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Förord 
 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till respondenter på Länsförsäkringar Östgöta samt 

kunder till bolaget som tagit sig tid för intervjuer och därmed gjort vår studie genomförbar. 

Tack för ert fantastiska bemötande och engagemang. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till 

vår handledare, Peter Gustavsson som funnits tillgänglig för frågor och gett oss värdefulla 

råd under hela skrivprocessen. Vi vill även ta tillfället i akt att tacka deltagarna i vår 

opponentgrupp som under arbetets gång bidragit med betydelsefulla synpunkter. Ett stort 

tack vill vi även framföra till våra familjer och vänner som tagit sig tid att korrekturläsa och 

ge oss kommentarer för ytterligare förbättring av studiens innehåll. Slutligen vill vi tacka 

varandra för ett gott samarbete under denna intensiva, men ack så roliga tid vi haft 

tillsammans! 
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Sammanfattning 
 
Titel: Hållbarhet, ett sätt att försäkra långsiktiga kundrelationer? 
– En fallstudie av Länsförsäkringar Östgötas arbete med hållbarhetsfrågor för att skapa 

långsiktiga kundrelationer 
Författare: Malin Hellström och Clara Lindgren  
Handledare: Peter Gustavsson 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, hållbarhet, legitimitet och kundrelationer 
Bakgrund: Att jordens resurser inte är oändliga är något som idag är allmänt känt, vilket 
ställer krav på ett gemensamt arbete för en hållbar utveckling. Företag har därmed kommit 
att rikta ett allt större fokus mot sociala, miljömässiga och etiska mål, snarare än en ensidig 
inriktning på ekonomiska mål. Tidigare forskning visar på ett positivt samband mellan 
kundens uppfattning av socialt ansvarsfulla företag. Forskningen är dock knapp beträffande 
vilken påverkan sådant arbete antas få för företags långsiktiga kundrelationer. Genom att 
undersöka ett försäkringsbolag och dess kunder avseende arbete med hållbarhetsfrågor 
bidrar studien till en kunskapsspridning gällande vilken betydelse arbete med 
hållbarhetsfrågor har på långsiktiga kundrelationer.  
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera vilka hållbarhetsaspekter företag i 
tjänstebranschen arbetar med för att skapa långsiktiga kundrelationer samt vilken betydelse 
detta arbete har för kunden. Vi avser även att nå en ökad insikt i hur arbetet med 
hållbarhetsfrågor kommuniceras och följs upp.  
Genomförande: I studien har en kvalitativ ansats som har sin grund i ett iterativt 
angreppssätt antagits. Empirisk data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer 
med anställda på fallföretaget med kunskap inom hållbarhet, samt att kundens perspektiv 
fångats genom fullmäktige.  
Slutsats: Studiens resultat visar att försäkringsbolaget i studien arbetar med samtliga 
ansvarsområden inom hållbarhet, men socialt ansvarstagande visade sig vara vitalt för 
fallföretaget. Vidare indikerar resultaten på att hållbarhetsarbete med lokal förankring kan 
vara ett sätt för tjänsteföretag att differentiera sig. Huvudfokus inom hållbarhet varierar 
beroende på vilken bransch samt vilket företag det gäller och bör riktas dit företag främst kan 
påverka, både samhället i stort samt sitt eget resultat. Kunder har visat sig ha en positiv 
inställning till hållbarhetsarbete men någon definitiv slutsats avseende hur den långsiktiga 
kundrelationen påverkas har inte funnits. Vi har funnit indikationer på att negativ publicitet 
tenderar att uppmärksammas i högre grad än positiv publicitet, därmed är det viktigt för 
företag att agera riktigt i dessa frågor. Studiens resultat påvisar att det för försäkringskunden 
är svårt att förstå kopplingen till hållbarhet eftersom tjänsten har en abstrakt natur. Att 
involvera kunden i hållbarhetsarbetet för att öka dennes medvetenhet har därmed visat sig 
vara fördelaktigt. Resultaten indikerar på att kommunikation och uppföljning därför är 
väsentligt för att kunden ska förstå bolags hållbarhetsarbete och vilka effekter det har för 
denne. Hållbarhetskommunikationen bör ha en karaktär där kunden omedvetet uppfattar 
bolaget som hållbart. Resultaten i studien tyder på att det föreligger svårigheter i att mäta 
effekterna av vissa delar av hållbarhetsarbetet eftersom det är svårt att fastställa att 
resultaten enbart beror på hållbarhetsarbete, även om det går att få vissa indikationer. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
Title: Sustainability, a Way to Insure Long-term Customer Relationships? 
- A Case Study of Länsförsärkingar Östgötas Work on Sustainability Issues to Create Long-
Term Customer Relationships  
Authors: Malin Hellström and Clara Lindgren 
Supervisor: Peter Gustavsson 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Sustainability, Legitimacy and Customer 
Relationships 
Background: The fact that the earth’s resources are not endless is something that today is 
widely known, which requires joint work for sustainable development. Many companies have 
thus increased their focus on social, environmental and ethical goals, rather than a one-sided 
focus on financial goals. Previous research has showed a positive link between customers 
perception of socially responsible companies. The research however is scarce on the impact 
of such work on corporate long-term customer relations. By studying an insurance company 
and its customers regarding sustainability issues, the study contributes to a dissemination of 
knowledge about the importance of work on sustainability issues on long-term customer 
relationships.  
Purpose: The purpose of this study is to identify which sustainability aspects companies 
within the service industry work with in order to create long-term customer relationships 
and which importance this work has for the customer. We also intend to gain an insight into 
how work on sustainability issues is communicated and followed up.  
Completion: In this study, a qualitative approach that has its foundation in an iterative 
approach has been adopted. Empirical data has been collected through semi-structured 
interviews with employees at the case company with knowledge within sustainability, and 
the customer perspective has been captured by the council.  
Conclusion: The study’s results show that the insurance company in the study applied all 
responsibilities included in sustainability, but social responsibility proved to be vital to the 
case company. Furthermore, the results indicate that sustainability work with a local 
anchoring can be a way for service companies to differentiate themselves. The main focus on 
sustainability varies depending on which industry and what company it is and this should be 
directed to areas where companies can primarily affect both the community as a whole and 
its own results. Customers have showed a positive attitude towards sustainability work but 
no definite conclusion about how the long-term customer relationships are affected have 
been found. We have found indications that negative publicity tends to get a lot more 
attention than positive publicity showing the importance for companies to work with these 
issues. The study’s findings show that it is difficult for the insurance customer to understand 
the link to sustainability because of the abstract nature of the service.  Engaging the customer 
in sustainability efforts in order to increase their awareness has shown to be beneficial. The 
results indicate that communication and follow-up therefore are essential for the customer 
to understand the company’s sustainability efforts and the effects they have. The 
sustainability communication should have a character in which the customer unconsciously 
perceives the company as sustainable. The results in the study indicate that there are 
difficulties in measuring the impact of certain aspects of sustainability work, as it is difficult 
to determine that results are solely due to sustainability, although some indications can be 
obtained.  
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1. Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet skapas en överblick och förståelse för studiens ämne. Vidare följer 

en problematisering som mynnar ut i en presentation av studiens syfte samt 

undersökningsfrågor.      

