
Båda företagen har identifierat möjligheter till teknikutveckling, en kategori som finns i 
aktivitetskedjan. DIF samarbetar med flera skolor och har t.ex. en fotbollslinje på ett 
gymnasium, medan Nestlé samarbetar med Lunds Universitet vid vilket man delar ut ett 
CSV-stipendium som baseras på förståelse för hur ett företag agerar långsiktigt och hållbart. 
 
Resursanskaffning är en annan del av kedjan där Nestlé har identifierat att delat värde kan 
skapas. T.ex. genomsyrar medvetenheten kring vattenhantering alla deras projekt, och de 
jobbar också aktivt med intern logistik genom avfallshantering. Miljövänlig hantering kan 
leda till delat värde eftersom samhället mår bättre samtidigt som det finns 
besparingsmöjligheter. Extern logistik är även det en viktig faktor enligt teorin, något vi sett 
att Nestlé är medvetna om i sin paketering. De jobbar kontinuerligt med att använda så 
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miljövänliga paketeringar som möjligt, där ett exempel var en förpackning som evaporerade 
vid påhällning av vatten efter användning. 
 
I aktivitetskedjan återfinns en kategori kallad marknadsföring och försäljning, och den 
behandlar att man ska ta ansvar för sin produkt. Vi har sett hur viktig denna fråga är ur ett 
delat värde-perspektiv då Nestlé förr misskötte sin marknadsföring av bröstmjölksprodukter 
vilket ledde till en enorm bojkott. DIF är medvetna om relevansen i frågan eftersom de 
hanterar supporterproblematiken via Alternativa Avstängningar. Dessutom har det bekräftats 
att värdegrundsutbildningen har lett till att ledare har agerat då de inte tycker att visst 
beteende på läktaren accepterats utifrån de principer organisationen står för. 
 
Vi har nu gett flertalet exempel på hur DIF och Nestlé har analyserat sin aktivitetskedja och 
anpassat sina aktiviteter och verksamheter utifrån ett delat värde-perspektiv, men det är 
viktigt att poängtera att det inte finns någon generell formel som alla företag kan applicera när 
de skall genomföra en inside-out-analys. Viktiga utgångspunkter för en sådan analys är enligt 
oss hur företaget ser på sin aktivitetskedja, hur och var företagets aktiviteter påverkar 
samhället samt hur aktiviteterna kan utformas så att de leder till sociala förbättringar som 
också stärker företaget. 
 

 
 

Figur 5:2 Aktivitetskedjan utifrån Nestlé och DIF (Porter, 1991) 
 
5.3.1 Ramverkets utveckling utifrån interna faktorer 
Vi anser att ett företag genom att göra en inside-out-analys kan lägga grunden till den 
aktivitetsmatchning som är grundläggande för SSA. Genom att göra detta kan företaget 
gynnas då konkurrenskraftens stärks och sociala förbättringar kan uppnås, och därför kvarstår 
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denna faktor. Då det finns en svårighet i att ge ett komplett svar över hur inside-out-analysen 
skall utformas, har vi förfinat verktyget med dessa, enligt oss, viktiga utgångspunkter:  
 

• Hur ser företagets aktivitetskedja ut? 
• Hur och var påverkar företagets aktiviteter samhället man verkar i? 
• Hur kan aktiviteterna utformas så att de leder till sociala förbättringar som också 

stärker företaget? 
 
För att kunna identifiera vilka aktiviteter företaget skall utföra har vi bekräftat att Become 
native kan vara ett avgörande verktyg. Inom Become native märkte vi inte att Ta tillvara på 
lokala råvaror och material var en viktig faktor.  
 
Vi har upptäckt att det saknas kunskap kring hur företag skall kommunicera SSA och detta 
medför att möjligheten att skapa en unik position minskar, och därför anser vi att det är av 
yttersta vikt att ytterligare kompetens inom frågan utvecklas, annars tappar konceptet 
slagkraft. Således kommer denna faktor tillföras till det utvecklade ramverket. 
 
5.4 Analys av konkurrensfördelar 
 
Vi har i teorin visat olika sätt att se på konkurrensfördelar. Porters sätt gör gällande att 
konkurrensfördelar kan uppnås om man utför vissa aktiviteter till en lägre kostnad än sina 
konkurrenter, eller om man utför dem på ett sådan unikt sätt som gör att det skapas ett 
mervärde. Huruvida Nestlé i sin produktion utför aktiviteter till en lägre kostnad än sina 
konkurrenter är svårt att svara på, men vi fick bekräftat i intervjuerna att ett av ändamålen 
med alla CSV-aktiviteter var att sänka produktionskostnaderna. Att sänka kostnaderna är 
också något DIF nämner i intervjuerna då deras sociala ansvarstagande kan leda till bättre 
beteenden från supportrar, och således blir det mindre böter till klubben. Vi tycker att deras 
sätt att utföra aktiviteter är så pass unika att de skapar mervärde, i detta fall genom att 
attrahera sponsorer, där flera av dem inte hade sponsrat föreningen utan Djurgårdsandan. 
Alltså tolkar vi Djurgårdsandan som en konkurrensfördel. 
 
I Nestlés fall tycker vi att långsiktighetsperspektivet kan ses som en konkurrensfördel. 
Överlevnad är primärt för alla företag, och Nestlés plan sträcker sig decennier fram i tiden, 
både ekonomiskt och resursmässigt. De har insett hur aktuell vattenfrågan är och kommer att 
bli, och därför ser de till att använda så lite vatten som möjligt. Detta leder bl.a. till lägre 
produktionskostnader vilket fungerar som konkurrensfördel. 
 
I resursperspektivet nämns att en resurs ska vara värdefull, ovanlig, icke imiterbar och icke 
utbytbar. Tack vare Nestlés och DIF:s djupgående satsningar, långsiktighet, engagemang och 
uthållighet lyckas de åstadkomma dessa kriterier, men vi tycker att det ligger en viss 
problematik kring vilket värde SSA tillför resurserna. Det är nämligen i vårt tycke relevant att 
ställa sig frågan hur värdefulla resurserna hade varit om de inte utformats utifrån socialt 
ansvarstagande? Således skapar detta resonemang en problematik kring mätbarheten av 
resurserna, och detta tvingar de båda företagen till att enbart prata om värdet i form av sociala 
förbättringar, något vi diskuterar vidare nedan under analys av mätbarhet. 
 
Det är till viss del även problematiskt att tala om konkurrensfördelar i generella termer 
eftersom Nestlé och DIF verkar i helt olika branscher. En gemensam nämnare utifrån 
konkurrensfördelar i ljuset av SSA är att man reducerar risker. DIF arbetar mycket med 
supportproblematiken medan Nestlé jobbar mycket med landsbygds- och vattenproblem i 
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utvecklingsländer, och vid eventuella svårigheter har man ett gediget, djupgående socialt 
arbete att referera till. 
 
5.4.1 Ramverkets utveckling utifrån konkurrensfördelar 
Slutsatsen blir att vi tycker att SSA kan leda till konkurrensfördelar, även om det finns en 
problematik i mätbarheten. Konkurrensfördelarna går att hitta både utifrån Porters och 
Barneys definitioner, och därför kommer de att bestå i ramverket. Anledningen till att SSA 
kan leda till konkurrensfördelar är att sociala åtaganden ofta kräver ett långsiktigt 
engagemang, och då formas aktiviteterna och resurserna på ett sätt som gör att de blir 
värdeskapande och svåra att efterlikna. Kontentan är att denna del av ramverket förblir 
oförändrad. 
 
5.5 Analys av innovation 
 
Teorin säger att innovation är en viktig faktor i jakten på att skapa delat värde och att det kan 
vara avgörande för företags möjlighet att förändra sin sociala påverkan. Vi identifierade fem 
typer av innovation i teorin och har funnit att de alla fanns att hitta i de empiriska 
observationerna; fyra av dem i nuläget och en som en potentiell möjlighet. Denna möjlighet 
består av att DIF skulle kunna hitta en ny marknad som konsulter för hur SSA kan användas 
inom idrotten. DIF har inga planer på detta i nuläget, men vi ser en möjlighet till innovation 
inom branschen utifrån SSA.  
 
