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Problem 

Svårigheten som Länsförsäkringar Bergslagen upplever är att identifiera, definiera och kom-

municera sitt samhällsansvar, då vi upplever att de har en viss osäkerhet med vad begreppet 

innefattar. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur Länsförsäkringar Bergslagen arbetar med samhällsan-

svar idag.  

 

Metod 

Vi har genomfört två kvalitativa intervjuer och flera strukturerade kortintervju för att samla 

in den empiriska datan.  Den data vi har samlat in har sedan ställts mot teori i ett försök att 

besvara studiens syfte samt besvara studiens huvudfråga och delfrågor.  

 

Slutsats 

Länsförsäkringar Bergslagen säger sig arbeta med CSR, men det uppkom under studiens gång 

att de inte är insatta i vad som innefattas i begreppet. För att försöka identifiera och definie-

ra sitt ansvar tror vi att de som första åtgärd behöver se hur andra aktörer inom samma 

bransch väljer att arbeta med CSR. Detta för att få en förståelse för vad som kan innefattas i 

begreppet, inom den verksamheten de verkar. 

  



    

Abstract 

Title: The difficulty of defining and communicating CSR - A study on behalf of 
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Problem 

The difficulty that Länsförsäkringar Bergslagen experience is how to identify, define and 

communicate their social responsibility, which we experiencing that they have a degree of 

uncertainty with what the term encompasses.  

 

Purpose 

The purpose of this study is to describe how LF Bergslagen is working with social responsibili-

ty today. 

 

Method 

We have conducted two interviews with a qualitative approach and one quantitative inter-

view to collect the empirical data. The data we have collected has been put against the 

theory in an attempt to answer the purpose of the study and the study's main question and 

sub-questions. 

 

Conclusions  
Länsförsäkringar Bergslagen claims to be working with CSR, but it occurred during the study 

that they are not familiar with what is included in the term. In an attempt to identify and 

define their responsibilities, we believe that action first is too see how other players in the 

same industry choose to work with CSR This is to gain an understanding of what might be 

included in the term, within the business they operate.  
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1 Introduktion 
I introduktionen får läsaren ta del av bakgrunden till studien, samt varför det spelar en 

vital roll för företag idag att ta samhällsansvar.   

 

Idag ställs det allt högre krav på företag att ta ett större samhällsansvar. Kunderna blir ge-

nom globaliseringen alltmer medvetna om företagens sociala ansvar och värderingar. I takt 

med att konsumenternas kunskap om ämnet ökar, ökar även kraven på företagens samhälls-

ansvar. (Arevalo, 2009) Synen på företagens roll i samhället har under de senaste åren för-

ändrats. Från att ha varit ekonomiska institutioner i samhället, ställs det idag allt högre krav 

på företagen att ta socialt ansvar.  Under det senaste decenniet har intresset för CSR (Corpo-

rate Social Responsibility) uppmärksammats, detta efter det att det uppdagats diverse före-

tagsskandaler, skandalerna har lett till att allmänheten börjat ifrågasätta företagens ansvar. I 

Sverige är det skandaler som Skandiaaffären, Hallandsåsen och H&M:s koppling till barnar-

bete som fått CSR uppmärksammat. Skandiaaffären upprörde intressenter och allmänheten, 

då de trots dålig lönsamhet delade ut höga bonusar, tilldelade och renoverade lägenheter till 

ledningen och dess anhöriga. Skanskas användande av giftigt tätningsmedel i Hallandsåsen 

ledde till att både människor och djur blev förgiftade och rapporteringen om att H&M:s leve-

rantörer använde sig av underleverantörer där det förekom barnarbete. (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008)  

Många företag har idag valt att aktivt arbeta med samhällsansvar, då det anses öka företa-

gets legitimitet och stärka varumärket. Grafström et al. (2008) menar att ett gott anseende 

kan skydda företaget vid skandaler och kritik, så genom att möta samhällets krav och arbeta 

proaktivt med CSR kan företag bygga upp ett skydd genom att ha ett starkt varumärke. 

(Grafström, Göthberg, & Windell, 2008)  
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2 Studiens problemområde och syfte 

Här får läsaren ta del av studiens problematisering och syfte, samt studiens målgrupp 

och vilka avgränsningar som gjorts. 

2.1 Problemdiskussion 

 

Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility), som vi valt att översätta till företags sam-

hällsansvar, är enligt många författare ett begrepp som är svårdefinierbart (Dahlsrud, 2008. 

Argandoña & von Weltzien Hoivik, 2009. Marrewijk, 2003). Grafström, Göthberg och Windell 

(2008) menar att det idag inte finns en klar samlingsdefinition på vad företags samhällsan-

svar innefattar, att företagen själva får bestämma hur de definierar begreppet CSR och sam-

hällsansvar (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008). EU-kommissionen beskriver samhälls-

ansvar som ett engagemang som helt bygger på företagens fria vilja att agera för ett bättre 

samhälle, det är inte lagstadgat, utan ”Ett frivilligt ansvar som sträcker sig utöver det som 

lagen föreskrider” (ec.europa.eu). Vad som dock går att se i Carroll’s (1991) modell för fyra 

dimensioner av samhällsansvar(Fig.3), finns det olika kategorier av ansvar som sträcker sig 

från det ekonomiska, legala, etiska och filantropiska ansvaret. Där det ekonomiska och lag-

stadgade ansvaret är ett krav från samhället medan det etiska är ett förväntat och det filan-

tropiska ett önskat och frivilligt ansvar. (Wan-Jan, 2006) De olika synerna på samhällsansvar, 

där det ena är att det är frivilligt ansvar och det andra innefattar både tvungna genom lag 

och frivilliga åtaganden, visar ytterligare att det är svårt för företag att definiera vad CSR 

verkligen står för.  

Samtidigt som samhället ställer allt högre krav på företag att ta samhällsansvar (Wan-Jan, 

2006), blir det viktigare för företagen att kunna kommunicera ut sitt samhällsansvar till in-

tressenter och samhället i affärssyfte. Företag verkar idag i en global kontext där yttre på-

verkan har blivit tydligare och där företagen måste agera efter verkan (Birth, Illia, Lurati, & 

Zamparini, 2008). Morsing, Schultz och Nielsen (2011) menar dock att det finns en risk med 

att kommunicera ut sitt samhällsansvar. Det kan i vissa fall bli för ”mycket” eller för ”hög” 

kommunikation så att samhället blir misstänksamt och ansvaret enbart ses som en mark-

nadsföringsstrategi istället för att det bidrar till en ökad legitimitet. Företagen måste därför 

strategiskt planera för hur de ska arbeta med och kommunicera sitt samhällsansvar för att 

möta de krav som ställs från samhället. (Morsing, Schultz, & Nielsen, 2008)  

Trots att begreppet är svårdefinierat, står det klart att genom att arbeta aktivt med dessa 

områden kan företag stärka sin legitimitet och position på marknaden. (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008)Svårigheten är som tidigare nämnt hur företagen ska/kan defini-

era samhällsansvaret och hur det kan kommuniceras ut till det berörda samhället.  Länsför-

säkringar Bergslagen, vidare benämns som LF Bergslagen, har uttryckt att det finns svårighe-

ter i att identifiera, definiera och kommunicera ut hur de arbetar med samhällsansvar. Vad 

de gör som är mest påtagligt och uttalat är deras arbete med sponsring, då framförallt 
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sponsring av ungdomsidrott. Vid vårt första möte med LF Bergslagen fick vi veta att spons-

ring är något de arbetar aktivt med, de berättade att det i princip är det enda konkreta de 

arbetar med gällande samhällsansvar. Det utfärdades sedan ett önskemål av LF Bergslagen 

att få hjälp med att identifiera vad mer i deras arbete som klassificerades under begreppet 

samhällsansvar och hur det ska genomsyras deras varumärke. De menar att de gör mycket 

men de vet inte i vilken omfattning deras samhällsansvar sträcker sig. (Palmér, 2010) 

2.2 Problemformulering 

 

Svårigheten som Länsförsäkringar Bergslagen upplever är att identifiera, definiera och kom-

municera sitt samhällsansvar, då vi upplever att de har en viss osäkerhet med vad begreppet 

innefattar. 

2.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva hur LF Bergslagen arbetar med samhällsansvar idag .  

2.4 Huvudfråga 

 

Hur kan LF Bergslagen identifiera och kommunicera sitt samhällsansvar? 

2.4.1 Underfrågor 

 

 Hur arbetar LF Bergslagen med samhällsansvar idag? 

 Hur kommunicerar LF Bergslagen ut sitt arbete med samhällsansvar? 

  

2.5 Målgrupp 

 

Denna studie vänder sig till LF Bergslagen, samt resterande bolag inom Länsförsäkringsgrup-

pen. Studien vänder sig även till de som har ett intresse av begreppet CSR och samhällsan-

svar. 

2.6 Avgränsning 

 

Vi har avgränsat oss i att se till LF Bergslagens arbete med filantropiska frågor, för att kunna 

utföra studien har vi behövt se till samhällsansvar som helhet. 
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2.7 Disposition 

Nedan beskrivs studiens struktur och dess innehåll. Den teoretiska referensramen har vi 

valt att lägga först för att introducera läsaren för kommande begrepp.  

3. Metod 

I metodavsnittet beskrivs utförandet av studien och motivering till vald metod. Detta för 

att läsaren ska få en förståelse för vald metod och varför vi anser att det metodvalet är 

lämpligast för vår studie. 

4. Empiri, Länsförsäkringar Bergslagen 

I det empiriska avsnittet får läsaren ta del av den empiri som insamlats under de inter-

vjuer som har utförts på Länsförsäkringar Bergslagen. Under studiens gång har en om-

världsspaning genomförts där vi undersökt hur andra företag förhåller sig till samhälls-

ansvar. Empirin är baserad på våra intryck av intervjuerna, vi har även tagit del av årsre-

dovisningar och hemsidor. 

5. Teoretisk referensram 

Här presenteras den teori som kommer att möta det empiriska materialet. Läsaren får 

en kort inblick i vald teori. Teoriavsnittet börjar med hur samhällsansvar definieras och 

därmed blir läsaren introducerad i studiens huvudämne. Därefter resoneras samhällsan-

svar som strategi och hur företag kan kommunicera ut det på bästa möjliga vis. Vi anser 

att dessa teorier är relevanta för vår studie och därför behandlas de i teoriavsnittet.  

6. Analys/Diskussion  

Här får läsaren ta del av vår analys och diskussion utifrån den teoretiska referensramen 

som har appliceras på empirin. Vi har valt att analysera LF Bergslagens arbete med sam-

hällsansvar efter de teorier som vi har funnit applicerbara och är av relevans. Detta för 

att erhålla en hög kvalité på analysen och för att läsaren ska få en djupare förståelse för 

vår studie. 

7. Slutsats 

I slutsatsen får läsaren ta del av de förslagsåtgärder författarna har att ge till Länsför-

säkringar Bergslagen i deras framtida arbete med samhällsansvar. 

8. Avslutande ord 

Här får läsaren ta del av avslutande ord och förslag på vidare forskning. 
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3 Metod 
I metodavsnittet beskrivs utförandet av studien och motivering till vald metod. Detta för 

att läsaren ska få en förståelse för vald metod och varför vi anser att det metodvalet är 

lämpligast för vår studie. 

3.1 Metodval 

 

Vi har utfört en uppdragsforskning på begäran av LF Bergslagen, även en så kallad aktions-

forskning, där vi som undersökare kombinerat informationsanalysen med forskningen för att 

kunna ge konkreta råd till det studerade företaget.  (Holme & Solvang, 1997) För att kunna 

genomföra studien har vi använt oss av ett induktivt angreppsätt där vi har undersökt verk-

ligheten för att sedan formulera teorin utifrån insamlad data. Vi har dock under studiens 

gång varit tvungna att utifrån den formulerade teorin återvända till empirin för att inhämta 

ytterligare information. (Björklund & Paulsson, 2003). 