1.1 Bakgrund 
”There is not enough in the public purse – we must engage the money”, sa Helen Clark, chef 

för FN:s utvecklingsprogram (UNDP), när hon i mars 2016 besökte Stockholm (Karlsson-

Andrews, 2016:3). Det är allmänt känt att jordens resurser inte är oändliga vilket ställer krav 

på ett gemensamt arbete för en hållbar utveckling i samhället (Schandl m.fl., 2016). Jordens 

allt mer ökande befolkning står idag inför en rad olika utmaningar såsom svält, fattigdom, 

klimatförändringar, miljöföroreningar samt bristen av tillgång till rent vatten (Unicef, 2016; 

WWF, 2016). En förändring krävs på såväl individnivå som på global nivå. I FN:s agenda 

2030, konstateras det att näringslivet har en betydelsefull roll för att uppnå den 

handlingsplan som innefattar 17 mål för att åstadkomma en hållbar utveckling för alla (Dyal-

Silfverbrand & Karlsson-Andrews, 2016).  

 

Frågan om företags samhällsansvar, mera känt som Corporate Social Responsibility (CSR), 

kom att få en allt större spridning på 1990-talet (Borglund m.fl., 2012; Dyal-Silfverbrand & 

Karlsson-Andrews, 2016). CSR har sedan dess blivit ett allt mer etablerat begrepp och olika 

regelverk som omfattar hållbarhetsfrågor har kommit att växa fram. Kofi Annan, FNs 

tidigare generalsekreterare, lanserade ett initiativ under World Economic Forum i Davos 

1999, vilket är ett exempel på den spridning arbetet med hållbarhetsfrågor kommit att få 

(Dyal-Silfverbrand & Karlsson-Andrews, 2016). Initiativet, UN Global Compact innefattar 

att företag på frivillig basis tillsammans med andra aktörer ska arbeta mot en värld med 

gemensamma värderingar och principer. Under de senaste åren har även en lag gällande 

hållbarhetsredovisning blivit aktuell för svenska bolag till följd av direktiv från EU (FAR, 

2016). Lagen började tillämpas den 31 december 2016 vilket för de flesta större bolag innebär 

att rapportering enligt de nya kraven för första gången sker våren 2018. Lagen kommer att 

beröra uppemot 2000 svenska företag och ska omfatta en redogörelse för vilket ansvar 

företag tar gällande bland annat sociala förhållanden, personal, miljö, mänskliga rättigheter 

samt motverkande av korruption (FAR, 2016; Svensk Handel, 2016). Lagen omfattas inte av 

någon revisionsplikt, revisorerna ska enbart intyga att hållbarhetsredovisning upprättats. 

Det kan genom ovanstående resonemang således konstateras att näringslivet fått en allt mer 

betydelsefull roll när det kommer till främjandet av hållbarhet (Dyal-Silfverbrand & 

Karlsson-Andrews, 2016). Utvecklingen har lett till att företag kommit att rikta ett allt större 
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fokus mot sociala, miljömässiga och etiska mål, istället för ett ensidigt fokus på ekonomiska 

målsättningar (Carroll, 1999). 

 

Det finns två sidor när det kommer till frågan om företags samhällsansvar. Vissa menar att 

det är en utgångspunkt för framgångsrika affärer medan andra framhåller att det tar resurser 

från företags kärnverksamhet, att business ska vara business (Borglund m.fl., 2012; 

Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Resultatet av att implementera CSR är inriktat på 

långsiktighet och riskerar att klassas som en kostnad i den inledande fasen. Det föreligger 

vidare viss risk i att värdet av CSR-arbete inte går att tillmäta ett ekonomiskt värde (Borglund 

m.fl., 2012; Karnani 2011). Idag verkar det emellertid finnas en övertygelse om att arbete 

med CSR-frågor är en nödvändighet för att skapa konkurrensfördelar (Borglund m.fl., 2012; 

Svenskt Näringsliv, 2006). 

 

Svenskt Näringsliv (2006) betonar vikten av att ligga i framkant när det kommer till 

hållbarhetsarbete eftersom det visat sig ha en inverkan på företags långsiktiga lönsamhet. 

Skulle ett företag exempelvis åsidosätta miljön kan det påverka dess rykte negativt vilket kan 

leda till att de förlorar kunder samt affärsmöjligheter, detta i sin tur kan ha effekt på 

lönsamheten. Enligt Grant (2016) är företags lönsamhet starkt kopplat till dess legitimitet, 

vilket kan exemplifieras genom den förtroendekris för banker som i början av 2000-talet gav 

upphov till finanskrisen. Flertalet författare menar att förtroende är en grundsten för 

företags långsiktiga kundrelationer och således även för dess lönsamhet (Anderson, Fornell 

& Lehmann, 1994; Hallowell, 1996; Hallström, 1992). Känner kunden ett förtroende 

gentemot bolag tenderar denne att stanna kvar och tala gott om bolaget till andra. Företags 

förtroende och legitimitet påverkas bland annat av kundens uppfattning om dess 

samhällsansvar. Negativa associationer av hållbarhetsarbete tenderar att ha en skadlig effekt 

medan positiva associationer ökar chansen för gynnsamma produktutvärderingar 

(Beckmann, 2007; Brown & Dacin, 1997; Palihawadana, Oghazi & Liu, 2016; Öberseder, 

Schlegelmilch & Murphy, 2013). Ett exempel på ett fall som möjligen haft en negativ 

påverkan på kundens associationer till bolag skulle kunna vara den skandal som i slutet av 

år 2015 drabbade bilföretaget Volkswagen, där det framkom att de manipulerat 

utsläppshalterna i sina bilar (Bergin, 2015). Ett hållbarhetsarbete som troligen istället leder 

till att kunderna får en positiv uppfattning gentemot bolag är det initiativ som tagits av det 

svenska möbelföretaget IKEA, som skapar hus åt människor på flykt undan krig och 

katastrofer (UNHCR, 2017).  

 

En allt mer osäker tid, med politiska oroligheter, klimatförändringar och en ökad 

digitalisering har resulterat i att samhället blivit otryggare (Svensk Försäkring, 2016). 

Försäkringsbolag har en viktig roll eftersom en försäkring ger människor möjlighet till 

ekonomiskt skydd mot olika sorters risker. Förändringar i samhället, såsom exempelvis 
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klimatförändringar och ökad psykisk ohälsa kan enligt Galvenius och Moberg (2010) samt 

Svensk Försäkring (2016) påverka försäkringsbranschen negativt i form av ökade 

skadekostnader. Galvenius och Moberg (2010) menar vidare att det inom 

försäkringsbranschen finns goda förutsättningar för hållbarhetsarbete eftersom det 

föreligger ett samband mellan samhällsintresset och försäkringsbolags egenintresse. 