Drive-in-fotbollen och Alternativa Avstängningar är exempel på nya processer. Koncepten 
var initialt unika i Sverige, och de har varit två grundpelare i utvecklingen av Djurgårdsandan. 
Djurgårdsandan har också lett till organisatoriska förändringar för verksamheten. Två 
personer arbetar heltid med projektet och många nya personer har blivit involverade eftersom 
det kräver engagerade ledare och medarbetare. Ledarna i Drive-in-fotbollen är personer som 
började som deltagare. De utgör nu en del av DIF:s organisation och de kan ses som ett 
exempel på nya resurser. 
 
Nestlé har också som ett resultat av innovation fått nya resurser, t.ex. via de speciellt 
anpassade kaffeträd vi benämnt tidigare. Nya processer har tagits fram där vi visade hur 
kaffeodlare är mer måna om att deras säckar med bönor är rena från sten, och organisatoriska 
förändringar kan visas genom de agronomer som återfinns världen över. Nya produkter har 
också skapats, t.ex. genom den evaporerande förpackningen. 
 
En viktig skillnad vi uppmärksammat utifrån företagens förhållningssätt till innovation är att 
Nestlé aktivt arbetar med innovation, medan DIF mer slumpmässigt åstadkommit innovation 
genom att proaktivt motarbeta skadliga beteenden. Detta kan naturligtvis vara en fråga om 
resurser och historik, men det är ändå intressant att se att SSA kan leda till innovation utifrån 
olika arbetssätt. Oavsett vilket tillvägagångssätt och inställning man har till innovation så har 
vi sett att innovativa lösningar är en viktig del för företagen, och vid positiva resultat av dem 
så gagnar de både företag och samhälle. 
 
5.5.1 Ramverkets utveckling utifrån innovation 
Innovation kvarstår som en viktig faktor för ramverket, liksom alla de fem beståndsdelarna. 
Det är intressant att vi sett att inte bara kan socialt ansvarstagande som strategi leda till 
innovation, innovation är även en viktig del till att kunna skapa delat värde. Utifrån 
innovation är det också lätt att argumentera för varför företag ska använda sig av socialt 
ansvarstagande som strategi, eftersom ett företags framtida konkurrenskraft till stor del beror 
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på dess innovationsförmåga såsom visat i teorin. Även denna del av ramverket förblir 
oförändrad. 
 
5.6 Analys av mätbarhet 
 
Vi har uppmärksammat att det finns en svårighet i att mäta resultaten av sociala insatser, 
både för företag och för samhälle, vilket i förlängningen innebär en svårighet att påvisa 
konkurrenskraften. Teorin säger vidare att finansiella verktyg som kan uppskatta och värdera 
den finansiella och sociala samexistensen måste utvecklas. När vi i intervjuerna ställde frågor 
kring detta märkte vi snabbt att företagen inte använder sig av sådana verktyg, främst för att 
de inte anser sig behöva det. Både DIF och Nestlé poängterar att det är de mjuka värdena som 
är de viktiga, inte att kunna visa kostnader eller intäkter utifrån socialt ansvarstagande. Även 
om vi starkt kan sympatisera med dessa ståndpunkter vidhåller vi att det ur ett 
framtidsperspektiv kommer vara nödvändigt att ur ett finansiellt perspektiv visa vad man 
faktiskt åstadkommit i sina åtaganden. Aktieägarna i Nestlé är medvetna om att långsiktighet 
är det viktigaste i företaget, liksom att avkastningen är sparsmakad men kontinuerligt 
växande. Men vad händer om företaget plötsligt finner att det är i ekonomisk knipa? Kommer 
inte då frågan vilket ekonomiskt värde de sociala aktiviteterna egentligen skapat att lyftas? 
Oavsett om så blir fallet för eller inte så tycker vi att denna del av socialt ansvarstagande inte 
kan negligeras, dels för att strategi handlar om konkurrensfördelar ur ett ekonomiskt 
perspektiv, men också för att finansiell kortsiktighet är en del av affärsvärlden. Att då ha ett 
utarbetat verktyg och kunna påvisa att de sociala satsningarna faktiskt ger resultat skulle 
kunna fungera som incitament för investerare att satsa i ett sådant företag.  
 
5.6.1 Mätbarhetens påverkan på ramverket 
Även om vårt sätt att resonera kring mätbarhet i teorin inte bekräftades empiriskt väljer vi att 
vidhålla att det är en viktig faktor för ramverket. Som vi tidigare resonerat tror vi att det i 
framtiden kommer bli allt viktigare att kunna sätta siffror på sociala insatser, och möjligheten 
att bryta upp kostnader och intäkter utifrån dessa åtaganden tror vi är mer till en fördel än 
nackdel för SSA. En del av företags ansvar är att tjäna pengar, och om man inte kan säga att 
det är ekonomiskt motiverbart att ha sociala åtaganden i sin strategi kanske företag inte kan 
argumentera för att fortsätta bedriva dem. 
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5.7 Utvecklat ramverk 
 
Utifrån de faktorer som tillkommit och borttagits presenterar vi nu ett utvecklat ramverk. De 
flesta faktorerna förblev orörda, vilket vi tolkar som en lyckad mönstermatchning. Precis som 
i teoriavsnittet presenterar vi ramverket i uppbruten form men vi väntar med ramverket i sin 
helhet till slutsatsen där vi presenterar vårt resultat i förhållande till syftet 
 
5.7.1 Del A – externa faktorer 
 

 
 

Figur 5:3 Del A utvecklat ramverk – externa faktorer 
 
Tillkomna faktorer 
 

• vikten av personligt engagemang som drivkraft till socialt ansvarstagande som strategi 
• problematisk historia som drivkraft till socialt ansvarstagande som strategi 
• kultur – värderingar och normer måste vara inkorporerade djupt i verksamheten i 

socialt ansvarstagande som strategi 
• långsiktighet – delar värde måste integreras i målsättningen vilket kräver långsiktighet  

 
Mindre relevanta faktorer i våra fallföretag 
 

• efterfrågefaktorer (Diamantmodellen) 
• verksamhetskontext (Diamantmodellen) 

 



	  

	   60	  

5.7.2 Del B – interna faktorer 
 

 
 

Figur 5:4 Del B utvecklat ramverk – interna faktorer 
 
Tillkomna faktorer 
 

• vikten av extern kommunikation gentemot alla intressenter 
 

 Mindre relevanta faktorer i våra fallföretag 
 

• ta tillvara på lokala råvaror och material (Become native) 
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5.7.3 Del C – konkurrensfördelar, innovation och mätbarhet 
 

 
 

Figur 5:5 Del C av utvecklat ramverk – konkurrensfördelar, innovation och mätbarhet 
 
Ingen förändring i faktorer. 
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6. Slutsats 
 
Kapitlet kommer inledas med en illustration baserad på SVF-modellen över hur vi 
sammanfattar på vilket sätt DIF och Nestlé exemplifierar SSA, och hur SSA kan skapa delat 
värde. Sedan presenteras resultatet av studiens syfte, efter det följer en diskussion om 
uppsatsens kunskapsbidrag och allra sist förslag till vidare forskning. 
 
6.1 Empirisk tolkning av SVF-modellen 
 
Utifrån SVF-modellen vill vi illustrera hur DIF och Nestlé arbetar utifrån interna och externa 
drivkrafter, både långsiktigt och kortsiktigt, för att skapa en förståelse för vad vi har baserat 
vårt förslag på hur SSA kan se ut. Vi vill tydliggöra hur olika delar i en strategi kan baseras 
på proaktiva och reaktiva åtgärder, på nutid och framtid, och hur de tillsammans kan 
integreras i ett företags aktivitetskedja och således skapa hållbara konkurrensfördelar, 
innovation och delat värde.    
 

 
 

Figur 6:1 SVF-modellen utifrån Nestlé och DIF 
 
6.2 Svar på uppsatsens syfte 
 
I vår slutsats vill vi jämföra det framkomna resultatet mot uppsatsens syfte, vilket var hur 
företag kan använda socialt ansvarstagande som strategi. De tillförda samt mindre relevanta 
faktorerna har tagits i beaktning. I slutsatsen har vi för avsikt att presentera ett normativt svar 
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för hur SSA kan utformas. Numreringen i presentationen tar oss i tio steg igenom hur ett 
företag kan gå till väga.  Resultatet är en strategisk tillämpning som vi kallar för SSA och vi 
vill poängtera att SSA måste, precis som Husted och Allen (2000) beskriver, innefatta 
resursinvesteringar och omgärdas av en tydlig plan.  
 