I denna studie har vi försökt förstå människors sätt att resonera och agera genom att utföra 

intervjuer. Vi har även genom intervjuerna och iakttagelser av arbetssätt försökt urskilja va-

rierande handlingsmönster. Studien grundar sig på våra uppfattningar och tolkningar av det 

insamlade materialet och det har skapat en djupare förståelse för verksamheten och re-

spondenterna i deras arbetsroll. Under studien har vi försökt att se på verkligheten som re-

spondenterna ser den, för att tolka vad det kan innebära sett utifrån den givna situationen 

och det teoretiska perspektivet. (Trost, 2005) Vi har använt oss av en kvalitativ metod. 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi har genomfört intervjuer, i dialogform, en öppen kvalitativ intervju med Jan-Åke Eriksson 

affärsområdeschef företag och Claes Handhagen, affärsområdeschef privat, det har även 

genomförts en riktad öppen kvalitativ intervju med personalchefen Ann-Christin Palmér och 

kommunikationschefen Gunnar Hilding, detta för att samla in delar av den primärdata som 

studien tillhandahåller. (Arbnor & Bjerke, 1994) Anledningen till att intervjuerna inte har 

skett individuellt är på grund utav att det inte fanns tid från LF Bergslagen att hålla intervju-

erna enskilt. Vi valde en öppen intervju med Eriksson och Handhagen då respondenterna fick 

tala fritt och följdfrågorna bestämdes på plats efter respondentens svar, de var mindre styr-

da än vid strukturerade intervjuer där direkta frågor ställs som är mer dirigerade (Lantz, 

2007).  

Genom en öppen riktad intervju med Palmér och Hilding fick vi in information som är bety-

delsefull utifrån det sammanhang som undersöktes, det gavs även en chans att förstå re-

spondenternas uppfattning och upplevelser kring ämnet intervjun avsåg. Dock kan denna 

intervjuform ge olika svar då respondenterna kan värdera olika vad som är betydelsefullt och 

inte. Det karaktäristiska draget en riktad öppen intervju har är att en bredare fråga ställs till 

respondenten och följdfrågorna formuleras sedan efter vad intervjuaren finner betydelse-
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fullt hos respondenten.  När en studie syftar till att fördjupa och erhålla en djupare förståel-

se inför ett ämne är en öppen intervjuform mer effektiv än till exempel en strukturerad in-

tervju. (Lantz, 2007)  

Anledningen till att vi valde att göra dessa typer av intervjuer var för att få ut så mycket kva-

litativ information som möjligt om hur LF Bergslagen arbetar med socialt samhällsansvar 

idag. Vi hade inga färdiga följdfrågor till respondenterna i den öppna intervjun, detta för att 

erhålla så öppna svar som möjligt och en mer avslappnad diskussion. Vi ansåg att en öppen 

intervju var den mest lämpade intervjuformen då respondenterna var två stycken och det 

kunde därmed bli en högre kvalité på resultatet. I en dialog finns möjlighet för ökat engage-

mang, då respondenten får direkt respons på samtalet. Genom att vi samtalar och lyssnar, 

registrerar och observerar vad respondenterna säger, ökar engagemanget och därmed sam-

talsdjupet. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

Vårt mål var att i största möjliga mån få en objektiv bild av LF Bergslagens samhällsansvar 

därför valde vi en mindre styrd intervjuform. Genom att göra en riktad öppen intervju fick vi 

chansen att ställa specifika frågor som krävde specifika svar, detta för att erhålla en djupare 

och en mer ingående förståelse för LF Bergslagens samhällsansvar. Detta gjorde även att vi 

fick chansen att styra frågorna så att respondenterna inte kunde frångå ämnet. Genom den 

valda metoden fick vi ta del av vad LF Bergslagen gör idag för samhället och hur de definierar 

samhällsansvar. Vid de utförda intervjuerna har ljudupptagning skett, valet av metod visade 

sig vara mycket effektivt då vi fick tillgång till den information som behövdes för att uppnå 

vårt syfte som presenterats. (Lantz, 2007)  

Respondenterna på LF Bergslagen hade en önskan om att intervjuerna inte skulle transkribe-

ras, deras argument för detta var att misstolkningar kan uppstå vid transkribering som till 

exempel tonläge, sinnesstämning och eventuell ironi. Vi har lyssnat igenom de inspelade 

intervjuerna med vårt syfte och huvudfrågor i åtanke för att sortera ut relevant data till em-

pirin.  

Vi har även genomfört kortare strukturerade intervjuer med anställda på LF Bergslagen, det-

ta för att vi ville veta vilken kunskap de anställda har om vad deras organisation gör för sam-

hället och hur den interna kommunikationen ser ut när det kommer till samhällsansvar. Vi 

valde att utföra strukturerade intervjuer då vi ville ha respondentens uppfattning och kun-

skap kring det vi fann meningsfullt (Lantz, 2007). Vi använde oss av frågor och fasta svar i 

bestämd ordningsföljd (Lantz, 2007). Vi formulerade ett styrdokument (Se Bilaga 4)att an-

vända oss av vid intervjuerna för att få en enhetlig struktur på dessa, samt att vi ville ha möj-

lighet att jämföra intervjuerna med varandra och ta fram kvantitativa analyser utifrån svaren 

(Lantz, 2007). Intervjuerna gjordes under en förmiddag på LF Bergslagenskontor i Västerås. 

Vi fick access till kontoret och kunde själva fritt gå runt och slumpmässigt intervjua persona-

len vid arbetsplatsen eller i fikarummet. Inför intervjuerna hade vi inte satt något antal på 

hur många intervjuer vi skulle genomföra, detta för att vi inte kunde räkna med hur många 

som skulle vara tillgängliga under förmiddagen att medverka på intervjuerna. Efter tio inter-



  Metod 

 7 

vjuer tog vi beslutet att det räckte eftersom svaren blev snarlika varandra, vi drog slutsatsen 

att vi fortsättningsvis skulle få samma svar.  

Den sekundära data studien behandlar består av tryckt litteratur och teori kring studiens 

behandlade begrepp. Syftet med sekundärdata var att ge oss en djupare förståelse för äm-

net för att kunna relatera till den information som intervjuerna gav och sätta in svaren i rätt 

kontext. Vi har kritiskt granskat den sekundärdata som behandlas, valt ut det som är väsent-

ligt och sedermera strukturerat upp det i sitt sammanhang (Bell, 2009). 

3.3 Urval  

3.3.1 Urval 1 

 

Valet av företag grundar sig på vår önskan att skriva om samhällsansvar, vi ville även skriva 

för en uppdragsgivare, för att få ett praktiskt problem att undersöka. Vid kontakt av företag 

hade vi ett antal urvalskriterier som de utgick ifrån: 

 Vi vill inte behandla CSR ur ett miljömässigt perspektiv. Fokus ska ligga på filantropis-

ka frågor och samhällsansvar som helhet, men att syfte och problemformulering kan 

arbetats fram i samarbete med företaget.   

 Företaget ska ligga i Mälardalen, för att underlätta kontakt och access till företaget.   

 Företaget ska vara medelstort till stort, detta för att författarna tror att medel till sto-

ra företag har påbörjat eller arbetar med samhällsansvar i större utsträckning än 

mindre enskilda företagare.   

När vi kontaktade LF Bergslagen hade vi redan genom Mälekon fått kontaktuppgifter till an-

svarig person. I samtal med personalchefen Ann-Christin Palmér på LF Bergslagen diskutera-

des våra kriterier och fann att det överensstämde med LF Bergslagens önskan på studiens 

fokus. 

3.3.2 Urval 2 

 

För att försöka besvara studiens syfte har det gjorts intervjuer, där vi utfört respondentin-

tervjuer. Respondentintervju är när intervjupersonen är delaktig i den företeelse som stude-

ras (Holme & Solvang, 1997). Urval av respondenter till studien har skett i samtal med per-

sonalchefen Ann-Christin Palmér på LF Bergslagen.  

 Jan-Åke Eriksson, affärsområdeschefen företag  

 Claes Andhagen, affärsområdeschef privat 

 Gunnar Hilding, kommunikationschef 

 Ann-Christin Palmér, personalchefen 

Dessa personer har rekommenderats utifrån sin kompetens och erfarenhet inom företaget 

och dess arbete med samhällsansvar. Vi är medvetna om att det kan ses som en risk att gå 

på rekommendationer då urvalet kan bli styrt (Trost, 2005). Dock anser vi att de rekommen-
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derade personerna är de mest lämpade för intervjuerna, utifrån sin kompetens och kunskap 

kring företagets samhällsansvar och kommunikation. Urvalet av respondenter till de struktu-

rerade intervjuerna har skett slummässigt genom att vi har under en förmiddag intervjuat 

personal som arbetar på LF Bergslagen . Vi har slumpmässigt fångat upp personal i fikarum-

met och gått runt på kontoret och samtalat med ledig personal.  

3.3.3 Access   

 

Under det första mötet med Palmér frågades det om accessen till information och resursut-

nyttjande. Palmér blev kontaktperson och har varit tillgänglig via mail och telefon, samt vid 

sporadiska möten. Det har även givits möjligheter att få vara på kontoret för att utföra 

slumpmässiga intervjuer för att ta del av information och påtagliga arbetssätt inom sam-

hällsansvar. Palmér tog även på sig ansvaret att ta första kontakten med respondenterna 

inför intervjuerna.  

3.4 Avgränsning av vår roll som forskare 

 

Under processen kommer vi som undersökare inte att ta på sig något personligt ansvar för 

att försöka införliva de råd och vi kommer fram till, utan kommer enbart att presentera des-

sa för LF Bergslagen. 

3.5 Omvärldsspaning metod 

 

Vi har valt att undersöka hur sju företag (Fig.1&2) inom samma bransch som LF Bergslagen 

arbetar med samhällsansvar, genom en omvärldsspaning. Detta har gjorts för att få en över-

gripande bild av hur andra företag arbetar med samhällsansvar samt om de kommunicerar 

ut sitt arbete. Undersökningen har gjorts genom att ta del av de olika företagens hemsidor 

för att se hur de väljer att definiera sitt samhällsansvar, om de använder sig av standardise-

rade principer och om de har någon redovisning/rapportering av sitt samhällsansvar.  Vi har 

under undersökningen fått en viss förståelse över de olika företagens sätt att kommunicera 

ut sitt ansvar genom att ta del av respektive hemsida. Vi har även valt att göra samma un-

dersökning av LF Bergslagens hemsida för att kunna jämföra resultaten med varandra. Om-

världsspaningen har utformats för att vara så ändamålsenlig som möjligt för vårt uppsatta 

mål (Furustig & Sjöstedt, 2000)  

Det är dock svårt att veta vilken enskild situation som är mest ändamålsenlig i objektiv me-

ning (Furustig & Sjöstedt, 2000). Eftersom det är vi som undersökare som utfört undersök-

ningen reserverar vi oss för eventuella fel och bortfall. Data som presenteras har valts utifrån 

sin relevans till arbetet.  
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Val av ämne Kunskapssyn  Angreppsätt Undersökningsmetod Metodval 

Corporate Social 

Responsibility/ 

Samhällsansvar 

Hermeneutisk Induktiv med de-

duktivt inslag 

Kvalitativ Aktionsforskning 

3.6 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet står för hur tillförlitlig informationen är som har insamlats. Det finns olika sätt att 

mäta reliabiliteten på men det kan dock vara problematiskt, en metod är att intervjua re-

spondenterna två gånger för att se om utfallet blir lik den första intervjun. Det går även att 

mäta tillförlitligheten genom att kontrollera frågorna som ställts fast denna gång med om-

formulerade frågor eller genom att frågorna från intervjun eller enkäten delas upp i två se-

dan jämförs svaren med varandra. Om svaren skulle variera sig mycket mellan den informa-

tion som är inhämtad kan den ses som mindre tillförlitlig. (Ejvegård, 2003) Vi är väl medvet-

na om att den information som vi fick ut av våra intervjuer kan vara vinklad i den mån att LF 

Bergslagen vill framstå som trovärdiga och legitima. Vi anser dock att informationen vi in-

hämtat från intervjuerna är tillförlitlig då vi återgått till ursprungskällan, samt att vi utfört 

fler än en intervju och jämfört dem med varandra för att se om svaren överensstämmer.  