Försäkringsbolagens roll innefattar inte bara att förse kunder med försäkringar, utan även 

ett aktivt arbete med skadeförebyggande åtgärder inom hållbarhet för att på sikt kunna 

försäkra sina kunder. I Svensk försäkring (2016) betonas det dessutom att hållbarhetsarbete 

är betydelsefullt för såväl försäkringsbolags kapitalförvaltning som 

försäkringsverksamheten. 

1.2 Problemformulering  

Dagens konsumenter har blivit allt mer medvetna om sociala, etiska och miljömässiga 

faktorer och ställer högre krav på dessa aspekter vid val av produkter och tjänster (Borglund 

m.fl., 2012). Konsumenter kan idag enkelt söka och ta del av information om företags 

samhällsansvar. Företag är därmed ständigt granskade och har fått ett ökat tryck att leva upp 

till de förväntningar som ställs av omgivningen, från såväl konsumenter som av media 

(Borglund m.fl., 2012). Arbete med CSR-frågor har följaktligen gått från att vara ett minimalt 

åtagande eller ett socialt tillägg i verksamheten till att bli en strategisk nödvändighet 

(Werther & Chandler, 2005). 

  

Tidigare forskning visar på ett positivt samband mellan socialt ansvarsfulla företag och 

kundens uppfattning om företaget (Brown & Dacin, 1997; Creyer, 1997; Peloza & Shang, 

2011). Det är idag många företag som använder CSR i sina övergripande affärsstrategier, 

dock är forskningen knapp beträffande vilken påverkan sådant arbete antas få på ett företags 

långsiktiga kundrelationer. Kunden är en fri aktör på dagens hårt konkurrensutsatta 

marknad med lättkopierade produkter och tjänster vilket gör att de kan välja hur de ska 

förhålla sig till en viss leverantör (Doyle & Stern, 2006; Söderlund, 2001). Förlorar ett företag 

en långsiktig kundrelation går de inte bara miste om en transaktion, utan även framtida 

transaktioner (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Det kan därmed konstateras att 

företagens strävan mot att skapa långsiktiga kundrelationer har en stor betydelse för dess 

långsiktiga överlevnad.   

 

När det gäller försäkringsbranschen framhåller Enarsson och Erikson (1998) respektive 

Skatteverket (2017) att själva försäkringstjänsten är unik i det avseendet att tjänsten inte 

konsumeras direkt vid tecknandet av försäkringen. Försäkringstjänsten utnyttjas enbart vid 

behov, vilket gör att långt ifrån alla konsumenter kommer nyttja tjänsten och därför inte 

heller har möjlighet att utvärdera den (Enarsson & Erikson, 1998;Gidhagen, 2003). 
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Ytterligare en faktor som gör tjänsten speciell är att båda parter i relationen strävar efter att 

tjänsten inte ska nyttjas. Enarsson och Erikson (1998) menar att försäkringar för många är 

ett nödvändigt ont vilket bidrar till att kunderna ofta har ett passivt förhållningssätt till 

försäkringsbolag. Den kundupplevda försäkringstjänsten består enligt Gidhagen (2003) av 

två centrala komponenter, skadereglering vid inträffad skada samt känslan av trygghet. Det 

kan därmed konstateras att försäkringsbolags handlade gentemot kund är väldigt viktig för 

kundrelationen eftersom tjänsten vid en skadefri period är abstrakt och således bygger på en 

känsla av trygghet (Gidhagen, 2003). Det kan därför argumenteras för att hållbarhetsarbete 

kan påverka försäkringsbolags relation till kunden eftersom arbete med hållbarhetsfrågor 

kan vara ett sätt att stärka kundens upplevda trygghet och uppfattning om bolaget.  

 

Försäkringstjänsten kan ses som genuint hållbar eftersom tecknande av försäkring skapar 

ett tryggare samhälle (Gidhagen, 2003). En ökad försäljning av försäkringar kan dock tyda 

på att samhället generellt sett blivit otryggare. Till skillnad från produkter som har en viss 

miljöcertifiering eller kravmärkning är det ingen hållbarhetsaspekt som visuellt syns vid 

tecknandet av en försäkring. Det skulle kunna indikera att det är svårare för kunden att förstå 

kopplingen till hållbarhet för ett försäkringsbolag. Förstår inte kunden hållbarhetsarbetet 

eller visuellt kan föreställa sig det skulle det kunna påverka dess uppfattning om bolaget och 

indirekt även dess förtroende. Det eftersom förtroende enligt Hallström (1992) bygger på en 

känsla, vilken både kan skapas av fakta och upplevelser. Det borde vara särskilt viktigt för ett 

försäkringsbolag eftersom tjänsten ofta omfattas av ärenden som är förknippade med 

negativa associationer för kunden (Gidhagen, 2003). Hållbarhetsarbete skulle kunna vara ett 

incitament för försäkringsbolag att få kunder att aktivt välja eller behålla dem, även när 

tjänsten som sådan inte nyttjas genom att framhålla att investerade pengar går till en god 

sak. Eftersom tjänsten, som ovan förklarats har en abstrakt natur kan det argumenteras för 

att det är av vikt att försäkringsbolag hittar en strategi för att kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete för att öka kundens förståelse över vilken anknytning deras verksamhet 

har till hållbarhet.  

 

Världen är idag under ständig förändring vilket både skapar möjligheter och risker för 

samhällets aktörer. Det ställer krav på att försäkringsbolag kan erbjuda tjänster som gör att 

kunden känner sig trygg. Hållbarhetsarbete borde därmed vara särskilt viktigt för en sådan 

bransch eftersom försäkringsbolag troligen inte skulle kunna erbjuda kunden möjligheten 

till försäkring om de inte redan idag arbetar förebyggande för att möta de utmaningar som 

finns. Dessutom kommer medias roll och den tekniska utvecklingen förmodligen fortgå i en 

riktning som gör det möjligt för kunden att få bättre insyn i företags ansvarstagande för 

samhället. Det, tillsammans med kommande hållbarhetsredovisningslag, kommer sannolikt 

ställa högre krav på försäkringsbolags hållbarhetsarbete eftersom bolags legitimitet annars 

troligen kommer att påverkas. Inkludering av hållbarhetsfrågor är därmed ett högst aktuellt 
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ämne som är här för att stanna. Arbete med hållbarhetsfrågor i syfte att stärka kundrelationer 

kan därför anses vara relevant även för andra branscher som har liknande karaktär där 

konsumtion av tjänsten inte sker direkt när köpeavtal ingås. Exempel på en sådan bransch 

skulle kunna vara larmbranschen. Även andra tjänsteföretag kan ha användning av denna 

studie eftersom deras hållbarhetsarbete ofta inte syns visuellt jämfört med exempelvis 

kravmärkta produkter. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är ämnet sålunda 

intressant att undersöka. 