Då resultatet präglas av ett preskriptivt tonläge som syftar till att klargöra vilka delar som vi 
anser vara avgörande för SSA:s framgång vill vi klargöra att vi inte anser att SSA måste 
praktiseras av alla företag. SSA skall bedrivas av de företag som vill stärka sin 
konkurrenskraft utifrån ett delat värde-perspektiv, och vi tror att företag med en problematisk 
historia initialt har större incitament att utforska denna möjlighet. Denna slutsats drar vi då vi 
tror att företag som inte har en historia av dåligt rykte/image eller kritiserade produkter 
kommer att ifrågasätta vilket värde ett utökat ansvar skall bidra till. Vi ser det som fullt 
möjligt att just företag med ett problematiskt förflutet kommer att gå i bräschen gällande den 
form av företagsstrategi som SSA innebär. Men, vi anser att eftersom SSA inte enbart syftar 
till att stärka ett företags rykte och image utan också till att sänka kostnader, reducera risker 
och skapa framtida konkurrensfördelar samt innovation, så kan det innebära att SSA i 
framtiden kan komma att appliceras på även andra typer av företag. 
 
För att göra de tio stegen mer visuella och för att göra resultatet mer överskådligt och 
lättanvänt har vi skapat en tiostegsmodell: 
 

 
 

Figur 6:2 Tiostegsmodell över SSA 
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1 – Identifiera en ny möjlighet 
Det första steget i SSA är att företaget identifierar en möjlighet att på ett nytt sätt förhålla sig 
till sin omvärld. Det handlar inte om en önskan att ”göra gott”, utan att man uppmärksammar 
ett behov av att anpassa sin verksamhet utifrån andra drivkrafter än att t.ex. enbart vilja 
producera så billigt som möjligt. Insikten bygger på en förståelse om att långsiktigt tänkande 
kan leda till hållbarhet och att företaget är en del av samhället, vilket innebär att de båda kan 
interagera för att skapa större värde. Vi har sett att denna insikt till viss del kan förklara varför 
DIF och Nestlé har satsat på socialt ansvarstagande och därför tror vi att just företag med en 
viss typ av historia kommer att vara mer benägna att ta detta första steg. 
 
2 – Kultur och målsättningar 
Företagets drivkraft kan komma från personligt engagemang eller som ett resultat av en 
problematisk historia eller både och, men det som är avgörande för att det sociala 
ansvarstagandet skall kunna användas strategiskt är att man integrerar denna drivkraft i 
företagets kultur och målsättningar. Nestlé är ett positivt exempel på hur SSA kan 
institutionaliseras inom organisationen genom att den strategiska tillämpningen berör alla 
anställda och alla aktiviteter man utför. DIF å andra sidan representerar hur personligt 
engagemang kan driva fram den kulturella förändringen. Vi vill varna för att det engagemang 
och de resurssatsningar som krävs för lyckad SSA kan bli lidande om det personliga 
engagemanget inte mynnar ut i den form av kulturell institutionalisering som vi anser krävs. 
Detta då individer enklare byts ut eller försvinner än vad inneboende normer och värderingar 
gör. 
 
3 – Identifiera intressenter 
Intressenters påverkan på företag kan vara stor. För att företags SSA skall bli så effektiv som 
möjligt anser vi att det är viktigt att företaget arbetar med att identifiera sina intressenter. Dels 
för att avgöra vilka som är de viktigaste, men också för att utifrån deras attribut avgöra hur 
man på bästa sätt skall handskas med deras påtryckningar. Vi har sett att om företaget 
fokuserar för mycket på de intressenter som har angelägenhet och legitimitet kan de 
aktiviteter man utför förlora värde då starka intressenter, som t.ex. media, inte 
uppmärksammar det arbete man faktiskt utför. De fokuserar då istället på det som framstår 
som negativt för den icke uppmärksammade intressenten. Å andra sidan kan för stort fokus på 
att tillfredsställa t.ex. media uppfattas som att man har någonting att dölja, t.ex. som 
Greenwashing. Denna komplexa situation kan kanske aldrig handskas med tillfullo, men vi 
anser att företagen gör ett misstag då man tar för givet att man redan känner sin omvärld 
tillräckligt bra. Vi har sett att följden av den typen av antagande kan leda till bl.a. misslyckad 
extern kommunikation. Detta är egentligen inte särskilt konstigt då, precis som 
intressentteorierna indikerar, intressenter kan förändras snabbt och ställa nya former av krav. I 
dagens samhälle sprids information snabbare än någonsin. Om företaget då anser sig känna 
alla sina intressenter så pass bra att man inte kontinuerligt behöver utvärdera dem och deras 
attribut, anser vi att man gör ett allvarligt misstag då man underskattar vikten av att ständigt 
kunna besvara externa påtryckningar på ett uppdaterat och korrekt sätt 
 
4 – Outside-in-analys 
Outside-in-analysen är ett fundamentalt verktyg i SSA. Det handlar i grunden om att 
analysera företagets omvärld och hitta de problemområden som kan vändas till styrkor för 
företaget. Vi anser att företaget framförallt skall titta på villkorsfaktorer samt relaterande och 
stödjande branscher när man gör denna analys. Vi har sett hur specifika problem på platser 
där våra fallföretag verkar har kunnat utnyttjas så att aktiviteter som har lett till sociala 
förbättringar också har stärkt företagets verksamhet och/eller konkurrenskraft. På samma sätt 
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har vikten av att det finns relaterande och stödjande branscher man kan samarbeta med stärkts 
när det gäller företagets förmåga att lyckas med SSA.  
 
5 - Inside-out-analys 
När företaget i grunden genomsyras av det sociala ansvarstagandet och man har analyserat 
hur man kan skapa delat värde utifrån de externa drivkrafterna faller det sig naturligt att man 
måste se till det interna. Vi har etablerat att företaget internt är uppbyggt av aktiviteter och 
aktivitetskedjan. Därför är inside-out-analysen nästa viktiga verktyg för att identifiera de 
gemensamma beröringspunkter där företagets aktivitetskedja kan utformas utifrån ett delat 
värde-perspektiv. Varje företag har en till viss del unik aktivitetskedja och därför kan vi inte 
entydigt säga hur varje företag skall genomföra sin inside-out-analys. Detta är till viss del 
problematiskt eftersom det antingen kan framstå som att inside-out-analysen är en banal 
analys som kan utföras på en eftermiddag, eller så framstår det som att verktyget bara är ett 
teoretiskt begrepp som saknar praktisk förankring. Vi anser det vara varken eller. Trots att 
insikten om att inget företags inside-out-analys kan vara den andres lik och att den måste 
utformas från fall till fall, har vi utvecklat följande tre utgångspunkter för att skänka 
ytterligare praktisk relevans till inside-out-analysen: 
 

• Hur ser företagets aktivitetskedja ut? 
• Hur och var påverkar företagets aktiviteter samhället man verkar i? 
• Hur kan aktiviteterna utformas så att de leder till sociala förbättringar som också 

stärker företaget? 
 
6 – Aktiviteter och aktivitetsmatchning 
Företagets aktiviteter måste utformas utifrån ett delat värde-perspektiv för att SSA skall 
kunna ha strategisk genomslagskraft. Alla de aktiviteter man bedriver, även de som syftar till 
att skapa sociala förbättringar, måste relatera till företagets kärnverksamhet, annars kommer 
varken företagets resurser eller kompetens utnyttjas för att gagna företaget eller samhället.  
 
Det är av yttersta vikt att företagets aktiviteter matchar varandra och strategin företaget 
arbetar utifrån. För att detta skall kunna realiseras krävs det att man gör tydliga trade-offs från 
de aktiviteter man inte kan utföra, t.ex. sponsring, eftersom den typen av aktivitet inte kan 
anses ha konkurrensstärkande effekt. Sedan krävs det engagemang och handlingskraft för att 
aktiviteterna skall slå rot i företagets aktivitetskedja och detta innebär att man måste satsa 
resurser och tid. Genom att dedicera resurser till SSA så förmedlar företaget ett engagemang 
gällande den strategiska satsningen, både internt och externt. Att sedan utöka de initiala 
aktivitetssatsningarna med stöttande och förstärkande resurser som t.ex. F&U skänker extra 
tyngd till strategin och visar på handlingskraft. Om företaget följer dessa steg för att uppnå 
aktivitetsmatchning kommer man också med tiden utveckla både unika och diversifierade 
aktiviteter, vilka kommer visa sig vara svårimiterade för konkurrenter.  
 