Validitet betyder att det som ska mätas verkligen kommer att mätas. Validiteten samspelar 

med reliabiliteten, är det en bra reliabilitet är oftast validiteten bra men det finns undantags-

fall där reliabiliteten är hög medan validiteten är låg. (Ejvegård, 2003) Att genom de givna 

metoderna som vi har presenterat, att det som verkligen ska undersökas granskas, att vi un-

der våra intervjuer ställer frågor som är relaterade till vårt syfte i denna studie. (Björklund & 

Paulsson, 2003) För att stärka vår validitet i arbetet har vi under studiens gång reflekterat 

över val av metoder och trovärdigheten i insamlad data.  

3.7 Sammanfattning metod 

 

3.8 Metodkritik 

 

Vi är medvetna om att resultaten från de kvalitativa intervjuerna kan ha påverkats då re-

spondenterna intervjuades två och två. Detta kan ha medfört att respondenterna valt att 

komplettera varandras svar istället för att säga sin mening, vilket kan ha påverkat vår tolk-

ning av resultatet. Vi har även reflekterat över de kortintervjuer som utförts och dess påver-

kan på resultatet då vi valde att enbart utföra tio intervjuer, information kan ha gått förlo-

rad. Vi tror dock att det slutresultat vi arbetat fram inte har påverkats i någon större ut-

sträckning av vårt metodval och utförande.  
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Vision: 

Det naturliga valet genom hela livet 

Affärsidé: 

Vi säljer ekonomisk trygghet 

 

Tillgängliga– Engagerade – Kundägda 

 

 

4 Empiri 
I det empiriska avsnittet får läsaren ta del av den empiri som insamlats under de inter-

vjuer som har utförts på Länsförsäkringar Bergslagen. Under studiens gång har en om-

världsspaning genomförts där vi undersökt hur andra företag förhåller sig till samhälls-

ansvar. Empirin är baserad på våra intryck av intervjuerna, vi har även tagit del av årsre-

dovisningar och hemsidor. 

4.1 Länsförsäkringar Bergslagen 

 

LF Bergslagen är ett av 24 fristående bolag i Länsförsäkringsgruppen (LFAB) och består utav 

240 medarbetare. De 24 fristående bolagen bildar tillsammans med LFAB Sveriges enda 

kundägda och lokala bank- och försäkringsgrupp. LF Bergslagen har sex kontor med försäk-

rings, bank och fastighetsförmedling, de är verksamma i Västmanlands och Örebro län samt i 

Heby kommun i Uppsala län, idag har de 190 000 kunder som alla är delägare i bolaget. 

(Länsförsäkringar.se)   

 

 

 

 

 

 

LF Bergslagen säger sig arbeta aktivt med samhällsansvar och har idag kommit långt i sitt 

miljöarbete, de har en uttalad miljöpolicy, vilket kommuniceras ut i deras årsredovisning 

(Årsredovinsing, 2010) och via hemsidan (Länsförsäkringar.se). LF Bergslagen anser själva att 

de brister  i kunskapen att identifiera, definiera och kommunicera sitt samhällsansvar. De 

säger sig arbeta aktivt med dessa frågor, och tycker att det har en betydande roll, men att de 

inte har en riktig uppfattning om arbetets omfattning eller hur det kommuniceras ut. Den 

interna kommunikationen inom LF Bergslagen sker oftast genom mail eller via intranätet. 

(Palmér, 2010)   
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”Vi ska verka som the Good Citizen. Vi ska vara schysta mot dem som finns i vår omgivning, som är 

våra kunder. Vi är kundägda och vi ska vara ganska breda i det vi gör, det ska gagna många personer. 

Vi är med och stödjer gratiskonserter.  Vi verkar för att alla, även de som inte har så mycket pengar ska 

kunna gå ut och göra saker. Vi ska skilja oss så till vida att vi är den lokala leverantören. Man ska kun-

na möta oss här, men man ska även kunna möta Claes Andhagen på fotbollsplanen och veta att han 

jobbar på Länsförsäkringar, vi ska vara välkända i stan.” 

– Jan Åke Eriksson Affärsområdeschef 

 

4.2 Intervju 1 

Intervju med Claes Andhagen; Affärsområdeschef Privat och Jan-Åke Eriksson; Affärsområdeschef 

Företag, torsdagen den 14:e April 2011, Västerås (Bilaga 1) 

Claes Andhagen är ansvarig för affärer mot privatmarknaden. Det är totalt 90 personer som 

arbetar under honom med bank och sakförsäkringar 

Jan- Åke Eriksson är ansvarig för affärer mot företagsmarknaden och lantbruksmarknaden. 

Han har cirka 75 medarbetare som arbetar under honom och därutöver finns det tre separa-

ta franchisebolag.  

Sponsring 

Under intervjun med Eriksson och Andhagen framkom det att LF Bergslagen har ett bredare 

samhällsansvar än vad som tidigare framkommit. Hjärtefrågan finns i ungdomsidrotten, 

Eriksson och Andhagen uppskattar att ca 95% av sponsringsarbetet läggs på ungdomsidrott, 

då de stödjer föreningar för lagidrotter. Förutom idrott har LF Bergslagen varit sponsor till 

andra ungdomsarrangemang i Bergslagen. De har varit finansiärer till ett initiativ där en båt 

ska ta funktionshindrade ungdomar ut till öarna, för att de ska få samma möjlighet som 

andra ungdomar. Inom samma kategori hamnar engagemang såsom en isbana för att ge 

barn och ungdomar möjlighet att åka skridskor. Likväl uppmuntras barn att använda hjälm 

vid skidåkning, detta genom att det anordnades en tävling, där priset var en designad hjälm, 

för att skapa medvetenhet hos barnen om vikten av att skydda hjärnan vid vinterns aktivite-

ter. De verkar även som mentorer till högstadiestudenter i entreprenörsprojekt, och sitter 

med som jury i UF (Ung Företagsamhet, en tävling för unga entreprenörer som väljer att 

starta företag under gymnasietiden). Listan över barn- och ungdomsrelaterade projekt där LF 

Bergslagen verkar kan göras lång, detta var enbart ett axplock av aktiviteter som de är med 

och stödjer.  

I den lokala samhällssektorn i Bergslagen arbetar LF Bergslagen aktivt med att stödja olika 

samhällsnyttiga projekt. Eriksson och Andhagen menar att eftersom LF Berglagen är kundäg-

da är det extra viktigt att de finns överallt där deras kunder finns, och inte bara stödjer en 

viss verksamhet, därför är de ganska spridda i vad de väljer att stödja.  
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Internt ansvar 

När det kommer till arbetet med det internt samhällsansvar på LF Bergslagen visar det sig 

under samtalet att de arbetar med dessa frågor på flera sätt. Eriksson och Andhagen kom-

mer med flera exempel där de arbetar proaktivt internt med socialt ansvar. Bland annat me-

nar de att det finns en policy för friskvård, där det var tredje år ger medarbetarna en hälso-

vårdsprofil med tips och råd. Vidare berättar de att det finns utrymme för kompetensutveck-

ling och att alla de anställda har en individuell utvecklingsplan för att utvecklas och bli bättre 

i sitt arbete. Varje år träffas tre personer från högsta ledningen, VD:n Mikael Sundqvist, Af-

färsområdeschefen för företag Jan-Åke Erikssson och Personalchefen Ann-Christin Palmér, 

då de har ett samtal om varje medarbetare för att se om det finns möjlighet för vidareut-

veckling inom LF Bergslagen. Vad som mer hamnar inom det sociala ansvaret menar Eriksson 

& Andhagen är deras vision om mångfald på arbetsplatsen. De berättar vidare att det största 

problemet ligger i den etniska mångfalden, då det inte är särskilt många av utländsk här-

komst som söker de arbeten som läggs ut. Trots att de i sina annonser skriver att de strävar 

efter etniskt mångfald och en jämn könsfördelning.  

Policyriktlinjer 

Gällande frågan om de arbetar efter några principer eller någon policy gällande deras sam-

hälls- och miljöansvar får vi ett nej som svar. Det styrdokument som finns att tillgå är policyn 

för sponsring, där det framgår att de inte sponsrar enskilda personer utan endast lagidrott, 

samt att de bara sponsrar föreningar(icke vinstdrivande) och inte klubbar. Eriksson och And-

hagen berättar vidare att vad de primärt gör och vad de kan bra, är att sälja försäkringar. 

Samhällsansvaret går än så länge mest på känsla, men med en förhoppning om att det sena-

re ska kunna finnas en plan att följa. ”Vi gör mycket, men än är det inte så genomtänkt.” De 

tillägger att LF Bergslagens varumärke självklart skulle stärkas om de kommunicerade ut vad 

de gör.  

4.3 Intervju 2 

Gunnar Hilding; kommunikationschef och Ann-Christin Palmér; Personalchef, torsdagen den 28:e 

April 2011, Västerås (Bilaga 2) 

Som kommunikationschef arbetar Hilding både med intern och extern kommunikation. Han 

är ansvarig för de olika kommunikationskanalerna som finns inom LF Bergslagen, både intra-

nätet och hemsida, samt den analoga kommunikationen. Som kommunikationschef är Hil-

ding ytterst ansvarig för att det LF Bergslagen sänder ut ser ut på rätt sätt och följer den gra-

fiska profilen, han har en second oppinion på allt innan det lämnar LF Bergslagen. Han är 

även ansvarig för sponsring inom kultursektorn.  

Personalchefen Ann-Christin Palmér, har övergripande ansvar för rekryteringsprocessen, 

personalpolitiken, jämställdhets- och mångfaldsfrågorna, hälso- och arbetsmiljöpolitiken. 

Hon ansvarar för lönepolitiken och lönestrukturen inom LF Bergslagen, hon förbereder även 

samråds- och arbetsmiljökommittémöten.  
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Palmér ansvarar för det övergripande introduktionsprogram för nyanställda, hon medverkar 

aktivt i Företagsledningen genom att coacha chefer i personalplanering, personalvård, per-

sonalledning samt övriga personalfrågor.  

Vi frågar Hilding hur bekant han är med begreppet CSR, han vet vad det handlar om, men 

han menar att han inte är väl insatt i allt vad begreppet innebär. Vidare berättar Hilding att 

de inom LF Bergslagen använder sig av begreppet Good Citizen, som han menar ses som god 

samhällsinsats, att de är delaktiga och sponsrar många olika projekt.  

Intern och extern kommunikation 

På frågan genom vilka kommunikationskanaler LF Bergslagen kommunicerar ut sitt CSR-

arbete svarar Hilding mer generellt och inte fokuserat på endast CSR. Vi får veta att det finns 

många olika kommunikationskanaler. Dels det mediala utrymmet, där de skiljer på det jour-

nalistsiska och det kommersiella utrymmet. I det journalistiska utrymmet bjuder LF Bergsla-

gen in för att informera efter bland annat bolagsstämmor. Det kommersiella utrymmet är 

det som betalas för, exempelvis annonsering. Det skickas även riktad information i digital 

form till de guldkunder som finns.  

Samtalet fortskrider och berör LF Berglsagens bristande information på hemsidan och i års-

redovisningen om det samhällsansvar de bedriver. Hilding menar att det är av konkurrens-

skäl som de inte talar om hur mycket de sponsrar och till vem. Dock beskrivs deras miljöar-

bete både på hemsidan och i årsredovisningen. Vidare menar Hilding att det är en balans-

gång i hur öppen man ska vara. Diskussionen går vidare mot hur andra banker redovisar sitt 

samhällsansvar och vi menar att det finns många andra banker som väljer att redovisa sitt 

arbete med samhällsansvar och hållbar utveckling för att legitimera sig.  