1.3 Syfte   

Syftet med denna studie är att identifiera vilka hållbarhetsaspekter företag i 

tjänstebranschen arbetar med för att skapa långsiktiga kundrelationer samt vilken betydelse 

detta arbete har för kunden. Vi avser även att nå en ökad insikt i hur arbetet med 

hållbarhetsfrågor kommuniceras och följs upp.    

1.4 Undersökningsfrågor 

För att uppfylla syftet med studien har följande undersökningsfrågor utformats:  

x Vilka hållbarhetsfrågor arbetar tjänsteföretag med? 

x Hur ser kunder på arbetet som inriktas mot hållbarhet? 

x Hur påverkar hållbarhetsarbete den långsiktiga kundrelationen? 

x Vilka kommunikationsstrategier använder tjänsteföretag i sitt hållbarhetsarbete? 

x Hur följer tjänsteföretag upp sitt hållbarhetsarbete? 

1.5 Tänkt bidrag 

Studiens resultat är avsett för att identifiera vilka hållbarhetsfrågor tjänsteföretag idag 

arbetar samt hur hållbarhetsarbete påverkar den långsiktiga kundrelationen. Vidare avser vi 

att genom studien bidra till en ökad förståelse över hur tjänsteföretag följer upp sitt 

hållbarhetsarbete samt vilka kommunikationsstrategier de använder. Det kommer att 

förklaras i en modell innehållande fem sektioner. Eftersom vi antagit både ett internt och ett 

externt perspektiv i den empiriska insamlingen kommer vi genom resultatet kunna 

identifiera hur tjänsteföretag kan optimera hållbarhetsarbetet för att stärka den långsiktiga 

kundrelationen. Förhoppningen med studiens bidrag är att komplettera tidigare forskning 

gällande hur arbete med hållbarhetsfrågor kan påverka den långsiktiga relationen med 

kunden. Det eftersom den hittillsvarande forskningen främst berört konsumenters 

inställning till hållbarhetsarbete, och inte den långvariga relationen mellan företag och 

kunder. Tidigare forskning har dessutom framförallt varit inriktad mot produktionsföretag 

och inte tjänsteföretag, därför kommer vår studie bidra till en ökad förståelse kring 
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hållbarhetsarbete inom denna sektor. Slutligen är målsättningen med det tänkta bidraget att 

det ska kunna generaliseras till övriga bolag inom tjänsteföretag, där kontexten är liknande 

det valda fallföretaget. 

1.6 Avgränsningar  

För att besvara undersökningsfrågorna har vi inom tjänstesektorn valt att avgränsa oss till 

ett företag inom försäkringsbranschen, Länsförsäkringar Östgöta. Fallföretaget valdes 

eftersom det väl faller inom ramen för studiens preferenser. Vidare har en avgränsning inom 

fallföretaget gjorts, där vi valt att enbart rikta in oss på försäkringsverksamheten. Som ovan 

nämnts, i avsnitt 1.5, har vi i studien antagit både ett externt och ett internt perspektiv, där 

det interna perspektivet avgränsats till att enbart innefatta medarbetare med kunskap inom 

hållbarhetsarbete och således inte övriga anställdas syn på detta. Det externa perspektivet 

har avgränsats till att innefatta intressentgruppen kunder. Vi har valt att rikta fokus mot 

hållbarhetsarbete som omfattar kund eftersom studien syftar till att undersöka vilken 

påverkan arbetet har för den långsiktiga kundrelationen. 
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2. Metod 
 

 

I följande avsnitt redogörs och diskuteras de metoder som har valts för att uppfylla 

studiens syfte. I avsnittet presenteras samt motiveras även de undersökningar som 

genomförts vid insamling av empirisk data, vilka ligger till grund för analys och resultat. 
 
 

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Enligt Andersson (2014) finns det två skilda vetenskapliga huvudinriktningar till hur 

forskning ska bedrivas: positivism samt hermeneutik. Positivismen beskrivs enligt 

författaren som en enhetsvetenskap som syftar till att få en så pass hög förankringsgrad att 

vetenskapen kan resultera i allmänna lagar. Alternativet till positivismen är hermeneutiken, 

vilken istället innefattar en strävan efter att uppnå förståelse utifrån vetenskapen 

(Andersson, 2014). I denna studie antogs ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi inte 

strävade efter att finna sanningen inom studiens ämne. Fokus låg istället på att kartlägga 

samt öka förståelsen för hur arbete med hållbarhet kan bidra till långsiktiga kundrelationer, 

vilket överensstämmer med det hermeneutiska synsättet.   

       

Enligt Bryman och Bell (2013:31–35) redogörs förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen genom två olika angreppssätt: deduktiv och induktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen tar utgångspunkt i befintlig teori samt kunskap inom ett område som 

därefter undersöks empiriskt, angreppssättet antas kunna stärka objektiviteten genom att 

utgångspunkt tas ur redan befintlig teori (Patel & Davidsson, 2011). Motsatsen till det 

deduktiva angreppssättet är en induktiv ansats där forskaren istället utgår från den 

insamlade empirin och med hjälp av resultatet försöker utveckla ny teori, alternativt justera 

redan befintlig teori. Valet av studiens ämne baserades på medieinslag samt vår tidigare 

kunskap inom området, varför utgångspunkten i studien var en induktiv ansats. Vi sökte 

därefter relevanta teorier inom ämnesområdet, därmed angreps problemet även från en 

deduktiv ansats. I studien applicerades med denna grund en iterativ ansats med inslag av 

både deduktiv och induktiv ansats, där växelvis samverkan mellan teori och empiri 

tillämpades (Bryman & Bell, 2013:31–35).     

2.2 Forskningsdesign 

Det finns två typer av forskningsstrategier inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet, 

kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ metod är användbar när forskaren syftar till 

att kvantifiera någonting och således undersöka en yttre, objektiv verklighet (Bryman & Bell, 

2013:49). Den kvalitativa metoden är istället designad för att underlätta förståelsen 
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beträffande den miljö individen arbetar inom och fokus ligger därmed på processer och 

betydelser som inte kan mätas kvantitativt (Bryman & Bell, 2013:49–50; Justensen & Mik-

Meyer, 2013). Utgångspunkten i studien var att förstå hur arbete med hållbarhetsfrågor kan 

skapa långsiktiga kundrelationer samt nå en ökad insikt i hur arbetet kommuniceras och följs 

upp, varför frågeställningarna besvarades med en kvalitativ ansats. Valet av ansats 

grundades i att fokus låg på respondenternas uppfattning av deras sociala verklighet och inte 

på statistiska analyser (Patel & Davidsson, 2011). Metoden ansågs som mest lämplig eftersom 

vi sökte mer ingående och förklarande svar från anställda, insatta i hållbarhetsarbete samt 

kunder till försäkringsbolaget.  