Den interna kommunikationen är den sista pusselbiten för att uppnå aktivitetsmatchning, och 
företaget kan t.ex. genomföra utbildningar, informationsmöten och utvecklingssamtal för att 
integrera det sociala ansvarstagandet i hela verksamheten. Vi har sett hur bristande intern 
kommunikation kan leda till en reducerad integrering av SSA inom organisationen. Detta kan 
leda till att företaget sänder ut motsägelsefulla signaler som skadar den konkurrenskraft som 
SSA är tänkt att bidra till, därför kan vi inte nog understryka att vi anser att alla stegen inom 
aktivitetsmatchningen är av likartad betydelse. 
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7 – Identifiera de sociala aktiviteterna  
Vi ansåg att svårigheten att identifiera vilka aktiviteter företaget faktiskt skall utföra utifrån 
ett delat värde-perspektiv underskattades i flera av de olika teorierna som vi lokaliserade för 
denna studie. Därför tillförde vi Become native-konceptet som poängterar vikten av att känna 
till de områden man verkar i för att kunna skapa verkliga sociala förbättringar. Denna 
kompetens har bekräftats vara oerhört viktig och ett bra hjälpmedel för att kunna identifiera 
vilka aktiviteter företaget kan utveckla som en del av sin socialt ansvarstagande strategi. 
Grunderna i Become native-verktyget är: 
 

• Lär känna det område man verkar i genom att bo, vistas och interagera med de 
människor som finns där. Kulturella aspekter och den lokala verksamhetskontexten är 
avgörande att känna till för att företaget skall kunna identifiera problem och 
möjligheter. Man skall inte göra misstaget att applicera ett generellt förfarande på alla 
de platser man verkar i utan den lokala kännedomen måste prioriteras. 

•  Ta tillvara på lokala kompetenser för att på så sätt förankra verksamheten på den 
aktuella platsen, men också i syfte att tillskansa sig kunskap, talang och insikter som 
organisationen inte redan besitter. 

• Satsa på F&U då det är avgörande för möjligheten att uppnå hållbarhet och säkra 
verksamheten på lång sikt. 

• Man måste våga experimentera lokalt då företaget ofta kommer att vara pionjärer 
utifrån det delade värde-perspektivet på den plats man verkar. Det lokala 
experimenterandet kan leda till innovativa lösningar vilka sedermera kan utvecklas 
till viktiga projekt på större skala. 
 

8 – Extern kommunikation 
Vi har identifierat att det saknas kunskap och kompetens gällande hur företaget skall 
kommunicera att man arbetar utifrån SSA. Detta är ett område som vi efterlyser utvecklad 
kunskap inom men vi har kommit fram till tre utgångspunkter som vi anser kunna ligga till 
grund för hur företag skall kommunicera SSA. Dessa punkter är varken teoretiskt eller 
empiriskt bekräftade utan de bygger på de observationer, slutsatser och lärdomar vi har 
tillskansat oss under uppsatsprocessen: 

 
• Företaget måste våga kommunicera att de jobbar utifrån SSA i syfte att stärka sin 

verksamhet. Målsättningen är också att skapa delat värde och man vill utnyttja sin 
kärnkompetens för att handskas med sociala problem och frågor. Därför skall 
företaget inte skämmas för den strategiska aspekten av SSA utan istället framhäva 
sina motiv som inte står i konflikt med samhälliga behov 

• Företaget måste tydliggöra hur man ständigt arbetar utifrån ett delat värde-perspektiv 
och att en del i denna process handlar om lärande och utveckling. När något går fel 
måste man vara berett att reaktivt åtgärda sin aktivitetskedja, men man måste också 
lyckas förmedla de sociala förbättringar man lyckas skapa. På så sätt kan företaget 
vara ärligt med att det ständigt krävs utveckling inom socialt ansvarstagande. Det kan 
vara så att accepterade standarder och förfaranden i framtiden döms ut som icke-
önskvärda, som t.ex. användandet av asbest, eller att det framkommer att någon av 
företagets underleverantörer inte beter sig på ett korrekt sätt utifrån SSA. I dessa fall 
är det viktigt att företaget snabbt agerar reaktivt och utvecklar sin aktivitetskedja och 
verksamhet utifrån de nya förhållandena. En viktig faktor när något sådant sker är att 
företaget tidigare har utgått ifrån att vara transparent och har lyckats visa på de 
sociala förbättringar man uppnått, vilket bör underlätta för företagets reaktiva 
förfarande under krissituationer.   
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• Innovation är en avgörande del för hur företag kan skapa delat värde. Vi anser att 
företaget bör utveckla informationskanaler för att förmedla till sina intressenter om 
hur man utifrån SSA strävar att uppnå hållbara förbättringar genom att bidra till 
innovation. På detta sätt kan företaget förmedla hur man genom SSA strävar efter att 
uppnå långsiktig hållbarhet, vilket företag utifrån sin relativa kompetens har 
resurserna till att åstadkomma.   

 
9 – Stärkt konkurrenskraft 
Vi anser att ett företag kan uppnå konkurrensfördelar till följd av SSA. De aktiviteter som 
företaget utvecklar i syfte att skapa delat värde bidrar med unikhet och en komplexitet till det 
som företaget uträttar i sin aktivitetskedja, vilket lägger grunden till en unik position och 
därmed en konkurrensfördel. Aktivitetsmatchningen är av yttersta vikt för att uppnå detta och 
vi har sett exempel på hur brister i den externa och den interna kommunikationen kan minska 
de fördelar som en annars stark strategi kan innebära.  
 
Utifrån resursperspektivet kan vi se att det engagemang och de resursallokeringar SSA kräver 
leder till att många av företagets resurser kommer att bli unika, svårimiterade och icke-
utbytbara. Vi har även sett hur strategin kan leda till direkt värdeskapande för verksamheten, 
och därför kan vi argumentera för att SSA även kan leda till hållbara konkurrensfördelar 
utifrån resursperspektivet. Vi har dock bekräftat en utvecklingsmöjlighet inom mätbarhet då 
svårigheten att analysera kostnader och intäkter inom sociala aktiviteter komplicerar 
möjligheten att utvärdera vilket finansiellt värde en delat värde-strategi innebär. Denna 
problematik har bl.a. lett till att vi har fått resonera oss fram till vilket värde det sociala 
ansvarstagandet har inneburit för fallföretagen. DIF har uppenbarligen lockat investerare till 
sin verksamhet vilket är en viktig del i en fotbollsklubbs ekonomiska verklighet, men de 
uttrycker samtidigt själva att de inte har några planer på att tjäna pengar direkt på 
Djurgårdsandan, vilket för oss indikerar osäkerheten kring den finansiella lönsamheten. I 
Nestlés fall är det lättare att se hur CSV bidrar till t.ex. säkrade framtida resurser och 
effektiviserad logistik, och vi anser att det delade värdet som organisationen arbetar utifrån 
sänker deras kostnader, reducerar böter och effektiviserar transport.  
 
Vi tror att om företagen lyckas förmedla SSA på ett effektivt sätt så kan själva uttrycket 
fungera som en ”logotyp” som förmedlar att företaget står för kärnvärdet Delat värde, vilket 
kan fungera som en konkurrensstärkande faktor i sig. 
 
10 – Innovation 
Precis som konkurrensfördelar är innovation det egentliga resultatet av SSA. Då företaget 
arbetar utifrån att skapa delat värde finns det mycket goda möjligheter att skapa innovation, 
både slumpmässig och planerad. Detta föranleder oss till att uppmuntra företaget att uttalat 
satsa på innovation som en del av sin strategi då man utifrån inside-out-analysen och outside-
in-analysen kommer att finna ottaliga innovationstillfällen, där framförallt hållbara sociala 
förbättringar kräver det och även den framtida ekonomiska lönsamheten. En viktig del i 
hållbarheten är just innovation då det kan leda till konkreta sociala förbättringar. Vi tror dock 
att det är viktigt att innovationen förstärks av andra aktiviteter i syfte att lyckas uppnå delat 
värde. Ett kaffeträd ensamt leder inte automatiskt till sociala förbättringar, utan kanske enbart 
till stärkta konkurrensfördelar för företaget. Om man också förstärker innovationen med t.ex. 
en Become native-ansats kan man på plats utveckla innovationen till att leverera maximalt 
värde, samtidigt som man får möjligheten att utveckla den lokala kompetensen. På så sätt 
stärka både företaget och samhället man verkar i. Därför är hela kedjan viktig, och även om vi 
ser att man kan lägga till verktyg och steg till den SSA som vi presenterar står det klart för oss 
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att det är just hela aktivitetskedjan som måste präglas av SSA. Det går alltså inte att ta 
genvägar för att komma till steg 9 och 10 i modellen. 
 