Vi frågar om de anser att det skulle vara ett möjligt eller bra alternativ att kommunicera ut 

sitt samhällsansvar med redan etablerade principer eller policys såsom FN’s Global Compact. 

Svaret vi får är att det inte har kommit fram för diskussion än, men de arbetar efter många 

olika policys.  Dock finns det vissa förhållningssätt för medarbetarna att arbeta utefter. Som 

nyanställd på LF Bergslagen får du ta del av deras förhållningssätt som de utgår ifrån. För-

hållningssättet innehåller hur de ska bete sig gentemot kunder och medarbetare, hur arbets-

sättet ser ut, samt det ekonomiska perspektivet. Palmér berättar vidare att de har arbetat 

fram detta genom att medarbetarna har diskuterat deras förhållningssätt i grupper. Grup-

perna har fått en frågeställning som sedan har diskuterats vad den frågeställningen står för, 

detta för att medarbetarna ska vara delaktiga och från företagsledningens sida vara tydlig 

med förhållningssätten. Den interna kommunikation gällande samhällsansvar som finns idag 

är förhållningssätten som medarbetarna blir introducerade för.   

Hilding och Palmér berättar vidare att när något negativt inträffar så som diverse skandaler 

där LF är inblandande drabbar det hela LFAB- gruppen i landet inte endast det län där det 

inträffar. När en skandal väl inträffar måste det ske en snabb mobilisering i länet för att ef-

fektivt kommunicera ut till medarbetarna information om hur de ska hantera situationen 
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gentemot kunder. Problematiken när det sker skandaler är att LF som varumärke tar skada 

trots att det inte gäller LF Bergslagen och detta gör att det ställs krav på deras kommunika-

tion. Palmér och Hilding berättar att LF Bergslagen ej idag har någon Facebook sida men att 

detta är något som de ser över då den senaste skandalen som uppdagades 2009 (rättegång-

en var nu april 2011) var det mycket aktivitet på Facebook. Dock menar de att allt som 

skrevs på Facebook då inte riktigt överensstämde med verkligheten men för att finnas mer 

tillgängliga och komma närmare deras kunder är detta något som ändå diskuteras idag. En 

Facebook sida ställer även krav på organisationen och att det finns medarbetare att tillgå 

som kan ta ansvar för denna sida. Ett chat-forum är också något som LF Bergslagen har dis-

kuterat om det skulle föra dem närmare kunderna men det är inget som existerar i dagslä-

get.  

Sponsring 

Som tidigare nämnt vid vår första intervju är att LF Bergslagen har en sponsringspolicy, den 

nämner både Hilding och Palmér ett flertal gånger. Sponsringspolicyn fungerar som ett styr-

dokument inom LF Bergslagen, där största fokus läggs på ungdomsidrott i föreningar. Hilding 

berättar att förutom idrottsverksamhet sponsrar LF Bergslagen även en del kulturevene-

mang. De är med och finansierar olika bokprojekt, men även bevarade kulturskatter såsom 

Sala Silvergruva och leksaksmuseet på Tidö Slott. LF Bergslagen äger konserthuset i Västerås, 

och är med och sponsrar musikaliska evenemang och Västmanlandsmusiken. Det planeras 

just nu en stor kunddag på leksakmuseet som vänder sig till försäkringstagare med barn. 

De berättar att de bestämmer i länet vad de väljer att sponsra och inte, det finns ett flertal 

erbjudanden som de har tackat nej till på grund av flera skäl, det kan vara att det inte är nå-

gonting som gynnar till exempel Västerås som stad. Det LF Bergslagen arbetar mycket med 

är att värna om Västerås stad och vara aktiva lokalt samt att minska skador som till exempel 

hjälmprojektet. Hilding berättar att de tackar nej till vissa projekt som de blir tillfrågade att 

sponsra, detta på grund av att de är kundägda och det är då extra viktigt att pengarna dispo-

neras rätt eftersom de är ägarnas pengar.  LF Bergslagen går in och stöttar små som stora 

projekt men det är viktigt att det finns en viss samhällsnytta och koppling till LF Bergslagen i 

det de sponsrar och att de får ut deras varumärke. 

Etiskt förhållningssätt 

Då sponsring är något som är frivilligt att arbeta med ställer vi frågan hur de arbetar med det 

etiska ansvaret inom organisationen. Palmér berättar att sekretessen är något som de arbe-

tar mycket med och Hilding instämmer och tillägger att detta är något som de anser att de 

har kommit väldigt långt med. Då LF Bergslagen behandlar bland annat skade- och livförsäk-

ringar, där det finns mycket information om människor och olika typer av historier är det 

mycket viktigt att det finns tydliga sekretessregler. När vi påtalar att detta går under CSR 

ansvaret och att detta kan vara av vikt för kunden när de väljer försäkringsbolag, anses det 

vara en självklarhet med sekretessregler och att dessa inte behöver kommuniceras ut.  
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”Det är grunden i allt 

vi gör, att förhindra 

brott, skadegörelse 

och hjälpa andra”  

 

-Ann-Christin Palmér; 

Personalchef 

Mål 

Palmér berättar att det inte finns några tydliga mål uppsatta för deras samhällsansvar utan-

för organisationen men interna mål finns gentemot medarbetarna. Hon berättar att de ska 

ha rätt kompetens för det som ska utföras och se till att medarbetarna har den rätta kompe-

tensen, detta är något som LF Bergslagen värderar mycket högt och arbetar därför mycket 

med kompetensutveckling. De certifierar även medarbetarna i den befattningen som de ska 

arbeta med. I och med deras medarbetarsamtal som de har en gång per år så får medarbe-

tarna även själva vara med att påverka. Frågor som diskuteras under medarbetarsamtal är 

om medarbetaren trivs, vill denne göra något annat, vilken utveckling behöver denne? Ge-

nom dessa samtal kan utveckling ske av medarbetarna kontinuerligt och det är ett av målen.  

Resurser 

Det diskuteras också att det kan vara en resursfråga med samhällsansvar och hur mycket 

man ska lägga fokus på. Hilding berättar att de gör mycket i det fördolda och att de har arbe-

tat med samhällsansvar i många år och det är ingenting som de vill ”smyga” med men han 

menar att det är självklara saker att stötta miljön och det sociala ansvaret men det är ingen-

ting som de behöver basunera ut.  

Genom att medverka på till exempel Högvarv och andra mässor träffar de mycket kunder 

men samhällsansvar är för LF Bergslagen en resursfråga då de är kundägda. Därmed kan de 

inte ”göra vad de vill”, därför blir deras samhällsansvar svårt att definiera och kommunicera 

ut. Palmér berättar att det är här svårigheten finns, de berättar väldigt sällan om att de 

sponsrar och allt de gör för Västerås stad. Hon berättar om det när hon rekryterar, då det 

står i deras vision att de säljer ekonomisk trygghet, att de är tillgängliga och att de är kund-

ägda.  

Engagemang 

De tre ledorden som finns inom LF Bergslagen är att de ska vara till-

gängliga, engagerade och kundägda. Palmér menar deras samhälls-

ansvar faller in under kategorin engagerade, det påvisar att de är 

engagerade i det som sker lokalt för att arbeta med brottsförebyg-

gande och verka för mindre skadegörelse.  

Samtalet rundas av och Hilding menar att det inte känns orimligt att 

redovisa samhällsansvar på något vis. Han säger att det är en fråga 

om förpackning och att det måste kommuniceras ut på rätt sätt för 

att kunderna, det vill säga ägarna, ska förstå sin nytta av det.  Palmér 

tillägger avslutningsvis att LF Bergslagen inte har tänkt på det interna arbetet när de har talat 

om samhällsansvar, utan mer fokuserat på vad de lägger pengar på externt, utöver den van-

liga verksamheten.  
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 Att tänka etniskt vid nyanställningar. 

 Gott företagsklimat externt, sunt förnuft och logiskt tänkande. 

 Att man som företag är framåt, utåt och håller sig uppdaterad. 

 Att vi är engagerade i frågor som rör både LF Bergslagen och samhället. 

 Att ta hänsyn till miljön 

 Ett ansvar, som representerar vad som är rätt i samhället. 

 Att vara delaktig och engagerad, vi har ganska mycket pengar som vi kan dela med 

oss av. 

 

0
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10

Vet ni vad 
CSR/samhällsansvar 

är?

Anser ni att LF 
arbetar med 

samhällsansvar?

Anser ni att LF 
arbetar med socialt, 

etiskt och frivilligt 
ansvar?

Anser ni att ni är väl 
informerad om LF 

arbete med 
samhällsfrågor?

Tycker ni att det 
finns en tydlig 

kommunikation?

Ja Nej Vet ej

4.4 Sammanställning av kortintervjuer 

 

De strukturerade intervjuerna resulterade i ett stapeldiagram där vi tydligt kan urskilja att de 

medarbetarna vi intervjuade anser att LF Bergslagen arbetar med samhällsansvar.  Trots att 

medarbetarna är överens om att LF Bergslagen har ett tydligt arbete med samhällsansvar var 

det fler än hälften som inte visste vad samhällsansvar är eller vilka frågor som innefattas i 

begreppet. Medarbetarna anser att kommunikationen runt LF Bergslagens samhällsansvar 

finns men att den inte är lättillgänglig då de själva är tvungna att söka efter den spridda in-

formationen. Informationen sprids ofta via mail eller genom uppdateringar via deras intranät 

men då de får mycket information varje dag är det svårt att ta till sig och sortera ut den rele-

vanta informationen.  

 

 

Detta är några definitioner på samhällsansvar från de intervjuade medarbetarna; 
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4.5 Omvärldsspaning 

 

En omvärldsspaning har gjorts på företag som är verksamma inom samma verksamhetsom-

råde som LF Bergslagen. Detta har gjorts för att få en övergripande bild av hur andra företag 

arbetar med samhällsfrågor samt om de kommunicerar ut sitt arbete. Genom att ta del av de 

olika företagens hemsidor har vi tittat på hur de väljer att definiera sitt samhällsansvar, om 

de använder sig av standardiserade principer och om de har någon redovisning/rapportering 

av sitt ansvar.  Vi har även valt att göra samma undersökning av LF Bergslagens hemsida för 

att kunna jämföra resultaten med varandra. 

Banker som Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea och försäkringsbolag som Trygg-

Hansa, IF och Folksam har alla tydliga flikar, rubriker och sökvägar för kunder och intressen-

ter att själva kunna söka upp information kring företagets samhällsansvar. Vad som går att 

se utifrån den omvärldsspaning som gjorts är att alla de banker som undersökts har valt att 

omtolka och definiera sitt samhällsansvar för att passa in i företagets verksamhet. De olika 

aktörerna har alla olika definitioner och det varierar i innehåll, men alla nämner ansvaret 

gentemot kunder och intressenter. Detsamma gäller för försäkringsbolagen(Trygg-Hansa, IF 

och Folksam) där de alla har valt att tolka och definiera ansvaret för att passa in sin verk-

samhet. Alla undersökta företag har valt att arbeta efter standardiserade principer så som 

Global Compact´s tio principer och GRI med flera, och väljer även att redovisa sitt arbete 

med samhällsfrågor genom hållbarhetsredovisning eller CSR-rapporter, förutom IF där vi inte 

fann någon information om detta. (Se Fig. 1-2) 



  Empiri 

 18 

 

 

 
 
 
 
  Swedbank.se Handelsbanken.se Sebgroup.com Nordea.com 
Rubriksättning 
på hemsidan 

Om oss –  
Swedbank i samhället 

Om banken –  
Ansvarsfullt företagande 
(CSR) 

Hållbarhet –  
SEB och hållbarhet 

Om Nordea –  
Företagets samhälls-
ansvar 

Definition Som finansiell aktör måste 
Swedbank i den dagliga 
verksamheten uppträda 
ansvarsfullt och etiskt för 
att långsiktigt upprätthålla 
marknadens och andra 
samhällsaktörers förtroen-
de. Självklart driver Swed-
bank sin verksamhet i linje 
med de lagar och förord-
ningar som samhället utfär-
dat. Dessutom har koncer-
nen utarbetat interna poli-
cys och etiska uppförande-
koder för att värna om 
förtroendet och en hållbar 
samhällsutveckling. Riktlin-
jer som berör koncernens 
ansvar och agerande har 
utarbetats i förhållande till 
kunder, medarbetare, äga-
re, leverantörer och andra 
samarbetspartners. 