2.3 Fallstudie 

Fallstudier kännetecknas av att forskare ingående och detaljerat studerar en mindre 

avgränsad grupp, inom ett fall, som exempelvis en individ, en specifik situation eller en 

organisation (Patel & Davidson, 2011; Yin, 2007). Fallstudier tillämpas även för att beskriva 

en miljö eller några personer med vissa gemensamma karaktäristiska drag så ingående som 

möjligt. Det som skiljer tillvägagångssättet åt gällande fallstudier jämfört med andra metoder 

såsom enkätundersökningar och experiment är det faktum att forskaren är intresserad av att 

belysa unika drag för ett specifikt fall utifrån olika synvinklar (Yin, 2007). En fallstudie 

ansågs lämplig i studien eftersom intresset låg på att undersöka försäkringsbolagets arbete 

med hållbarhetsfrågor och dess koppling till kundrelationer. Valet av forskningsdesign kan 

ytterligare motiveras genom att vi sökte ingående reflektioner, erfarenheter samt tolkningar 

från samtliga av studiens respondenter.  

 

Yin (2007) samt Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att en möjlig kritik mot 

kvalitativa fallstudier är svårigheten att på ett vetenskapligt sätt generalisera resultaten. Yin 

(2007) menar att fallstudier endast är generaliserbara när det gäller enskilda fall och inte för 

hela populationer. Resultatet från studien kan förhoppningsvis generaliseras inom 

försäkringsbranschen eftersom studiens ämne är relevant även för andra försäkringsbolag. 

Även om resultaten inte kommer kunna generaliseras fullt ut i andra branscher har vi en 

förhoppning om att resultatet kan bidra med användbar information när det gäller 

sambandet mellan hållbarhetsfrågor och kundrelationer, framförallt i tjänsteföretag. Vi tror 

att resultaten kommer vara användbara för andra företag eftersom hållbarhet är ett så pass 

aktuellt ämne som kommer beröra allt fler företag.  
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2.4 Urval 

2.4.1 Urval av fallföretag 

Valet av fallföretag grundades i ett bedömningsurval, vilket enligt Lekwall och Wahlbin 

(2001:248) innebär att undersökningsobjektet väljs ut baserat på vissa kriterier som på 

förhand anses intressanta för undersökningen. Författarna menar att urvalet är lämpligt när 

forskare avser att få vissa frågeställningar väl belysta och ämnar göra en ingående analys av 

ett fåtal undersökningsenheter. Det kan argumenteras för att detta urval var passande 

eftersom vi i denna studie undersökt ett specifikt fallföretag för att kunna få djupgående svar. 

Vid ett bedömningsurval är det viktigt att noga tänka igenom vilka kriterier 

undersökningsenheterna ska baseras på (Lekwall & Wahlbin, 2001:250). För att besvara 

studiens frågeställningar avsåg vi därför att undersöka ett försäkringsbolag som aktivt 

arbetar med hållbarhetsfrågor och som dessutom är kundägda1 (Länsförsäkringar Östgöta, 

2017a), varför valet föll på Länsförsäkringar Östgöta. Kravet avseende aktivt 

hållbarhetsarbete var självklart eftersom det annars inte hade varit möjligt att fånga denna 

aspekt. Kriteriet kundägt företag tillämpades eftersom det på ett kundägt företag är särskilt 

viktigt att skapa goda, långsiktiga kundrelationer i och med att bolaget är beroende av 

kunderna, tillika ägarna för att överleva på sikt. Lekwall och Wahlbin (2001:250) 

argumenterar för att det vid ett bedömningsurval går att finna inferenser för hur 

målpopulationen beter sig, även om det inte går att dra några fullständiga slutsatser gällande 

totalpopulationen. Eftersom vi avsåg att kunna påvisa tendenser för hur 

försäkringsbranschen arbetar med hållbarhetsfrågor för att skapa långsiktiga kundrelationer 

ansågs detta urval tillämpbart.  

2.4.2 Urval av respondenter på fallföretaget 

Ett bedömningsurval användes även vid valet av respondenter på fallföretaget. Kriterierna 

för urvalet grundades i att erhålla både djupgående svar för hur fallföretaget arbetar i 

hållbarhetsfrågor samt få en övergripande bild över hur hållbarhetsarbetet genomsyrar 

verksamheten. För att uppfylla dessa kriterier togs kontakt med hållbarhetsansvarig 

samt Verkställande Direktör (VD) på Länsförsäkringar Östgöta. 

 

                                                        
1 Ett kundägt företag innefattar en ömsesidig relation mellan kunden och företaget där kunder utser en representativ 

församling som därefter utser styrelse. I ett kundägt företag är kundnyttan det främsta intresset där verksamheten drivs 

affärsmässigt med vinsten som medel, inte som mål (Svensk Kooperation, 2016).  
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2.4.3 Urval av kunder 

För att få en inblick i kundens medvetenhet samt engagemang gällande hållbarhetsfrågor, 

samt vilka av dessa områden som är avgörande vid val av försäkringsbolag, undersöktes även 

kundernas förhållningssätt till försäkringsbolagets hållbarhetsarbete. De respondenter som 

var intressanta att undersöka för att få en bild av kundens perspektiv och därmed besvara 

studiens undersökningsfrågor var därmed kunder till Länsförsäkringar Östgöta. Redan vid 

studiens inledande fas var vi väl medvetna om den svårighet som kunde uppstå gällande 

kontaktinformation om kunder på ett specifikt bolag, eftersom den ofta är sekretessbelagd. 

Till följd av att vi inte kunde få tillgång till information om Länsförsäkringar Östgötas kunder, 

gick det dessvärre inte att nå totalpopulationen. Studien utfördes därmed i en mindre 

omfattning, vilket kan påvisa tendenser för hur totalpopulationen kunder ser på 

Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete. Eftersom bolaget som tidigare nämnt är 

kundägt var en naturlig väg att fånga kunden via fullmäktige2 eftersom dessa även är kunder 

i bolaget. Vi var väl medvetna om att fullmäktige möjligen var mer insatta och informerade i 

dessa frågor, vilket möjligen bidrog till att kundrespondenternas svar var mer detaljerade till 

skillnad från om enbart kunder hade undersökts. Detta går att se både som en fördel och en 

nackdel. Genom att tillfråga fullmäktige fick vi en stor åldersvariation och geografisk 

spridning i länet, eftersom de tillfrågade i fullmäktige är utplacerade i olika distrikt. 