6.3 Vetenskapliga lärdomar  
 
Studien har visat att det är fullt möjligt att använda socialt ansvarstagande som strategi, och 
att förfarandet kan leda till att delat värde skapas mellan företag och samhälle. I 
problematiseringen angavs att det empiriskt saknas studier som riktar sig mot hur socialt 
ansvar kan användas som konkurrensstärkande strategi, samtidigt som det fanns få teorier 
som visar hur en sådan strategi kan se ut. Denna studie presenterade ett teoretiskt svar som 
utvecklades via empirin, och kunskapsbidraget studien ger innebär en bättre förståelse för hur 
komplex en socialt ansvarstagande strategi är eftersom det finns så många element att förhålla 
sig till. Dock ges det i tiostegsmodellen en guide till hur man kan göra och varför man bör 
göra det.  
 
Det finns som sagt lite litteratur kring hur man skall jobba med SSA, men via studien tillförs 
flera vikiga element. Ett sådant är vikten av kommunikation, både intern och extern. Studiens 
ramverk har visat att intern kommunikation är avgörande för att hela verksamheten skall 
arbeta efter SSA, liksom att extern kommunikation är viktigt för att företaget skall uppnå 
önskvärd position. Likaså visar det utvecklade ramverket betydelsen av en fullständig 
intressentanalys. Om man ignorerar någon grupp av intressenter eller inte vet hur man skall 
förhålla sig till dem kan strategin drabbas, ryktet försämras och framförallt kan inte ett dåligt 
rykte förändras åt det positiva hållet eftersom man då inte lyckats kommunicera sina 
värderingar och sitt arbete. Sådana lärdomar gör att ramverket bidrar med större djup och 
bredd än existerande, och via insikten att mätbarhet kommer bli en viktig faktor särskiljs det 
än mer.  
 
Att ramverket vilar på kritiska faktorer från flera teoretiska områden ökar också dess 
användningsområde. T.ex. så kompletteras Porters sätt att se på konkurrensfördelar av 
Barneys, och Become native förespråkar mycket tydligare vikten av att lära känna de områden 
man verkar i än t.ex. CSV. 
 
Eftersom fallföretagen har en problematisk historia och till viss del skadat kan ramverket 
användas av företaget i liknande situationer. Att upprätthålla ett bra rykte är viktigt för alla 
företag, och ramverket visar att vägen dit går genom ansvarstagande och att kunna 
kommunicera det. Det här kan per automatik också innebära en begränsning i ramverket 
eftersom det utvecklats just från företag med problematisk historia. Dock kan 
tiostegsmodellen fungera som ett hjälpmedel för både forskare och företag när de vill skapa 
sig bättre förståelse för hur SSA kan användas, eftersom de tio stegen vilar på relativt breda 
argument. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
I vår avgränsning betonar vi att vi inte ämnat undersöka CSR som begrepp utan hur företag 
kan använda socialt ansvarstagande som strategi. Vi anser att det redan finns omfattande 
litteratur angående CSR och därför rekommenderar vi inte utifrån uppsatsen en 
vidareforskning kring det. Däremot så märkte vi att fallföretagen hade problem med sin 
externa kommunikation, och det skulle vara intressant att studera hur man på bästa sätt 
förmedlar sitt budskap i området, speciellt i ljuset av en problematisk historia och rädsla för 
att uppfattas som Greenwashers.  
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Vi tycker också att problematiken kring mätbarhet är en mycket intressant faktor att studera, 
där vi tror att företag som använder sig av socialt ansvarstagande som strategi ur ett 
framtidsperspektiv har mycket att tjäna på att kunna använda sig av ett sådant verktyg. Det 
skulle också vara intressant, för vår del, att vidare forskning kritiskt granskar vårt slutgiltiga 
ramverk och testar dess applicerbarhet ytterligare, särskilt i andra branscher. Livsmedels- och 
idrottsbranschen står ofta i massmedialt fokus, och det skulle vara spännande att se om andra 
kritiskt granskade branscher upplever samma problematik.  
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   70	  

Källförteckning 
 
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of 
Management, Vol.17, No.1, 99-120 
 
Becker, H.S. (1998): Tricks Of The Trade: How to Think About Your Research While You’re 
Doing It. Chicago: University Of Chicago Press 
 
Besanko, D., Dranove, D., Schaefer, S. & Shanley, M. (2009). Economics of Strategy. John 
Wiley & Sons LTD 
 
Blowfield, M. & Murray, A. (2008). Corporate Responsibility: A Critical Introduction. 
Oxford University Press 2008 
 
Borglund, T. De Geer, H, & Hallvarsson, M. (2009). Värdeskapande CSR: hur företag tar 
socialt ansvar. Nordstedts Akademiska Förlag 2009 
 
Bryman A & Bell E (2005), Företagsekonomiska Forskningsmetoder , Liber: Malmö 
 
Buhmann, K (2006). Corporate social responsibility: what role for law? Some aspects of law 
and CSR. Corporate Governance, Vol. 6 Iss: 2 pp. 188 - 202 
 
Burke, L. & Logsdon, J. (1996). How Corporate Social Responsibility Pays Off. Long Range 
Planning, Vol.29 
 
Carroll, A.B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution Of A Definitional Construct. 
Business And Society, Vol.38, No.38, September, 268-295 
 
Carroll, A.B. (1994). Social Issues in Management Research. Business and Society, Vol.33 
 
Casadeus-Masanell, R. & Ricart, J.E. (2011). How to Design a Winning Business Model. 
Harvard Business Review, Jan-Feb. 2011) 
 
Collins, D.J. & Rukstad, M.G. (2008). Can You Say What Your Strategy Is?. Harvard 
Business Review, Apr. 2008 
 
Corporatephilantrophy.org. ”Giving it in Numbers” 
http://www.corporatephilanthropy.org/measurement/benchmarking-reports/giving-in-
numbers/2011-edition (2012-02-25) 
 
Davis, K. (1973). The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities. 
The Academy of Management Journal, Vol.16, No.2 
 
Dees, J.G. (1998). The meaning of ”social enrepreneurship”. 
http://www.redalmarza.com/ing/pdf/TheMeaningofSocialEntrepreneurship.pdf (2012-03-24) 
 
DIF.se - www.dif.se/styrelse (2012-02-10) 
 
DIF.se - www.dif.se/om-dif/foreningens-stadgar (2012-02-10) 
 



	  

	   71	  

DIF.se – www.dif.se/om-dif/vision-2015/ (2012-03-01) 
 
DIF.se – www.dif.se/djurgardsandan/ (2012-03-01) 
 
DIF.se – www.dif.se/2011/11/10/boter-2011-175-000/ (2011-11-10) 
 
DIF.se – www.dif.se/2012/03/14/dhl-freight-officiell-logistikpartner/ (2012-03-14) 
 
Diskiené, D. & Krapchilo, D. (2012). Corporate Social Responsibility Strategic 
Implementation in Foreign Market: Global vs. Local Policy. Ekonomika, Vol.1, No.1 
 
Djurgårdaren. (2011). Djurgårdens IF Fotbollförenings Medlemstidning, Nr.1 
 
Djurgårdaren. (2011). Djurgårdens IF Fotbollförenings Medlemstidning, Nr.4 
 
Drucker, P.F. (1984). The New Meaning of Corporate Social Responsibility. California 
Management Review, Vol.26, 53-63 
 
EC-Commision. (2002). Communication From The Commision: Corporate Social 
Responsibility: A Business Contribution To Sustainable Development. Brussel, July 2nd, 347 
Final  
 
Emerson, J. (2003). The Blended Value Proposition: Integreting Social and Financial Results. 
California Management Review, Vol.45, No. 4, 33-51 
 
Emerson, J. (2003). The Blended Value Map: Tracking The Intersects and Opportunities of 
Economic, Social and Environmental Value Creation. J. Emerson 2003 
 