Handelsbankens affärsmöjlig-
heter och framgångar på 
marknaden är beroende av 
kundernas, allmänhetens och 
myndigheternas förtroende. 
Hållbart företagande är en del 
av vårt arbetssätt, med stabil, 
lokal närvaro och långsiktig-
het i våra relationer och vårt 
ansvar. 

För oss på SEB innebär 
hållbar utveckling att vi 
säkerställer en långsiktigt 
hållbar verksamhet som 
bank. Vi har höjt vår ambi-
tionsnivå – hållbarhet ska bli 
en integrerad del av vår 
verksamhet, en kärnkompe-
tens, till 2012. Det är en 
mycket hög ambition. Vår 
verksamhet bygger på god 
etik och styrning, långsiktiga 
relationer och engagerade 
människor som levererar på 
företagets strategi och 
hanterar de sociala och 
miljömässiga konsekvenser-
na av vår verksamhet. Vi vill 
stödja våra kunder, skapa 
värde för våra aktieägare 
och bidra till ekonomin i 
stort. Inte minst vill vi vara 
en positiv kraft i de lokala 
marknader där vi är verk-
samma. För att kunna möj-
liggöra vår ambition och öka 
vårt långsiktiga, positiva 
bidrag måste vi samarbeta 
med kunder, medarbetare, 
investerare, leverantörer 
och andra viktiga intressen-
ter i samhället. Vi vill vara 
öppna, transparenta och 
har för avsikt att öka möj-
ligheterna till öppen och 
ärlig dialog.  

Företagets samhällsansvar, 
eller Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), är en del 
av det dagliga arbetet på 
alla avdelningar och enheter 
i hela Nordea. CSR handlar 
om hur vi gör affärer och 
bedriver vår dagliga verk-
samhet på ett ansvarsfullt 
sätt och med respekt för 
våra kunder och intressen-

ter. 

Arbetar efter 
standardiserade 
principer 

FN: Global Compact, 
GRI, PRI, ISO 14001, 
UNEP FI 

FN: Global Compact, 
GRI, PRI, UNEP FI  

FN: Global Compact, 
GRI, PRI, GHG, CDP, 
ISO 14001, ISO 26000 

FN: Global Compact, 
GRI,PRI, CDP, UNEP FI 

Rapportering/ 
redovisning 

Hållbarhetredovisning Hållbarhetredovisning Hållbarhetredovisning CSR Report 

 
GRI - Global Reporting Initiative 

 
 

 

PRI - Principles for Responsible Investment 
  

CDP - Carbon Disclosure Projekct 
   

GHG - Greenhouse Gas Protocol 
   

UNEP FI - United Nations Environmental Program Finance statement 
 

Fig. 1  

Författarnas egen bearbetning 
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  Folksam.se IF.se Trygg-Hansa.se LF Bergslagen.se 
Rubriksättning 
på hemsidan 

Jobba hos oss –  
Att jobba här - CSR 

Fakta om IF –  
Samhällsansvar 

Trygg-Hansa –  
CSR 

Om oss –  
Miljö 

Definition Vi har en lång tradition av att 
delta aktivt i samhället. Det 
avspeglar sig i vårt CSR-
arbete. För oss är de här 
frågorna centrala och vi tror 
på att arbeta förebyggande. 
Det bidrar till färre skador och 
att vi tar små steg närmare 
vår vision – att människor ska 
känna sig trygga i en hållbar 
värld. Några konkreta exem-
pel på vårt engagemang är vår 
trafikforskning, Byggmiljögui-
den, Färgtestet, etiska inve-
steringar och stödet till den 
breda folkidrottsrörelsen. 

En naturlig del av försäkrings-
verksamheten är att verka för 
ett samhälle där alla kan leva 
i trygghet. Försäkringsbran-
schen är tillsammans med 
rättsväsendet en av samhäl-
lets viktigaste trygghetsleve-
rantörer till medborgare och 
näringsliv. Att förebygga och 
lindra skador för privatperso-
ner och företag, både på kort 
och lång sikt, är en naturlig 
del av Ifs affärsverksamhet 
och syftar både till ökad 
lönsamhet och minskat lidan-
de för våra kunder. Delar av 
Ifs sponsorverksamhet är 
därför samhällsinriktad med 
målet att långsiktigt motarbe-
ta negativa samhällsfenomen 
som segregation och utanför-
skap. 

CSR (Corporate Social Re-
sponsibility), eller företagets 
sociala ansvar, handlar om 
att ta ett medansvar för 
utvecklingen i samhället. I 
Trygg-Hansa har vi valt att 
arbeta strategiskt med soci-
alt ansvarstagande (Corpora-
te social Responsibility, CSR). 
Det är en förutsättning för 
att attrahera de bästa med-
arbetarna, kunderna, leve-
rantörerna och samarbets-
partners - och därmed skapa 
ett hållbart och lönsamt 
företag. 

Inom Länsförsäkringsgruppen 
strävar vi efter att miljöhän-
syn ska finnas med i alla delar 
av verksamheten. I vår af-
färsutveckling, i vår försälj-
ning, när du drabbas av en 
skada och i vårt kontorsarbe-
te. 

Arbetar efter 
standardiserade 
principer 

Global Compact, ISO 
14001, UNEP 

Copenhagen Communi-
qué 

Global Compact, GRI, 
UNEP 

ISO 14001 

Rapportering/ 
redovisning 

Hållbarhetsredovisning   Ansvarsrapport Intern revision och extern 
granskning av ackrediterat 
certifieringsorgan. (ISO 
14001) 

Fig. 2 

Författarnas egen bearbetning 
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5 Teoretisk referensram  

 Här presenteras den teori som kommer att möta det empiriska materialet. Läsaren får 

en kort inblick i vald teori. Teoriavsnittet börjar med hur samhällsansvar definieras och 

därmed blir läsaren introducerad i studiens huvudämne. Därefter resoneras samhällsan-

svar som strategi och hur företag kan kommunicera ut det på bästa möjliga vis. Vi anser 

att dessa teorier är relevanta för vår studie och därför behandlas de i teoriavsnittet.  

5.1 Corporate Social Responsibility  

 

När det kommer till CSR finns det ingen ”one solution fits all” (Marrewijk, 2003). Det finns 

ingen entydig definition på begreppet CSR och det kommer troligtvis aldrig kunna utformas 

en unik och precis definition. Dess innehåll och tillämpning skiljer sig åt mellan länder och 

företag, begreppet utvecklas och omdefinieras allteftersom det ska passa och implemente-

ras i olika kontext. (Argandoña & Weltzien Hoivik, 2009) De två vanligaste definitionerna är 

Europa kommissionens och World Business Concil for Sustaniable Development´s(WBCSD) 

definitioner (Dahlsrud, 2008): 

”CSR avser idén om att företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt ansvarstagan-

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

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

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

och samhället i stort” (ec.europa.eu) 

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

and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce 

and their families as well as the local community and society at large” (wbcsd.org) 

Andra använda definitioner är enligt Dahlsrud (2008): 

”Business decision making linked to ethical values, compliance with legal requirements and 

respect for people, communities and the environment” (Business for Social Responsibility) 

(Dahlsrud, 2008) 

“Open and transparent business practices based on ethical values and respect for employees, 

communities and the environment, which will contribute to sustainable business suc-

cess”(International Business Leaders Forum) (Dahlsrud, 2008) 

“Corporate social responsibility is the overall relationship of corporation with all of its stake-

holders. These include customers, employees, communities, owners/investors, government, 

suppliers and competitors. Elements of social responsibility include investment in community 

outreach, employee relations, creation and maintenance of employment, environmental ste-

wardship and financial performance” (Khoury et al, 1999) (Dahlsrud, 2008) 
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Även om det finns många definitioner kring CSR, är det fem ansvarsområden som det konti-

nuerligt refereras till: intressent-, samhälls-, ekonomiskt-, frivilligt- och miljömässigt ansvar. 

Vad som tydligt går att se är att definitionerna, även om de skiljer i uttryck, beskriver förete-

elser, men misslyckas att uppvisa en guide i hur företagen ska hantera utmaningarna med 

att förverkliga företeelserna. Företagen bör därför inte fokusera på att försöka definiera 

samhällsansvar, utan försöka förstå hur samhällsansvaret kan och bör tolkas i en viss kontext 

när det kommer till att utforma strategier. (Dahlsrud, 2008) Marrewijk (2003) menar att var-

je företag bör välja bland möjliga definitioner, vilken definition och koncept som matchar 

företagets mål och intentioner i linje med företagets strategi, som ett svar på det förhållande 

de verkar inom. (Marrewijk, 2003) 

5.2 Fyra steg av samhällsansvar 

 

Företags samhällsansvar har alltid funnits men har på senare år uppmärksammats och kra-

ven på företagens ansvar har ökat. (Wan-Jan, 2006) Carroll (1991) menar att det är fyra an-

svarsområden som utgör hela kärnan för samhällsansvar, det ekonomiska, legala, etiska och 

filantropiska samhällsansvaret.  Vidare talar Carroll om att det kan ses som en hierarkisk py-

ramid där det ekonomiska ansvaret utgör grunden och att för att uppnå ett filantropiskt an-

svar måste de tre stegen innan vara uppnådda. (Carroll, 1991)  

 

Fig. 3 Författarnas egen bearbetning av Carroll’s pyramid 

 

Ekonomiskt- sträva efter hög operativ effektivitet, maximera lönsamhet, vara konkurrens-

kraftig.  

Legal- handla i enlighet med lagar och regler. 

Etiskt- frivilligt ansvar som sträcker sig över det ekonomiska och lagliga ansvaret, handla ef-

ter samhällets värderingar och normer, följa och anpassas efter införande av nya värderingar 

och normer.  

Filantropiskt- god samhällsmedborgare, handla efter samhällets önskan, går över det eko-

nomiska, lagliga och etiska ansvaret, välgörenhet och samhällsengagemang. (Carroll, 1991) 

Filantropiskt

Etiskt

Legalt

Ekonomiskt
Krav från samhället 

Krav från samhället 

Förväntat av samhället 

Önskan från samhället 
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5.3 Samhällsansvar som strategi 

 

Att arbeta med samhällsansvar som strategi innebär i många fall att upprätta en policy för 

arbetet med samhällsfrågor. Det kan utformas enligt olika principer eller uppförandekoder 

och värdegrunder, samt att arbeta efter olika frågeställningar som stärker företagens legiti-

mitet och existensberättigande (Löhman & Steinholtz, 2003).  

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) finns det två olika nivåer av företags arbete med sam-

hällsansvar. De olika nivåerna kallas för Ansvarssteget och Handlingssteget. Vad som skiljer 

de olika nivåerna från varandra är främst graden av engagemang som de olika stegen inne-

bär för företaget.  Handlingssteget handlar främst om att vilja agera för att nå snabba resul-

tat. I handlingsteget behöver inte hela företaget vara engagerade, utan de insatser som görs 

sker internt och ofta i projektgrupp. Effekterna av ett sådant arbete visar sig främst på delar 

av företaget självt, då det engagerar kunder och anställda att samverka för att genom infor-

mation skapa intern påverkan. (Löhman & Steinholtz, 2003) 

I ansvarsteget lyfter företaget handlingssteget några dimensioner och tar ansvaret och enga-

gemanget till en ny nivå. Vad som primärt skiljer de olika stegen åt är att istället för att arbe-

ta för kortsiktiga, företagsnyttiga och interna projekt, arbetar företagen med långsiktiga mål, 

vars syfte är att påverka hela företaget och omvärlden där de verkar, genom att föra en dia-

log med samtliga intressenter. Det är när företagen befinner sig i ansvarsteget som de arbe-

tar med policys eller olika principer att gå efter. (Löhman & Steinholtz, 2003) Exempel på 

sådana är bland annat FN’s initiativ Global Compact, som är en strategisk policy som uppma-

nar företag att förbinda sig att rapportera sitt företagande efter tio principer (Se Bilaga 4) 

som är uppdelade i kategorierna Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Korruption. 