 

Det går att argumentera för att ett bedömningsurval tillämpats, vilket som tidigare nämnt är 

en samplingsteknik som bygger på att forskaren väljer ut respondenter som anses särskilt 

intressanta för undersökningen (Lekwall & Wahlbin, 2001:248). Det som motiverar detta 

urval är att fullmäktige genom sin förtroenderoll förmodligen har en viss insyn i kundernas 

önskemål och således kan tänkas vara representativa för dessa. Genom detta urval hade vi 

därmed förmodligen kunnat täcka en större mängd kunder. Det märktes dock ganska snart 

att kundrespondenterna i sin roll som fullmäktige inte hade god insikt i övriga kunders 

förhållningssätt till hållbarhetsfrågor, varför denna urvalsmetod inte var andvändbar.  

 

Det kan dessutom föras en diskussion avseende om att ett snöbollsurval var aktuellt. Ett 

snöbollsurval är enligt Bryman och Bell (2013:206–207) ett urval som innebär att forskare 

använder sig av redan utvalda respondenter för ytterligare kontakt med andra respondenter 

som anses relevanta för studien. Det som indikerar på att detta val tillämpats är att vi fann 

information om bolagets uppbyggnad och följaktligen information om fullmäktige på 

fallföretagets hemsida, samt att vi genom respondenterna på fallföretaget fick 

                                                        
2 Försäkringskunden utser fullmäktige var tredje år i lokala val och på den årliga bolagsstämman, där fullmäktige 

representerar alla kunder. Fullmäktigerepresentanterna består av 74 ordinarie ledamöter utplacerade på 15 olika distrikt. 

Det är sedan fullmäktige som utser styrelsen och styrelsen i sin tur utser VD (Länsförsäkringar, 2017b). 
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kontaktuppgifter till dessa. Ett snöbollsurval är dock inte representativt för 

totalpopulationen, men genom urvalet kan forskare enligt Bryman och Bell (2013:206–207) 

finna indikationer för hur populationen beter sig, i studiens fall Länsförsäkringar Östgötas 

kunder. Eftersom vi genom studien avsåg att påvisa tendenser för hur hållbarhetsarbete kan 

påverka den långsiktiga kundrelationen kom vi slutligen fram till att denna urvalsmetod var 

den som föreföll ligga närmast studiens utförande. 

 

Respondenterna på fallföretaget erbjöd sig att vara behjälpliga vid urvalet av fullmäktige, 

men på grund av risken att förlora objektiviteten valde vi istället att utföra ett systematiskt 

slumpmässigt urval.  Ett sådant urval innebär att forskarna väljer ut enheter med ett visst 

intervall med ett slumpmässigt valt startnummer (Lekwall & Wahlbin, 2001:248). Eftersom 

vi fick tillgång till en förteckning över fullmäktige användes den som grund för det fortsatta 

urvalet. Efter antalet kundrespondenter identifierats valdes ett slumpmässigt tal som låg 

inom urvalsstorleken ut. Vi valde till en början att tillfråga 24 stycken, vilka representerade 

en tredjedel av populationen fullmäktige. Den del av populationen, vars siffra stämde 

överens med de slumpmässigt utvalda talen utgjorde slutligen urvalet.  

 

När det gäller antalet respondenter framhåller Kvale och Brinkmann (2009) att forskare bör 

intervjua så många som behövs för att få reda på det som forskarna vill veta. Intervjuer som 

metod kommer diskuteras mer ingående i avsnitt, 2.5, men vi berör det även här eftersom 

det passar in i sammanhanget beträffande valet av antal kundrespondenter. Eftersom 

intervjuer är tidskrävande menar Kvale och Brinkmann (2009) att antalet intervjuer ofta 

måste begränsas. Ett fåtal väl utförda intervjuer är oftast mer värda, än flertalet mindre 

utförda intervjuer. Det eftersom materialet riskerar att bli ohanterligt och det är svårare att 

få en överblick samt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer varandra åt (Kvale 

& Brinkmann, 2009; Trost, 2010). Med denna utgångspunkt valde vi därför att fokusera på 

att ha ett färre antal intervjuer med mer djup.  

 

I efterhand visade det sig att svarsfrekvensen från det systematiska slumpmässiga urvalet var 

låg. Enligt Trost (2010) är det bättre att i förväg bestämma ett givet antal intervjuer för att 

sedan komplettera med fler intervjuer i efterhand om så behövs, vilket vi valde att göra.  Vi 

tillfrågade därmed ytterligare kundrespondenter med hjälp av samma urvalsmetod för att 

komma upp i det önskade antalet. Efter att ha intervjuat 26 kunder ansåg vi ha fått tillräckligt 

med data insamlad för att kunna besvara studiens syfte samt undersökningsfrågor. 
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2.5 Datainsamling  

2.5.1 Litteraturgenomgång 

För att säkerställa att forskare behärskar studiens ämne bör en litteraturgenomgång i 

enlighet med Yin (2007) samt Bryman och Bell (2013:110–111) inledningsvis upprättas. 

Litteraturen som tillämpats i studien inhämtades främst från erkända databaser såsom 

Scopus, Libris och Google Scholar. Exempel på sökord som användes var CSR, hållbarhet, 

legitimitet och kundrelationer. Vid litteraturgenomgången identifierades en kunskapslucka 

avseende vilken påverkan hållbarhetsarbete har på företags långsiktiga kundrelationer. 

Genom att vi använt oss av relevanta sökord, där resultatet sorteras utifrån relevans samt 

antal citeringar, anser vi att vi lyckats säkerställa djup och bredd i litteraturen som används 

i studien. Det har bidragit till att vi funnit trovärdiga författare samt forskare inom studiens 

teorier. Litteratur som var tillgänglig på Linköpings universitet användes till största del vid 

insamlingen av relevanta teorier. Vid litteraturinsamlingen har vi dessutom i den mån det 

varit möjligt gått tillbaka till ursprungskällan för att minska risken för att information på 

vägen blivit feltolkad av andra författare (Bryman & Bell, 2013:131). Några källor av äldre 

slag har använts i studien, vilket vi är medvetna om. Det handlar framförallt om teorier 

kopplade till legitimitet. Vi har försökt att komplettera dessa källor med nyare artiklar inom 

området där det refereras tillbaka till äldre publikationer. Därför är vår uppfattning att den 

äldre litteratur som använts fortfarande är gångbar.  

 

Vi fortsatte sedan vår litteraturgenomgång genom att söka information på fallföretagets 

hemsida och därigenom få en inblick i hur deras hållbarhetsarbete såg ut. Vi använde oss av 

det valda försäkringsbolagets årsredovisningar samt annan relevant dokumentation om 

bolaget som var relaterad till studiens ämne. Vidare har olika rapporter som publicerats inom 

ämnet legat till grund för uppsatsen. Olika nyhetsartiklar har även används för att få en 

inblick i vilka konsekvenser företags hållbarhetsarbete fått i praktiken. Vid insamlingen av 

dessa fakta var vi särskilt källkritiska eftersom sådan information möjligtvis kan vara 

vinklad, eftersom det enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är viktigt att ta hänsyn till att 

information kan vara vinklad. Det bidrog till att vi kompletterade med flera källor i de fall vi 

kände att informationen behövdes styrkas ytterligare.  