Emerson, J. (2003). The Blended Value Map: Executive Summary. 
http://www.blendedvalue.org/media/pdf-bvm-executive-summary.pdf (2012-03-15)  
 
Eneroth, K. (1997) Strategi och kompetensdynamik – en studie av Axis Communications. The 
Institute of Economic Research. Lund, Lund University 
 
Expressen.se – Pileby, A. www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/jacobson-bedrovad-
efter-hot-mot-alven/ (2011) 
 
Expressen.se – Kristofferson, D. www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/kennedy-hotar-
ta-dif-till-skiljenamnd/ (2012) 
 
Expressen.se – Luhr, M. www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/difs-svar-efter-kritiken-
kring-petningarna/ 
 
Fitch, G. (1976). Achieving Corporate Social Responsibility. The Academy of management 
Review, Vol.1, No.1  
 
Frederick, C.W. (1994). From CSR1 to CSR2: The Maturing of Business and Society 
Thought. Business & Society, Vol.150, No.33 
 



	  

	   72	  

Frederick, C.W. (1986). Toward CSR3: Why Ethical Anylisis is Indispensable and 
Unavoidable in Corporate Affairs. California Management Review, Vol. 28 
 
Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge 
University Press 2010   
 
Friedman, M. (1970). The Social Responsibility Of Business Is To Increase Its Profits. The 
New York Times Magazine, September 13 
 
Ghemavat, P. (2010). Finding Your Strategy in the New Landscape. Harvard Business 
Review, March 2010 
 
Hart, S.L. (2010). Capitalism at the Crossroads. Prentice Hall Publishing 3rd Edition 
 
Hart, S.L. (1997). Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World. Harvard Business 
Review, Jan-Feb 1997 
 
Hassel, L., Tidström, G., Ljungdahl, F. & Larsson, L-O. (2008). CSR – Från Risk till Värde. 
Lund: Student Litteratur, 2008 
 
Hoo, Y.K. & Tjahjapranata, M. & Yap, C.M. (2006). Size, Leverage, Concentration, and 
R&D Investment in Generating Growth Opportunities. The Journal of Business, Vol. 79 
 
Husted, B.W. & Allen, D.B. (2000). Is it Ethical to Use Ethics as Strategy?. Journal of 
Business Ethics, Vol.27, No.1/2 
 
Internationalen.se. ”Bojkottade Nestlé” www.internationalen.se/2009/10/bojkottade-nestle-
instiftar-pris-vill-”forbattra-forhallandena-i-utvecklingslanderna”/ Liza Ahnland, 2012-04-02 
 
Jacobsen, S.I. (2007): Vad, Hur och Varför? Studentlitteratur: Malmo 
 
Kalling, T. (1999a): Gaining Competitive Advantage through Information Technology. A 
Resource-Based Approach to the Creation and Employment of Strategic IT Resources. 
Doctoral Dissertation. Lund Business Press: Lund 
 
Legendre, A-L. (2008). Drivers for Corporate Social Responsibilty and Sustainable Practice 
in Australia. Green Capital and CSR Sydney, May 2008 
 
Lundström, M. (1988). Ansvarstagande och Normativ. Statsvetenskaplig Tidsskrift, Vol.91 
 
Màrquez, A. (2005). Measuring Corporate Social Responsibility. Corporate Reputation 
Review, Winter 2005 
 
Michael, B. (2003). Corporate Social Responsibilty in International Development: An 
Overview and Critique. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 
Vol.10, No.3, 115-128 
 
McElhaney, K.A. & Whithead, J.C. “Corporate Social Responsibility and Strategic 
Partnerships: Academia and Business Can Be A Powerful Team To Advance the Agenda. 
www.haas.berkeley.edu/responsiblebusiness (2012-04-07) 



	  

	   73	  

 
Mitchell, K., Agle, B., Wood, D., (1997). Toward a theory of stakeholder identification and 
salience. Academy of management review, Vol.22, No.4, 853-866 
 
Mintzberg, H., Simons, R. & Basu, K., (2002). Beyond Selfishness. MIT Sloan Management 
Review, Fall 2002, 67-74 
 
Nestle.com ”About Us”.  
www.nestle.com/ABOUTUS/HISTORY/Pages/History.aspx (2012-03-01) 
 
Nestle.com ”CSV”. www.nestle.com/csv/Nestle/Pages/Landing.aspx (2012-03-02) 
 
Nestle-nordic.com ”Responsibility” 
www.nestle-nordic.com/corporate/no/ourResponsibility/ (2012-03-02) 
 
Nestle-nordic.com ”Zoegas” www.nestle-nordic.com/zoegas/hallbart_kaffe/  
(2012-03-02) 
 
OECD (1997). The Oslo Manual: Proposed guidelines for collecting and interpreting 
technological innovation data. Organisation for Economic Co-operation and Development. 
 
Oosterhout, J.V. & Pursey, H. (2006). Much Ado About Nothing: A Conceptual Critique of 
CSR. ERIM Report Series Research in Management 
 
Patton, M,Q. (1987): How to use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury Park, CA: 
Sage 
 
Pilbeam, S. & Corbridge M. 2006, People Resourcing: Contemporary HRM in Practice, 4rd 
ed. Harlow: Prentice Hall. 
 
Platform for Excellence in Corporate Social Responsibility Research. (2004). CSR Platform. 
European Community under the Sixth Framework Programme of the European Union, The 
Green paper 2004 
 
Polisen.se – www.polisen.se/sv/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-
lan/Verksamheten/polisen--faltet/Sarskilda-handelser/Fotbollsmatcher/Supporterpolisen-/ 
(2011-03-11) 
 
Porter, M.E. (1996). What Is Strategy?. Harvard Business Review, Nov-Dec 1996 
 
Porter, M.E. (1991). Toward A Dynamic Theory Of Strategy. Strategic Management Journal, 
Vol.12 95-117 
 
Porter, M.E. (1998). Competetive advantage: creating and sustaining a superior 
performance. Simon & Schuster 1998 
 
Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, Jan-
Feb. 2011 
 



	  

	   74	  

Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2006). Strategy and Society. Harvard Business Review, Dec. 
2006 
 
Priks, M. (2012). Huliganer. Stockholms Universitet. http://www2.ne.su.se/ed/pdf/38-1-
mp.pdf (2012-04-04) 
 
Rubin, H., & Rubin, I. (1995). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Thousand 
Oaks, CA: Sage. 
 
Salazar, J. & Husted, B. (2008). Measuring Corporate Social Performance. Proceedings of the 
International Association for Business and Society, Vol.19   
 
Svd.se – Lindblad, A. www.svd.se/sport/sportchefen-slutar-efter-hot_6138417.svd  
(2011-05-04) 
 
Sport och Affärer (2012) – www.ypanel.se/inside/uploaded/sa/varumarke.pdf  
(2012-04-06) 
 
Vilanova, M., Lozano, J.M. & Arenas, D. (2008). Exploring the Nature of the Relationship 
Between CSR and Competivness. Journal of Business Ethics, 2009, 87, 57-69 
 
Vogel, J.D. (2005). Is There a Market for virtue? The business Case for and Against 
Corporate Social Responsibility. California Management Review, Vol.47, No.4, 19-45 
Wan	  Saiful,	  W.J.	  (2006).	  Defining	  Corporate	  Social	  Responsibility.	  Journal	  of	  Public	  
Affairs,	  Vol.6,	  176-184	  
	  
Yin, Robert K. (2006): Fallstudier: Design och Genomförande. Malmö: Liber AB 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   75	  

Bilaga 1 - intervjupersoner 
 
3.2.3 Intervju Patrik Asplund - DIF 
Bakgrund: Patrik Asplund har i DIF rollen som affärsutvecklare för Djurgårdsandan. Patrik 
var drivkraften bakom Djurgårdsandan och har ett förflutet som huligan, en erfarenhet han har 
använt till att hantera mycket av den supporterproblematik som funnits kring DIF. Intervjun 
skedde 16 mars 2012 i Klocktornet på Stockholms Stadion, Djurgården Fotbolls kontor. 
 
3.2.4 Intervju Johan Wilny - DIF 
Bakgrund: Johan Wilny är projektledare för Djurgårdsandan sedan 2009. Han har innan dess 
varit aktiv i föreningen på annat sätt, t.ex. som sportchef för ungdomssektionen. 
Djurgårdsandan är hans första sociala projekt. Intervjun skedde 17 mars i Klocktornet på 
Stockholms Stadion. Johan har även han en brokig supporterhistoria som aktiv, och dessa 
erfarenheter använder han i möten dagens aktiva supportrar. 
 