(unglobalcompact.org)Ett alternativ till detta kan vara organisationen GRI (Global Reporting 

Initiatve) där företag förbinder sig att redovisa sina resultat i tre steg, det ekonomiska, det 

sociala och det miljömässiga, som sedan revideras av en tredje part. (Grafström, Göthberg, & 

Windell, 2008)Det finns flera olika standardiseringar som företag kan förhålla sig till och stu-

dier har visat att det kan vara mer lönsamt för företag att förbehålla sig till någon typ av in-

ternationell rapporteringsstandard. (Birth, Illia, Lurati, & Zamparini, 2008)  

5.3.1 Lönsamhet 

 

När CSR diskuteras är det många som anser att det inte är lönsamt i längden och då det inte 

går att redovisa en vinst behövs det inte något CSR-arbete i företaget.  CSR är lönsamt för 

företag för deras intressenter och generellt för samhället, problemet ligger i att det är svårt 

att finna relationen mellan socialt ansvarstagande och finansiellt uppförande. Hur kan då 

CSR skapa strategiska fördelar för företag när det inte är mätbara? (Burke & Logsdon, 1996) 

Det som företag först och främst bör förstå och sätta sig in i är vad CSR arbetet ger företaget, 

de bör se till de strategiska fördelarna och att det är en långsiktig investering.  Trots att CSR-

arbete är en kortsiktig kostnad är det lönsamt i längden för företag, vilket är viktigt att klar-
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göra och kvantifiera vilka fördelar det finns med CSR. Dessa faktorer är vitala för om förde-

larna inte finns är det troligt att företag inte investerar i CSR-frågor. Det har dock visat sig att 

de företag som arbetar mycket med CSR-frågor har haft finansiella svårigheter men att det 

antagligen inte beror på deras arbete med CSR-frågor utan snarare deras brist på att arbeta 

med miljöfrågor och företagsbeslut strategiskt. (Burke & Logsdon, 1996) 

CSR är en strategi och gynnar företags kärnverksamhet och bidrar till att effektivisera företa-

gets mål. För att kunna identifiera och implementera CSR som strategi bör företag införa 

CSR-planering och investering tillsammans med företagets övriga planering. Att arbeta med 

CSR som strategi är ett instrument för att kunna mäta vilka fördelar CSR bidrar till i en större 

kontext än enkla samband mellan filantropiska bidrag och nyttor. (Burke & Logsdon, 1996) 

5.4 Kommunicera samhällsansvar 

 

Kundernas attityd och avsikter är influerade av företagens CSR-initiativ, om kunderna är 

medvetna om att dem finns. Hur skapas då denna medvetenhet? Företag bör vända sin 

marknadsföring mot kunderna genom att kommunicera ut det ansvar som de tar gentemot 

samhället, men dessa ”kampanjer” möts ofta av skepticism och effekten blir därmed tvek-

sam. (Pomering & Dolnicar, 2009) 

Marknadsundersökningar har visat att kunder inte endast förväntar sig att företag ska ta 

samhällsansvar utan de vill bli informerade om vad företagen gör och stödja de företag som 

bedriver CSR frågor. Medvetenhet spelar en mycket vital roll i hur effektivt CSR är och att 

CSR kommuniceras ut på rätt sätt detta leder i sin tur till ökad medvetenhet hos konsumen-

terna. Minskad medvetenhet och förståelse för företags CSR-arbete är en förklaring till sär-

kopplingen mellan attityd och uppförande. CSR-kommunikation har en möjlighet att forma 

företagens image och trovärdigheten i deras varumärke. Genom att företag visar att de bryr 

sig om andra kan de differentiera sig genom ”sociala” marknadsföringsstrategier, vilket i sin 

tur kan leda till att lojaliteten ökar och att deras varumärke stärks. Att kommunicera ut CSR-

initiativ är problematiskt och undersökningar har visat att konsumenterna föredrar att före-

tag kommunicerar ut sitt CSR-arbete genom såkallade ”minimal release” kanaler som till 

exempel årsredovisningar och genom hemsidan, istället för traditionell marknadsföring. 

(Pomering & Dolnicar, 2009) 

Företagen bör kommunicera sitt CSR arbete genom strategiskt valda kommunikationskanaler 

för att undvika skepticism och öka medvetenheten hos konsumenter. Genom närmare rela-

tioner till konsumenterna kan företag lära ut om deras CSR-arbete och därmed kan konsu-

menternas medvetenhet öka. Det är viktigt att företagen själva är medvetna om vad, när och 

hur de kommunicerar deras arbete om CSR. (Pomering & Dolnicar, 2009) 

Svårigheten med att kommunicera CSR-arbete är att få det uppmärksammat och att känna 

till vad det är företagen gör för samhället. Det föreligger, som tidigare nämnt, en skepticism 

om hur företag bör kommunicera deras CSR-arbete och inte. Först bör företag kunna kom-
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municera sitt CSR-arbete internt, för att de anställda ska vara engagerade, innan de gör det 

externt, detta för att öka trovärdigheten och att företaget verkligen gör som de säger sig 

göra. Genom att använda sig av en sådan strategi, inifrån- och ut, engageras de anställda 

först vilket i sin tur ska leda till att det lokala samhället blir engagerade och det leder i sin tur 

till nationella (och internationella) engagemang. Det är inte säkert att genom att använda sig 

av denna kommunikationsstrategi att den skepticism som finns försvinner, företagen bör 

akta sig för att kommunicera ut CSR ”för hårt”. Det krävs en känslig och sofistikerad appro-

ach när CSR-arbete ska kommuniceras ut, särskilt om företagen vill vinna någonting på det. 

(Morsing, Schultz, & Nielsen, 2008) 

Det blir alltmer viktigt för företag att kommunicera sitt CSR-arbete, genom att kommunicera 

ut vad de gör för samhället kan företag bli mer legitima. Det finns tre olika sätt att kommuni-

cera ut CSR till konsumenter detta kan göras genom det rykte företaget har, produktdiffe-

rentiering och kund-lojalitet där socialt ansvar hamnar inom rykte. Genom att välja de kom-

munikationskanaler som lämpar sig bäst för att kommunicera ut och marknadsföra företags 

CSR-arbete är oftast genom hållbarhetsrapporter, hemsidor och reklam. Dock kan reklam-

kampanjer ofta bli kritiserade då företag använder sociala problem till att göra en lönsam 

affär. (Birth, Illia, Lurati, & Zamparini, 2008) 

5.5 Kommunikation  

 

Enligt Rawet, Dahl och Flick (2002) blir vi idag mer utsatta för information än tidigare, lättill-

gängligheten som är en följd av teknologins utveckling har gjort att vi blir överösta av infor-

mation och har börjat prioritera vad vi vill ta in och påverkas av. Det blir allt svårare för före-

tag att informera och kommunicera då de upptäcker att ingen lyssnar längre. Utvecklingen 

har lett till att ”Vi vill finna, inte bli serverade” (Rawet, Dahl, & Flick, 2002, s. 11)information 

och ett tecken är att sökmotorerna på Internet är mer populära än själva portalen. Det ställs 

därför högre krav på företagens kommunikation då 

det är lättare att informera än att kommunicera 

och verkligen nå fram med sitt budskap. (Rawet, 

Dahl, & Flick, 2002) 

Vad som skiljer den traditionella marknadsföringens effekter och den interaktiva marknads-

föringen är att den interaktiva marknadsföringsprocessen behandlar verkligheten och hur 

kunder upplever den. Hur företag beter sig gentemot kunder och hur kunder uppfattar dem; 

här satsar de mycket på kundvård, vilken bra service! Hur företaget uppfattas av omvärlden 

och av dess potentiella kunder. Att det kunderna upplever faktiskt existerar och behandlar 

det som är verklighet för kunderna. Denna typ av kommunikation kan ses som ett löfte om 

vad framtiden kommer att bjuda på, att det som kommuniceras ut verkligen kommuniceras. 

(Grönroos, 2008) 

Negativa och positiva effekter är viktiga att hantera på ett bra sätt, att se till att negativ word 

of mouth (ryktesspridning) inte påverkar interaktionen för mycket mellan kund och företag. 

”Vi vill finna, inte bli serverade.” 

(Rawet,Dahl & Flick, 2002 s.11) 
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Då bör de negativa effekterna vägas upp med hjälp av kommunikation, detta för att återigen 

stärka företagets image särskilt om negativ word of mouth har försämrat image. Framgångs-

rik kommunikation skapas i interaktionen mellan företag och kund, hur företagets erbjudan-

den har formats efter kundernas behov och verkligheten. (Grönroos, 2008) 

5.6 Integrerad kommunikation 

 

Integrerad marknadskommunikation utgår från uppfattningen att det inte bara är till exem-

pel media (planerad kommunikation) som kommunicerar ett budskap om företaget till kun-

der. Relationen är mer i fokus här och budskapet som förs fram kan vara mer effektivt än 

traditionell marknadsföring. För att etablera en relation med kunden krävs det att budska-

pen med marknadsföringen integreras med kommunikationen. (Grönroos, 2008) 

Traditionellt ses kommunikation utifrån två perspektiv den interna och externa kommunika-

tionen, men att det på senare tid har diskuterats om uppdelningen endast existerar i läro-

böckerna. Den interna kommunikationen är den som sker mellan chefer och medarbetare 

och medarbetare emellan.  Medan den externa kommunikationen är riktad till målgrupper 

som står utanför organisationen, till exempel konsumenter, konkurrenter och intressenter. 

Marknadskommunikation är exempel på extern kommunikation, där kommunikationen sker 

i form av reklam, lobbying och pressuttalanden. (Falkheimer & Heide, 2007)  

Den externa och interna kommunikationen blir exempelvis integrerad vid tillfällen som när 

den externt riktade kommunikationen såsom tv-reklam uppmärksammas med stort intresse 

av de egna medarbetarna. Den externa kommunikationen förmedlar och uttrycker vad orga-

nisationen står för och skapar en organisationsidentitet. Den externa kommunikationen som 

lätt uppmärksammats av de egna medarbetarna kan då stärka deras identifiering med orga-

nisationen och på så sätt öka deras engagemang och attraktion till organisationen. Den in-

terna kommunikationen integreras med den externa på motsvarande sätt när medarbetare 

för kommunikationen över organisationens gränser till externa målgrupper. Därför bör orga-

nisationer inte sända olika budskap internt och externt utan bör anpassa budskapet efter 

mottagare, situation och kanaler, men att det ska förmedla och uttrycka detsamma. 

(Falkheimer & Heide, 2007) 

5.7 Omvärldsspaning 

 

Idag lägger många företag ner mycket arbete i att övervaka och undersöka nya möjligheter 

av förändringar inom sina verksamhetsområden, speciellt i förhållande till ny teknik och 

händelser i det sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska landskap som omger deras 

verksamhetsområde (Vecchaito & Roveda, 2010). Det omnämns ofta som omvärldsanalys 

och kan ses som en person eller organisation, som i ett speciellt syfte eller situation under-

söker sin yttre omgivning inom det landskap som omger den egna verksamheten. Strategisk 

omvärldsanalys är när analysen har ett övergripande perspektiv men förblir målrelaterad. 