2.5.2 Intervjuer 

Vid insamlingen av det empiriska materialet genomfördes intervjuer, vilket enligt Bryman 

och Bell (2013:473) är en vanlig datainsamlingsmetod vid kvalitativa undersökningar. 

Tillvägagångssättet valdes eftersom vi ville ta del av den kunskap samt erfarenhet 

respondenterna innehar inom studiens ämne. Genom att intervjua anställda med kunskap 
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inom studiens ämnesområde skapades en förståelse kring hur hållbarhetsarbetet går till samt 

vilken koppling det har till långsiktiga kundrelationer. Vi avsåg att använda samma metod 

även för att undersöka kundens uppfattning av företagets hållbarhetsarbete. Metoden ansågs 

lämplig eftersom vi sökte efter en djupare förståelse avseende respondenternas 

förhållningssätt till hållbarhet, dessutom ville vi också ha möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes vilket innebär att intervjufrågorna som 

ställdes gav plats för respondenterna att besvara frågorna med egna ord. Frågorna berörde 

ett specifikt ämne, men kom nödvändigtvis inte ställas i bestämd ordning vilket gjorde 

intervjuprocessen mer flexibel (Bryman & Bell, 2013:215; Patel & Davidsson, 2011). 

Intervjumetoden ansågs passande eftersom respondenterna fick frihet att utforma svaren 

från ett eget perspektiv samtidigt som att vi kunde styra intervjuerna i den riktning som var 

relevant för studien. För att säkerställa att både vi och respondenterna höll sig inom ramen 

för studiens ämne användes en intervjuguide, vilket är en kort minneslista över vilka 

områden som ska täckas under intervjun (Bryman & Bell, 2013:475). Intervjuguiden som vi 

använde oss av vid intervjutillfällena återfinns i sin helhet i bilaga 1 och 2.  

 
Vid insamlingen av det empiriska materialet använde vi oss av både direktintervjuer och 

telefonintervjuer. Några av de fördelar som finns med direktintervjuer är att intervjuaren 

kan fånga olika ansiktsuttryck samt använda sig av visuella hjälpmedel för att klargöra vissa 

frågeställningar (Bryman & Bell, 2013:219–223). De intervjuer som genomfördes med 

anställda hade karaktären direktintervju, vilket kan motiveras genom att vi själva ville ha 

möjligheten att visa och förklara olika modeller samtidigt som vi även ville ge 

respondenterna samma möjlighet utifrån deras arbetssätt. Intervjumetoden användes 

således för att få mer djupgående, förklarande svar, varför tiden för intervjuerna var betydligt 

längre än vid de telefonintervjuer som genomfördes.   

 

Anledningen till att telefonintervjuer användes för att undersöka kundens förhållningssätt 

till bolagets hållbarhetsarbete var för att kunna nå ett större antal respondenter. Detta 

eftersom det kan vara svårt att utföra en direktintervju med privatpersoner som oftast har en 

annan sysselsättning dagtid och därmed troligen har svårt att ta sig tid till att ses. Det kan 

även i enlighet med Bryman och Bell (2013:219–223) argumenteras för att det finns en 

kostnadsaspekt och en tidsaspekt att ta hänsyn till vid genomförandet av direktintervjuer. 

Utförandet av direktintervjuer med fullmäktige hade varit mer tidskrävande och förmodligen 

också mer kostsamt eftersom fullmäktige finns representerade i olika distrikt av länet. Vid 

en telefonintervju minskar risken för att respondenternas svar påverkas av olika faktorer hos 

intervjuaren, vilka exempelvis kan vara intervjuarnas närvaro, kön, ålder samt etnicitet 

(Bryman & Bell, 2013:219–223). Ytterligare en fördel med telefonintervju är att 

respondenten inte kan uppfatta intervjuarnas personliga egenskaper vilket kan minska 
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risken för att respondentens svar påverkas av intervjuaren. Det var därmed ännu en aspekt 

som motiverade valet av telefonintervjuer med fullmäktige, eftersom vi inte ville att 

kundrespondenterna skulle påverkas av olika faktorer hos oss. Det kan i efterhand dock 

konstateras att det hade varit mer fördelaktigt att med vissa kundrespondenter genomföra 

direktintervjuer eftersom vi genom detta i enlighet med Bryman och Bell (2013:221–222), 

hade kunnat se ansiktsuttrycket på respondenterna och därmed kunnat förklara om det var 

någonting som var oklart. Dessutom hade det troligen varit fördelaktigt eftersom vissa 

respondenter föredrar ett personligt möte framför telefonintervju.  

  

Eftersom samtliga respondenter i studien lämnade sitt samtycke till ljudupptagning, 

spelades intervjuerna in. Ljudupptagning genomfördes på grund av att det enligt Bryman och 

Bell (2013:489–490) förbättrar minnet från intervjun samt att det underlättar när svaren 

analyseras. Dessutom ger ljudupptagning enligt Yin (2007) en riktigare och mer fullständig 

bild av intervjun. Det kan i efterhand konstateras att ljudupptagningen var till stor hjälp, 

eftersom det hade varit omöjligt för oss att fånga samtliga respondenters fullständiga svar 

genom att enbart föra anteckningar. Dessutom hade vi enbart genom anteckningar inte 

kunnat säkerställa att samtliga av respondenternas svar behandlats på ett liknande sätt. 

Intervjuerna transkriberades i efterhand eftersom vi ville fånga den sociala kontexten som 

använts i flertalet citat för att göra empirin mer levande. Transkriberingen innefattade 

ordagrann återgivning av vad respondenterna sagt för att säkerställa att materialet korrekt 

återspeglade respondenternas svar. Det eftersom det annars, i enlighet med Alvesson och 

Sköldberg (2008), föreligger en risk i att forskare styrs av förutfattade meningar i 

bearbetningen av materialet eller drar förhastade slutsatser.  

2.5.3 Bearbetning av empirisk data 
 
 

Efter genomförd transkribering var nästa steg i bearbetningen av vår insamlade empiri att 

sortera materialet efter olika svarsmönster för att få en helhetsbild av respondenternas svar. 

Bearbetningen av svaren från respondenterna på fallföretaget inleddes med att markera 

meningar eller stycken som vi fann särskilt intressanta. Svaren delades upp med 

utgångspunkt i intervjuguiden, se bilaga 1, som baserats på de teorier vi valt att använda oss 

av i studien. Därefter sammanställdes svaren och kategoriserades efter teorikapitlets 

disposition. Kundrespondenternas svar följde i enlighet med Bryman & Bell (2013:575-576) 

en tematisk analys, vilken är en metod för att ordna och systematisera data. I en tematisk 

analys delas den empiriska insamlingen upp i en matris med intervjuobjekt i kolumnerna 

och centrala teman med tillhörande subteman i raderna. Svaren från kundrespondenterna 

kodades i Excel för att effektivisera bearbetningen av data och få en överblick av 

återkommande mönster hos samtliga 26 kundrespondenter. Även här togs utgångspunkt i 

intervjuguiden, se bilaga 2, eftersom denna var strukturerad för att kunna besvara studiens 
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undersökningsfrågor, varför nästa steg i bearbetningen var att klassificera svaren utefter 

teorikapitlets utformning. 