3.2.5 Intervju Marie Forsberg - DIF 
Bakgrund: Marie Forsberg är ansvarig för Järvalyftet som är en långsiktig satsning att lyfta 
Järvaområdet i Stockholm fram till 2030. En av uppgifterna är att sysselsätta personer med 
idrott, och där kommer Djurgårdsandan in. Forsberg äskar pengar till Djurgårdsandan via 
Järvalyftet, och hon har tidigare varit aktiv inom DIF:s organisation. Intervjun skedde 17 mars 
på Hjorthagen i Stockholm. 
 
3.2.6 Intervju Mats Lundholm – DIF 
Bakgrund: Mats Lundholm är aktiv i DIF ungdom. Han fungerar som sportligt stöd för 
ungdomslag, har hand om ledarerekrytering, ledarutbildning samt har kontakter med 
Stockholms Fotbollförbund. Intervjun skedde via mail i april 2012. 
 
3.2.7 Intervju Bo Wester - DIF 
Bakgrund: Bo Wester är ansvarig för DIF:s värdegrundsutbildning för spelare, ledare och 
föräldrar till spelarna. Intervjun skedde via mail i maj 2012. 
 
3.2.8 Intervju Marie-Louise Elmgren – Nestlé 
Bakgrund: Marie Louise Elmgren är informationschef för Nestlé i Sverige och har arbetat på 
företaget i 26 år. Hon började på konsumentforumet, blev 2000 informationsassistent men är 
nu alltså informationschef. Intervjun skedde i Helsingborg 28 mars på Nestlés kontor. 
 
3.2.9 Intervju Magnus Nordin – Nestlé 
Bakgrund: Magnus Nordin är VD för Nestlé i Sverige samt landschef för Nestléföretagen i 
Sverige. Han har arbetat på Nestlé i 33 år och startade i säljorganisationen, fortsatte sedan 
inom marketing och har de 15 senaste åren jobbat på positioner som nordisk marknadschef, 
marketing advisor och nordisk marknadsdirektör. Sedan fem år tillbaka är han VD för Nestlé i 
Sverige. 
 
3.2.10 Intervju Birgitte Krenk – Nestlé (Zoegas) 
Bakgrund: Birgitte Krenk är fabrikschef för Zoegas i Sverige. Birgitte har varit anställd vid 
företaget i fem år. Intervjun skedde via mail i april 2012.  
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3.2.11 Intervju Douglas Jonhag - Nestlé (Zoegas) 
Bakgrund: Douglas Jonhag är inköpsansvarig för kaffe vid Zoegas i Sverige. Han började vid 
företaget 1981 som inköpsassisten, blev 1984 inköpschef och senare även exportchef. 
Intervjun skedde via mail i april 2012. 
 
3.2.12 Intervju Sofia Nordin – Nestlé 
Bakgrund: Sofia Nordin arbetar med procurement på Nestlé i Köpenhamn. Hon har varit 
anställd vid företaget ett år. Eftersom två av våra respondenter har samma efternamn 
benämner vi Sofia Nordin som Sofia. Magnus Nordin kallas således Nordin. Intervjun skedde 
i maj i Lund. 
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Nedan	  återfinns	  bifogad	  artikel.	  

	  
Nu	  tar	  både	  liten	  och	  stor	  ansvar	  i	  företagsvärden	  

	  
Kaffeträd	  och	  fotbollar	  går	  i	  bräschen.	  
	  
I	   en	   tid	   då	   många	   uppfattar	   företag	   som	   giriga	   och	   egoistiska	   finns	   det	  
företag	   som	   siktar	   mot	   att	   skapa	   vinster	   både	   för	   dem	   själva	   och	   för	  
samhället.	  
	  
-	  Delat	  värde	  är	   framtiden,	   säger	  Marie-Louise	  Elmgren,	   informationschef	  
för	  Nestlé	  i	  Sverige.	  
	  
Enligt	   vissa	   framstående	   ekonomiprofessorer	   är	   kapitalismen	   under	   belägring	  
där	   kortsiktigt	   aktieägarfokus,	   nerbantningar	   och	   hänsynslöshet	   premieras.	  
Kraven	   på	   företag	   blir	   dessutom	   allt	   större	   och	   informationsspridningen	   sker	  
snabbare	  än	  någonsin.	  Ett	   felsteg	  kan	  få	  de	  mest	  ödesdigna	  konsekvensera.	  För	  
att	  bemöta	  svårigheterna	  har	  flera	  företag	  nuförtiden	  anammat	  Corporate	  Social	  
Responsibility	  -‐	  CSR	  -‐	  ett	  socialt	  ansvarstagande	  som	  ofta	  gått	  ut	  på	  att	  reducera	  
risker	  och	  hantera	  potentiella	  faror.	  Räcker	  det?	  Borde	  inte	  företagen,	  precis	  som	  
omvärlden,	  börja	  arbeta	  proaktivt	  snarare	  än	  reaktivt?	  Borde	  inte	  även	  de	  ta	  sitt	  
ansvar	  för	  en	  hållbar	  värld?	  
	  
Alla	  kan	  bidra	  
	  
Nestlé	  är	  världens	  största	  livsmedelsföretag	  med	  verksamhet	  i	  över	  100	  länder.	  
Företaget	   har	   funnits	   i	   snart	   150	   år	   och	   har	   nästan	   300	   000	   anställda.	  
Djurgårdens	  IF	  är	  en	  liten	  fotbollsförening	  förankrad	  i	  Stockholm,	  och	  där	  finns	  
inte	  mer	  än	  30	  anställda.	  Vad	  har	  då	  dessa	  vitt	  skilda	  organisationer	  gemensamt?	  
Både	  har	   insett	  vikten	  av	  skapa	  värde	   för	  samhället	  samtidigt	  som	  man	  skapar	  
värde	   för	   sig	   själva,	   så	  kallar	  delat	   värde,	   och	  detta	  måste	  klassas	   som	  ett	  nytt	  
sätt	  att	  se	  på	  socialt	  ansvarstagande.	  Marie-‐Louise	  Elmgren,	  informationschef	  för	  
Nestlé	  i	  Sverige,	  förklarar	  att	  man	  måste	  göra	  mer	  än	  halvhjärtade	  engagemang	  
och	   exemplifierar	   med	   att	   sponsring	   inte	   är	   tillräckligt	   för	   att	   hjälpa	   en	   av	  
tusentals	  odlare	  Nestlé	  arbetar	  med	  i	  sin	  matproduktion:	  
	  
-‐	   Vi	   skulle	   kunna	   skänka	   alla	   våra	   pengar	   till	   sponsring,	   men	   det	   gynnar	   inte	  
någon,	   inte	   odlare,	   inte	   oss.	   Vad	   vi	   istället	   fokuserar	   på	   är	   de	   områden	   där	   vi	  
känner	  att	  vi	  kan	  ha	  en	  bra	  dialog	  med	  odlaren,	  där	  vi	  kan	  tillföra	  någonting	  till	  
odlaren	   som	   vi	   kan	   få	   nytta	   utav	   i	   våra	   fabriker	   och	   som	   då	   kan	   gynna	   våra	  
konsumenter	   i	   form	  utav	  exempelvis	  högre	  kvalitet.	  Detta	  kan	   få	  konsumenten	  
att	  tänka	  på	  odlaren	  genom	  t.ex.	  hållbar	  odling,	  och	  då	  kan	  delat	  värde	  skapas.	  
	  
Det	  här	  innebär	  att	  man	  kan	  se	  på	  socialt	  ansvarstagande	  i	  ljuset	  av	  strategi.	  Man	  
gör	   det	   alltså	   till	   en	   del	   av	   företaget	   att	   försöka	   tjäna	   pengar	   på	   att	   hantera	  
sociala	  problem	  samtidigt	  som	  man	  har	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  i	  åtanke.	  Låter	  
det	   enkelt?	   Så	   är	   inte	   fallet,	   utan	   det	   kräver	   att	   organisationen	   är	   villig	   att	  
förändras	   i	   grunden	   där	   man	   engagerat	   och	   uthålligt	   ser	   på	   socialt	  
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ansvarstagande	   som	   en	   grundpelare	   i	   verksamheten.	   Det	   gör	   Nestlé	   enligt	  
Elmgren:	  
	  
-‐	  Det	  är	  inbyggt	  i	  vårt	  DNA.	  Det	  är	  helhjärtat	  och	  en	  självgående	  maskin.	  Har	  man	  
rätt	  värderingar	  finns	  ingen	  anledning	  att	  bryta	  dem.	  
	  