(Furustig & Sjöstedt, 2000) ”Ett strategiskt perspektiv innebär att beslutfattaren strävar efter 
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en övergripande förståelse av ett givet sakområde i syfte att inom detta utveckla och genom-

föra ett konkret handlingsprogram.” (Furustig & Sjöstedt, 2000, s. 7) 

 

Vecchiato et al(2010) hävdar att företag måste vara förutseende och söka av sin omgivning 

för att hålla sig konkurrenskraftiga. Att vara tidigt ute med att följa och förutse trender är 

viktigt för organisationer då det är proaktiva investeringar i förändringar som lönar sig då 

reaktiva handlingar leder till att konkurrenter når en bättre förståelse för framväxande för-

ändringsfaktorer. (Vecchaito & Roveda, 2010)Det är därför viktigt att strategiskt analysera 

den omvärld man är verksam inom. (Furustig & Sjöstedt, 2000) 

5.8 Good Citizen 

 

Enligt Oxford English Dictionary kan begreppet Good Citizen beskrivas som: 

 “That deals fairly and uprightly in speech and act; sincere, truthful, candid; that will 

not lie, cheat, or steal. (The prevailing modern sense, the ‘honest man’ being the 

‘good citizen’, the law-abiding man, as opposed to the rogue, thief, or enemy of socie-

ty.)” (oed.com)  

 “One devoted to the interests of the commonwealth; good commonwealth's-man = 

good citizen, patriot.” (oed.com2). 

Ichilov och Nave (1981) beskriver begreppet Good Citizen som en individ eller organisation 

som är:  

 Lojal till staten 

 Socialt engagerad 

 Bedriver frivillig verksamhet 

 Följer lagar och regler 

 Uppträder etiskt 

 Personlig integritet 

 Tar hänsyn till andra 

 Redovisar principer  

 Visar hängivenhet till primära grupper 

 Politiskt deltagande och engagemang  

(Ichilov & Nave, 1981) 
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6 Analys 

Här får läsaren ta del av vår analys och diskussion utifrån den teoretiska referensramen 

som har appliceras på empirin. Vi har valt att analysera LF Bergslagens arbete med sam-

hällsansvar efter de teorier som vi har funnit applicerbara och är av relevans. Detta för 

att erhålla en hög kvalité på analysen och för att läsaren ska få en djupare förståelse för 

vår studie. 

6.1 LF Bergslagen, fyra dimensioner av samhällsansvar 

 

I ett försök att förstå hur LF Bergslagen arbetar med samhällsansvar har vi till en början ut-

gått från Carroll’s modell fyra dimensioner. Från intervjuerna och hemsidan kan vi urskilja 

och tolka att de arbetar med Carroll’s fyra dimensioner av samhällsansvar. Det ekonomiska 

ansvaret anser vi är att sälja försäkringar och banktjänster för att företaget ska växa och fort-

leva vilket är ett krav från företagets intressenter. Det lagliga ansvaret är ett krav från sam-

hället som LF Bergslagen måste följa för att inte begå lagbrott. Det etiska ansvaret tycker vi 

går att finna i deras interna arbete där det läggs resurser på att kompetensutveckla personal 

och se till mångfald men även att de arbetar efter miljöpolicy etc.. Det ansvar som vi anser 

framkommit mest under intervjuerna är det filantropiska ansvaret som är frivilligt för företa-

get och ses som en önskan från samhället, där samtliga respondenter nämner LF Bergslagens 

arbete med sponsring.   

Enligt Carroll (1991) måste företagen arbeta med samtliga dimensioner för att täcka hela 

kärnan av samhällsansvar och vi anser att LF Bergslagen arbetar med samliga dimensioner 

men att det ligger utspritt och att det därför blir svårt för dem att veta vad det egentligen 

gör och i vilken utsträckning. Som vi ser det har LF Bergslagen inte identifierat vad som inne-

fattas i deras samhällsansvar, därför är det svårt för dem att definiera och framförallt kom-

municera sitt ansvar både internt och externt.  

De intervjuer vi genomförde hade för avsikt att ge oss en inblick i hur LF Bergslagen arbetar 

med samhällsansvar idag. Även om respondenterna inte kan formulera en enig definition 

eller identifikation om vad deras samhällsansvar innefattar, ger det oss en grund för hur vi 

kan hjälpa dem att identifiera, definiera och kommunicera ut hur de arbetar med samhälls-

ansvar. Som Andhagen uttrycker det arbetar LF Bergslagen mycket med samhällsansvar men 

att det inte är vidare genomtänkt och att det därför är svårt för dem att veta i vilken ut-

sträckning arbetet är då det oftast sker på spridda håll inom organisationen. Hilding medger 

även att han inte är väl insatt i ämnet och dess betydelse. Detta är ett återkommande svar 

från respondenterna och samtliga faller någon gång under intervjuerna tillbaka på att prata 

om sponsringsprojekt och lägger inte mycket fokus på de andra dimensionerna i samhällsan-

svar. 
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6.2 Definition av CSR/samhällsansvar 

 

När det kommer till samhällsansvar finns det ingen definition som passar alla (Marrewijk, 

2003) utan företagen får själva tolka och omdefiniera begreppet så att det ska passa den 

egna verksamheten (Argandoña & Weltzien Hoivik, 2009) Vad som tydligt går att se i den 

omvärldsspaning som gjorts på olika företags hemsidor är att de företag (Swedbank, Han-

delsbanken, SEB, Nordea, Folksam, IF och Trygg-Hansa) som granskats har alla tolkat och 

omdefinierat CSR/samhällsansvar för att passa in i den egna verksamheten. Bankerna och 

försäkringsbolagen använder sig av begrepp som hållbar, lönsamt, trygghet och samhället, 

de nämner även kunder och intressenter. Även om definitionerna skiljer sig åt har de alla ett 

liknande budskap som behandlar företagets intressent-, samhälls-, ekonomiskt-, frivilligt- 

och miljömässigtansvar, vilket enligt Dahlsrud (2008) är de fem ansvarsområden som oftast 

refereras till.  Vad som kan ligga till grund för att de har liknande innehåll i sina definitioner 

är att de flesta av de granskade företagen arbetar efter samma standardiserade principer så 

som Global Compact och GRI.  

När det kommer till LF Bergslagen visar den granskning av hemsidan som gjorts att LF Berg-

slagen inte definierar och arbetar med CSR/samhällsansvar som andra aktörer. Från hemsi-

dan kan vi ta del av att de arbetar med miljöansvar och att de inom den frågan använder sig 

av standardiserade principer som ISO 14001 och definierar arbetet som ”Inom Länsförsäk-

ringsgruppen strävar vi efter att miljöhänsyn ska finnas med i alla delar av verksamheten. I 

vår affärsutveckling, i vår försäljning, när du drabbas av en skada och i vårt kontorsarbete”. 

Vi fann dock ingen annan information om LF Bergslagens samhällsansvar på hemsidan. Un-

der intervjuerna framkommer det att ingen av respondenterna är väl insatta i begreppet 

CSR/samhällsansvar och att det blir tydligt att de lägger ett stort fokus på sponsring, det fri-

villiga ansvaret som deras huvudsakliga samhällsansvar.  

6.2.1 Identifiering genom Good Citizen 

 

Under båda intervjuerna nämns begreppet Good Citizen och att LF Bergslagen ska verka för 

att ses som en Good Citizen. Eriksson beskriver begreppet som att finnas tillgängliga för alla, 

vara ”schysta” mot sin omgivning och intressenter, samt att verka som den lokala leverantö-

ren. Hilding beskriver begreppet Good Citizen som att göra en god samhällsinsats. Enligt oli-

ka definitioner och beskrivningar av begreppet kan det användas utifrån ett individ perspek-

tiv eller ett organisatoriskt perspektiv.  

Oxford English Dictionary beskriver det bland annat som någon som är hängiven att verka för 

”commonwealth”, vilket vi anser passar in på LF Bergslagens arbete med det filantropiska 

ansvaret där de vill verka för samhället i olika sponsringprojekt men även genom sitt 

ekonomiska ansvar där de säljer ekonomisk trygghet. 

LF Bergslagen säger själva att de idag arbetar med samhällsansvar men att det ligger utspritt 

och är därför svårt att veta vad det är de egentligen gör. De skulle kunna använda sig av Ichi-
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lov och Naves (1981) beskrivning av Good Citizen när de försöker identifiera sitt samhällsan-

svar, eftersom beskrivningen behandlar olika delar av ansvar och engagemang. Detta skulle 

kunna föra samman de idag spridda arbetena med samhällsansvar och skapa en tydligare 

bild för LF Bergslagen hur de arbetar med det idag och var arbetet kan förbättras.  

6.3 Strategi 

 

Under våra intervjuer framkom det att LF Bergslagen arbetar mycket med samhällsfrågor 

men att de inte arbetar efter några standardiserade principer eller efter någon uppförande-

kod. Detta gör att deras arbete med samhällsfrågor hamnar lite i skymundan och det bidrar 

till att samhällsfrågor inte agerar som strategi.  

Om LF Bergslagen skulle arbeta strategiskt med samhällsfrågor skulle det öka deras legitimi-

tet och därmed arbetet mot långsiktiga mål (Löhman & Steinholtz, 2003).  Genom att arbeta 

med standardiserade principer förbinder sig företag att rapportera om sitt samhällsansvar 

(Birth, Illia, Lurati, & Zamparini, 2008) och detta anser vi vara något som LF Bergslagen bör 

ha i beaktning då trovärdigheten ökar gentemot kund.  

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) finns det två olika nivåer att arbeta med samhällsfrågor, 

ansvarssteget och handlingssteget. I ansvarssteget tar företagens engagemang ett högre 

steg och ansvaret ökar, arbetet sker mot långsiktiga mål som syftar till att påverka hela före-

taget och samhället där företagen är aktiva. Detta anser vi är något som LF Bergslagen bör ta 

fasta på då de är mycket medvetna om deras kunder och hur de uppfattas av samhället. Ge-

nom att de agerar i ansvarssteget kan de öka sin legitimitet dels genom rapportering av prin-

ciper och en kommunikation med kunder, som potentiella kunder. Löhman och Steinholtz 

(2003) menar att effekterna av att finnas i ansvarssteget engagerar kunder och medarbetare 

och tillsammans skapar de information om hur arbetet kan förändras internt. Om LF Bergsla-

gen skulle ta mer hjälp av deras kunder tror vi att det skulle stävja deras rykte på ett positivt 

sätt genom word of mouth. Det är mycket viktigt för företag att kunna hantera ryktessprid-

ning, negativ som positiv. Enligt Grönroos (2008) uppstår resultatrik kommunikation när fö-

retag och kunder samspelar, då erbjudanden har skapats efter kunders behov och vad de 

verkligen efterfrågar. LF Bergslagen bör samspela mer med deras kunder när det gäller 

kommunikationen, vad det gäller deras erbjudanden är det kanske inte möjligt att förändra 

då de hanterar försäkringar och bankärenden. Genom effektivare kommunikation med kun-

der kan LF Bergslagen skapa sig en positiv(are) ryktesspridning.  

När samhällsansvar leder till lönsamhet och främjar företags kärnverksamhet är det en stra-

tegi (Burke & Logsdon, 1996). LF Bergslagen bör därför implementera samhällsfrågor som en 

strategi och agera efter långsiktiga mål då det kan medföra flera kunder. Burke och Logsdon 

(1996) menar att det är svårt att mäta företagssamhällsansvar då det inte visar som en eko-

nomisk vinst för företagen. Vi menar dock att samhällsansvar kan vara lönsamt i den bemär-

kelsen att det är en strategi som tillför mer kunder och bidrar till ett bättre samhälle. Det kan 

även leda till ökad lönsamhet för ägarna, det vill säga kunden, då LF Bergslagen är kundägda. 
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Genom att planera för samhällsansvar som en strategi anser vi att LF Bergslagen kan definie-

ra och kommunicera ut deras arbete gentemot samhället, kunder och deras medarbetare på 

ett mer effektivt sätt än de gör idag. (Burke & Logsdon, 1996) 

Vi anser att LF Bergslagen har en bra legitimitet men det som de bör bli avsevärt bättre på är 

att kommunicera ut deras arbete med samhällsfrågor, både mot kund men även internt 

mycket tydligare än vad de gör idag. Det är viktigt att företag agerar så som de uppfattas av 

kunder och av samhället, detta kan ses som ett löfte om vad som kommer att ske i framtiden  

(Grönroos, 2008). Det är därmed viktigt att kommunikationen överensstämmer med vad 

företaget står för, att deras produkter och erbjudanden står för det som utlovas (Grönroos, 

2008). 