Konsten	  att	  utforma	  strategin	  
	  
Andra	  viktiga	   faktorer	  när	   företag	   ska	   inkorporera	   socialt	   ansvarstagande	   som	  
strategi	  i	  verksamheten	  är	  att	  man	  gör	  analyser	  av	  sin	  omvärld	  och	  analyser	  av	  
sina	  aktiviteter	  i	  företaget.	  Först	  när	  man	  förstår	  var	  man	  hittar	  de	  gemensamma	  
beröringspunkterna	  mellan	   företaget	  och	   samhälle	  kan	  delat	  värde	   skapas.	  Om	  
man	  engagerar	  sig	  i	  sociala	  problem	  som	  går	  bortom	  kärnverksamheten	  riskerar	  
det	   nämligen	   att	   bli	   renodlad	   filantropi.	   Nu	   är	   ju	   själva	   essensen	   i	   filantropi	  
godhjärtad,	  men	  det	  kan	  aldrig	  innebära	  delat	  värde.	  Det	  är	  också	  otroligt	  viktigt	  
att	  lära	  känna	  de	  områden	  där	  man	  vill	  verka	  socialt,	  något	  som	  Patrik	  Asplund,	  
utvecklare	  för	  Djurgårdens	  sociala	  projekt	  Djurgårdsandan,	  talar	  om.	  
 
 - Det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  känna	  till	  dessa	  områden	  och	  hur	  de	  fungerar,	  säger	  
han,	   och	   den	   lokala	   förankringen	   är	   avgörande	   vilket	   kräver	   en	   tydlig	   dialog	  
mellan	  de	  olika	  parter	  som	  är	  involverade.	  Detta	  vet	  Djurgården	  om.	  
	  
Djurgårdsandan	   instiftades	  2006	   av	   just	   Patrik	  Asplund,	   och	  projektet	   kom	   till	  
delvis	   för	   att	   företaget	   ville	   hantera	   sin	   supporterproblematik,	   en	   problematik	  
som	   lett	   till	   minskade	   intäkter	   från	   sponsorer.	   En	   av	   projektets	   delar	   är	   just	  
hanteringen	  av	   supporterproblematiken,	  där	  man	   inte	   ignorerar	  de	   supportrar	  
som	   ställer	   till	   problem.	   Alternativa	   Avstängningar	   kallas	   programmet,	   där	  
besvärliga	   supportrar	   får	   hjälp	   av	   en	   mentor,	   alltför	   att	   så	   småningom	   ta	   sig	  
tillbaka	   till	   matcherna	   igen,	   men	   framförallt	   ett	   bra	   liv.	   Samtidigt	   som	   man	  
hjälper	  unga	  män	  med	  problem	  attraherar	  man	  sponsorer,	  och	  Asplund	  berättar	  
att	  en	  del	  sponsorer	  har	  knutits	  till	  klubben	  just	  via	  Djurgårdsandan.	  
	  
Kommunikationsproblem	  
	  
Vidare	  pratar	  både	  Elmgren	  och	  Asplund	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  ha	  en	  dialog	  
med	   sin	   omgivning	   och	   visa	   att	   man	   verkligen	   vill	   ta	   sitt	   ansvar,	   men	   de	  
uttrycker	   en	   svårighet	   i	   att	   våga	   kommunicera	   att	   företaget	   också	   gagnas	   av	  
tillvägagångssättet.	  Det	  kanske	  inte	  är	  så	  konstigt	  i	  dagens	  alltmer	  cyniska	  värld,	  
och	   många	   skulle	   kanske	   uppfatta	   att	   företagen	   handlar	   enbart	   i	   eget	   syfte	  
eftersom	  de	  båda	  har	  haft	  en	  brokig	  historia	  med	  provokativ	  marknadsföring	   i	  
Nestlés	   fall	   och	   en	   osund	   läktarkultur	   hos	   Djurgården.	   Det	   kommer	   dock	   inte	  
hindra	  dem	  i	  jakten	  på	  delat	  värde	  och	  en	  hållbar	  värld	  	  
	  
-‐	  Nestlé	  satsar	  mycket	  resurser	  till	  CSV,	  det	  finns	  ingen	  broms.	  Det	  här	  är	  100%	  i	  
form	   utav	   medarbetare,	   i	   form	   av	   pengar,	   i	   form	   av	   maskiner,	   egentligen	   hur	  
mycket	   som	  helst”.	   ”Det	  känns	  orättvist	  och	   jobbigt	   att	   alla	   inte	  vet	  vad	  vi	   gör,	  
men	  det	  är	  bara	  att	  bita	   ihop	  och	   jobba	  vidare.	  Det	  stoppar	   inte	  vårt	   tankesätt,	  
men	  visst	  är	  det	  synd	  att	  konsumenten	  inte	  alltid	  förstår	  hur	  enormt	  mycket	  vi	  
lägger	  ner	  på	  den	  här	  typen	  av	  arbete.	  
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Är	  framtiden	  ljus?	  
	  
Många	  cyniker	  skulle	  nu	  säga	  att	   socialt	  ansvarstagande	   inte	  är	  vad	  ett	   företag	  
ska	   syssla	  med,	  utan	  det	  enda	  som	  det	  bör	   inrikta	   sig	  på	  är	  att	   skapa	  vinst	   för	  
sina	  aktieägare.	  Så	  vad	  skulle	  man	  kunna	  säga	  till	  dem	  för	  att	   försvara	  valet	  av	  
socialt	  ansvarstagande	  som	  strategi,	  förutom	  att	  det	  leder	  till	  en	  bättre	  värld	  för	  
framtida	  generationer	  eftersom	  detta	  uppenbarligen	  inte	  räcker	  som	  argument?	  
	  
Något	   både	   Djurgården	   och	   Nestlé	   fått	   ut	   av	   sina	   satsningar	   är	   innovationer,	  
upptäckter	   av	   nya	   produkter	   och	   processer	   som	   aldrig	   skulle	   hittats	   annars.	  
Djurgården	  har	  startat	  det	  unika	  projektet	  Drive-‐in-‐fotboll,	  ett	  koncept	  som	  går	  
ut	   på	   att	   rastlösa	   ungdomar	   i	   Stockholmsförorterna	   på	   sena	   kvällar	   spelar	  
fotbollen	  i	  lokala	  idrottsklubbar	  under	  Djurgårdens	  namn	  istället	  för	  att	  dra	  runt	  
på	  stan.	  Konceptet	  har	  gjort	  Riksidrottsförbundet	  överförtjusta,	  och	   flera	   tunga	  
politiker	   har	   besökt	   hallarna.	   Nestlé	   har	   till	   exempel	   vid	   sitt	   enorma	  
forskningscentrum	  i	  Lausanne	  på	  naturlig	  väg	  skapat	  över	  300	  sorters	  kaffeträd	  
där	   varje	   sort	   är	   speciellt	   anpassad	   efter	   klimatet	   det	   ska	   växa	   i.	   Dessa	   träd	  
skänks	   sedan	   till	   lokala	   odlare	   som	   då	   satsar	   helhjärtat	   på	   kaffe,	   och	   Nestlé	  
säkrar	   därmed	   tillgången	   till	   kvalitetskaffe	   samtidigt	   som	   odlaren	   tjänar	   mer	  
pengar.	  Så	  ur	  innovation	  föds	  möjligheter	  till	  att	  tjäna	  pengar	  för	  företaget.	  	  
	  
I	  en	  osäker	  värld	  så	  förefaller	  det	  som	  om	  Nestlé	  och	  Djurgården	  vågat	  ta	  ett	  kliv	  
in	  i	  framtidens	  värld,	  en	  ljusare	  sådan	  där	  företag	  och	  samhälle	  kan	  samexistera	  
och	   dela	   på	   värdet.	   På	   frågan	   vad	   som	   ligger	   i	   framtiden	   svarar	   Elmgren	   lika	  
träffsäkert	  som	  koncist:	  
	  
-‐	  Delat	  värde	  är	  framtiden.	  
	  
Det	  återstår	  att	  se	  om	  hon	  har	  rätt.	  
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