6.4 Kommunikation 

 

LF Bergslagen skiljer sig från många av sina konkurrenter då de är ett helt kundägt bolag. 

Därför anser vi tillsammans med LF Bergslagen att det är viktigt för dem att kommunicera ut 

hur de arbetar med samhällsansvar och hur de tar sitt samhällsansvar. Idag har medvetenhe-

ten kring företags samhällsansvar ökat, och konsumenterna blir mer och mer införstådda i 

hur företag arbetar med samhällsansvar. Enligt Pomering och Dolnicar (2009) förväntar sig 

kunderna idag att företag arbetar med dessa frågor, men också att de informerar om hur 

och varför de gör det.  

LF Bergslagen har svårigheter med att definiera sitt samhällsansvar både internt och externt, 

därför är det naturligtvis svårt för dem att veta vad de ska kommunicera ut till sina kunder.  

Studier har visat att konsumenter föredrar att ta del av samhällsansvar genom årsredovis-

ningar och hemsidor, istället för att få utskick och annan direktreklam (Pomering & Dolnicar, 

2009). Som tidigare nämnt har vi genom vår omvärldsspaning märkt att LF Bergslagen inte 

har kommit lika långt som konkurrenterna i sin kommunikation av sitt samhällsansvar. Om LF 

Bergslagen visar på deras hemsida att de arbetar effektivt med samhällsfrågor och vad de 

gör för samhället skulle de få en starkare legitimitet och därmed ett ännu starkare varumär-

ke. Genom att kommunicera ut det via hemsidan och deras årsredovisning kan kunder ta del 

av deras arbete. Om de skulle göra de mer tillgängligt via deras intranät skulle även medar-

betarna hitta det lättare och därmed vara mer medvetna om vad LF Bergslagen verkligen 

gör. Detta var något som vi fick bekräftat under intervjun med Andhagen och Eriksson, Eriks-

son nämnde att ett kommunicerat samhällsansvar skulle kunna stärka deras varumärke. Vi 

anser att eftersom de inte har kommit lika långt i sin kommunicering av sitt samhällsansvar 

som sina konkurrenter har, bör de kommunicera ut det mycket mer aktivt än vad de gör 

idag.  
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6.4.1 Intern och extern kommunikation 

 

Då samhällsansvar, som tidigare nämnt, inte endast berör det som sker utanför företaget 

utan även det interna bör LF Bergslagen se över deras interna kommunikation. Allt som de 

gör för deras medarbetare genom kompetensutveckling och medarbetarsamtal bör kommu-

niceras ut internt på ett tydligare vis. Det bör också kommuniceras ut tydligare vad LF Berg-

slagen verkligen gör för samhället då våra kortintervjuer visade på att informationen finns på 

deras intranät men att den är svår att finna.  

Vad vi fann överraskande i resultatet av kortintervjuerna var att samtliga medarbetare ansåg 

att LF Bergslagen arbetar med samhällsansvar men att majoriteten inte vet vad företags 

samhällsansvar står för. Vi reagerade även på att de definitioner medarbetarna gav oss var 

mer exempel på god företagskultur än på samhällsansvar. LF Bergslagen bör därför bli mer 

medvetna om vad deras samhällsansvar innefattar och därmed bli uppmärksamma om att 

det innefattar lika mycket internt samhällsansvar som externt. Allt det som de gör i form av 

kompetensutveckling av medarbetarna, gör hälsoprofiler, ser till mångfalden vid nyanställ-

ningar och att de är miljöcertifierade kommuniceras ut på ett tydligare sätt genom intranä-

tet, detta så att alla medarbetare kan finna det samlat, tydligt och lättillgängligt.   

6.5 Resurser/Lönsamhet 

 

Under intervjun med Hilding berättades det att arbeta med samhällsfrågor är en resursfråga, 

då de är kundägda och det är kundernas pengar som disponeras. Burke och Logsdon (1996) 

menar att arbeta med samhällsfrågor är lönsamt i längden för företag oavsett om det inte 

går att redovisa vinst. Vi menar att LF Bergslagen kan se över deras resurser hur mycket de 

lägger ut på samhällsfrågor och de skulle även kunna stämma av med kunderna (ägarna) vad 

deras pengar läggs på. Det är därför viktigt att LF Bergslagen berättar internt och externt 

vilka fördelar det finns att arbeta med samhällsansvar och vad de bidrar till.  

Under intervjun med Palmér och Hilding berättades det att när det sker en skandal eller lik-

nande, där något av de 24 fristående LF bolagen är omtalade, drabbar det resten av koncer-

nen och deras varumärke. Grafström, Göthberg och Windell (2008) menar att genom att 

företag arbetar proaktivt och är eniga med samhällsfrågor kan det skydda företag mot skan-

daler och kritik, att ett starkt varumärke och en hög legitimitet bidrar till ett bättre rykte.   
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7 Slutsats 
I slutsatsen får läsaren ta del av de förslagsåtgärder vi har att ge till Länsförsäkringar 

Bergslagen i deras framtida arbete med samhällsansvar. 

 

LF Bergslagen anser att de arbetar med samhällsfrågor men att det ligger utspritt i organisa-

tionen. Vi har under studiens gång uppmärksammat att LF Bergslagen arbetar med samhälls-

frågor men vi funderar på, hur kan de säga sig arbeta med samhällsfrågor när de knappt vet 

vad som innefattas i begreppet? Vi anser därför att LF Bergslagen bör identifiera och definie-

ra vad begreppet betyder för dem innan de kan kommunicera ut det internt och externt.  

7.1 Identifikation och definition 

 

Vi anser att LF Bergslagen arbetar med samhällsansvar utifrån Carroll’s fyra dimensioner 

men att det sker utspritt i organisationen. Till en början tror vi att de skulle behöva identifie-

ra vad samhällsansvar är och betyder för dem, för att sedan tolka och anpassa definitionerna 

utifrån verksamheten. Vi tror även att användandet av standardiserade principer, som till 

exempel Global Compact kan hjälpa dem att identifiera och definiera sitt samhällsansvar 

samt att det skapar en högre legitimitet. De kan även använda sig av begreppet Good Citizen 

och omtolka sitt samhällsansvar efter de riktlinjerna, då vi bedömer att det stämmer bra 

överens med vad LF Bergslagen gör.   

Om LFAB-gruppen tillsammans skulle arbeta aktivt med samhällsansvar tror vi att det skulle 

stärka deras varumärke och de skulle kunna gå ut med att de är Good Citizen. Det skulle 

därmed inte behöva bli någon resursfråga om till exempel en eller två medarbetare skulle 

vara ansvarig för samhällsansvaret inom hela LFAB-gruppen. Om hela LFAB-gruppen skulle 

aktivt och enigt arbeta med samhällsansvar i hela landet tror vi att skador som kan uppstå 

efter en skandal kan reduceras om hela LFAB har ett starkt varumärke och en hög legitimitet.  

7.2 Kommunikation 

 

Eftersom LF Bergslagen inte kommunicerar ut sitt arbete med samhällsansvar idag, kan det 

leda till att nya kunder som är medvetna om företags samhällsansvar tror att LF Bergslagen 

inte arbetar med dessa frågor, då det inte går att ta del av. Det kan i sin tur leda till att de 

nya kunderna istället väljer en annan bank eller försäkringsbolag. Vi anser att LF Bergslagen 

måste börja med att internt informera och kommunicera tydligare till sina medarbetare. Idag 

säger sig medarbetarna att LF Bergslagen arbetar med samhällsfrågor men de kan inte säga 

vad det är som görs eller vad som innefattas i begreppet. Den interna kommunikationen 

kring samhällsansvaret kan ske genom en separat flik på intranätet som är tillgängligt för 

samtliga medarbetare.  
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För att kommunicera ut det externt bör LF Bergslagen kommunicera sitt samhällsansvar på 

hemsidan i en separat flik och i årsredovisningen då vår omvärldsspaning visar att deras kon-

kurrenter gör det i nuläget. 

Genom att ha en strategi för samhällsansvar skapar LF Bergslagen sig en tydligare målbild 

och en tydligare kommunikation gentemot kunder samt medarbetare. Vi anser även att ge-

nom en strategi för samhällsansvar visar LF Bergslagen att de är engagerade i samhället och 

även detta kan skapa en högre legitimitet och stärka varumärket. 



  Avslutande ord 

 34 

8 Avslutande ord 
Här får läsaren ta del av författarnas avslutande ord och förslag på vidare forskning. 

 

Utifrån vårt första möte med Ann-Christin Palmér fick vi ta del av LF Bergslagens önskemål 

att få hjälp med att identifiera vad det är de gör och arbetar med när det kommer till sam-

hällsansvar. Vi tycker oss ha mött det önskemål som gavs och att vi utifrån de resurser vi haft 

till hands, på bästa sätt har besvarat deras önskemål och har gett förslag på hur de kan arbe-

ta vidare med samhällsansvar.  

Under studiens gång har det dock väckts nya funderingar och frågeställningar. Som förslag 

på vidare forskning har våra tankar väckts angående: Hur skulle en strategi för LF Bergsla-

gens samhällsansvar kunna se ut? Vilka möjligheter skulle LF Bergslagen ha att mäta sitt 

samhällsansvar? Hur medvetna är LF Bergslagens kunder om LF Bergslagens samhällsansvar 

och hur viktigt anser de att det är, att LF Bergslagen tar samhällsansvar? 
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  Bilagor 

 

Bilaga 1 

Öppen intervju med Jan-Åke Eriksson, affärsområdeschef företag och Claes Handhagen, af-
färsområdeschef privat  

Tre öppna frågor  

 Vad är socialt ansvar för er, hur definierar ni det?  

 Hur arbetar ni med socialt och etiskt ansvar idag?  

 Grundläggande principer/policy? Exempel Global Compact; FN:s riktlinjer  

  



  Bilagor 

 

Bilaga 2 
Öppen riktad intervju med Gunnar Hilding, kommunikationschef och Ann-Christin, personal-

chef 

 Hur arbetar ni med samhällsansvar?  

 Vad använder ni er av för kommunikationskanaler?  

 Hur kommunicerar ni ut det idag? 

 Hur ser du att LF Bergslagen arbetar med samhällsansvar? 

 Vilken kanal tror du är bäst lämpad att kommunicera ut samhällsfrågor? 

 Hur tror du att ni skulle kunna förbättra ert ansvar? Och kommunikationen? 

 Uppsatta mål för samhällsansvar? Budget? 

  



  Bilagor 

 

Bilaga 3 
Strukturerade kortintervjuer med anställda på LF Bergslagen 

 Kön 

 Vet du vad CSR/samhällsansvar är? 

 Anser du att LF arbetar med samhällsansvar? 

 Anser du att LF arbetar med socialt, etiskt och frivilligt ansvar? 

 Anser du att du är väl informerad om LF arbete med samhällsfrågor? 

 Tycker du att det finns en tydlig kommunikation? 

 Hur skulle du definiera samhällsansvar? 

 

  



  Bilagor 

 

Bilaga 4 
Global Compacts tio principer 

Mänskliga rättigheter 

 Princip 1 

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter 

inom den sfär som de kan påverka; och 

 Princip 2 

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

Arbetsvillkor 

 Princip 3 

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") 

erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 

 Princip 4 

avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

 Princip 5 

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 

 Princip 6 

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

Miljö 

 Princip 7 

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

 Princip 8. 

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

 Princip 9 

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Korruption 

 Princip 10 

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 

                        (Sweden.gov.se) 

 