2.6 Studiens kvalité 

En studies kvalité avgörs enligt Bryman och Bell (2013:401–05) utifrån hur tillförlitlig samt 

giltig informationen som tagits fram är. De två aspekter som enligt författarna brukar 

undersökas är studiens validitet och reliabilitet. Eftersom dessa aspekter visat sig vara svåra 

att applicera på en kvalitativ studie föreslår Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln 

(1994) trovärdighet som alternativt kriterium. Trovärdigheten består enligt författarna i sin 

tur av fyra delkriterier: 

 

x Tillförlitlighet 

x Överförbarhet 

x Pålitlighet  

x Konfirmering  

 

Vi har nedanför diskuterat studiens trovärdighet i förhållande till dessa delkriterier. 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i en studie kan enligt Lincoln och Guba (1985) bekräftas genom att forskarna 

rapporterar resultaten till de som är delaktiga i studien. Genom att rapportera resultaten får 

de involverade i studien utrymme för godkännande av studiens resultat alternativt komma 

med förslag på korrigeringar. Det insamlade materialet skickades ut till samtliga 

respondenter för godkännande för att säkerställa att vi tolkat svaren korrekt. Därmed 

försäkrades studiens tillförlitlighet och uppfyllelse av tillförlitlighetskriteriet.  

 

För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet valde vi att använda oss av triangulering, 

vilket enligt Saunders m.fl. (2009) definieras som en användning av två eller flera oberoende 

datakällor eller metoder för datainsamling i syfte att bekräfta resultatet. Det finns enligt 

Saunders m.fl. (2009) olika typer av trianguleringar och vi har fokuserat på fyra av dem: 

metodtriangulering, teoritriangulering, forskartriangulering samt datatriangulering.  

 

Metodtriangulering har främst använts genom intervjuer som primärkälla men även genom 

sekundärdata såsom hållbarhetsredovisning, årsredovisning och liknande, vilket medför att 

studiens trovärdighet ökats eftersom att flera olika perspektiv presenterats i studien. Genom 

att använda oss av flera teorier framtagna av olika författare användes även en 

teoritriangulering. Vi kunde därmed fånga olika perspektiv för att tolka den insamlade 

informationen. Forskartriangulering tillämpades eftersom det är mer än en person som 
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genomfört, samlat in samt tolkat data. Slutligen applicerades även datatriangulering 

eftersom att vi samlade in information från flertalet olika källor, i det här fallet från flera 

olika personer med skilda yrkesroller som är verksamma inom olika områden. 

2.6.2 Överförbarhet 

Enligt Lincoln och Guba (1985:316) handlar överförbarhet om hur pass användbart studiens 

resultat är i andra situationer och miljöer. Enligt oss finns det en viss överförbarhet eftersom 

flertalet respondenters tankar och åsikter undersökts. Fokus har enbart legat på att studera 

ett försäkringsbolag och vi är väl medvetna om att studiens utfall kunnat se annorlunda ut 

om kundrespondenterna enbart varit kunder och inte fullmäktige. Studiens resultat hade 

förmodligen dessutom skiljt sig åt om studien genomförts inom andra branscher. Däremot 

anser vi att resultatet kan vara överförbart till viss del eftersom det finns tjänstebolag som är 

uppbyggda på liknande sätt inom liknande segment som det valda försäkringsbolaget. 

Dessutom har Länsförsäkringar Östgöta ett antal systerbolag i andra län som tillsammans 

äger Länsförsäkringar Aktiebolag, vilket gör att studiens resultat kan vara användbart även 

inom dessa regioner.  

2.6.3 Pålitlighet 

För att säkerställa en studies pålitlighet krävs det enligt Guba och Lincoln (1994) att 

forskaren noggrant redogör för samtliga moment i forskningsprocessen. Det har gjorts 

genom att sammanställa metod för informationsinsamling, både gällande teori samt empiri. 

Kommentarer och förbättringsförslag har erhållits från handledare samt deltagare på 

seminarier, vilket ytterligare bidragit till en ökad pålitlighet eftersom fler parter 

kommenterat utförandet av studien.  

2.6.4 Konfirmering 

Konfirmering handlar enligt Bryman och Bell (2013:405) om att studiens författare 

säkerställer att de agerat i god tro. Det innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka utförandet 

och slutsatserna av undersökningen. Genom ett kritiskt ställningstagande och granskning av 

källor kan vi säkerställa att studien genomförts i god tro samt med avsikt att vara så objektiva 

som möjligt. Det möjliggjordes genom att använda flertalet källor inom samma 

ämnesområde samt att vi i möjligaste mån gått tillbaka till ursprungskällan. Fullkomlig 

objektivitet kan däremot inte garanteras på grund av att forskare inte kan vara helt och hållet 

objektiva och neutrala, eftersom det uppkommer olika faktorer som är beroende av studiens 

författare (Myrdal, 1969:11):   
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x Synsätt som finns inom forskningsområdet 

x Den yttre politiska, sociala och kulturella miljön 

x Forskarens egna personlighet, intressen samt anlag 

 

De tre faktorerna som ovan nämnts påverkade de olika ställningstaganden som antogs under 

forskningsprocessen. De handlade bland annat om val av tema, frågeställningar, metoder 

samt på vilket sätt slutresultatet skulle presenteras. Vårt val av ämne präglades inte av andra 

forskares arbete eller slutsatser, eftersom ämnet är tämligen outforskat. Det ledde till att 

frågeställningarna var öppet formulerade och inte var påverkade av andras synsätt. Under 

studiens gång, från problemformulering till slutsats har våra personliga egenskaper kommit 

fram, såsom intresse och engagemang för det valda ämnet, vilka haft en inverkan på 

undersökningsprocessen. Trots detta strävade vi efter att agera objektivt i så stor 

utsträckning som möjligt och vi anser inte att engagemanget i frågan var till någon nackdel, 

eftersom vetenskap aldrig är helt fristående från någon yttre påverkan.  

2.7 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av studier är det viktigt att ta hänsyn till etiska förhållningsregler, vilket 

i huvudsak innefattar hur respondenterna i studien behandlas. Vi valde därför att följa 

Vetenskapsrådets (2002) uppställda etiska aspekter, där hänsyn ska tas till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Vid tillämpning av informationskravet ska studiens forskare upplysa respondenterna om 

syftet med studien samt på vilket sätt datainsamlingen genomförts. Deltagarna ska dessutom 

informeras om deras roll i studien och om att deltagandet till studien är frivilligt samt att 

insamlad information enbart ska användas inom ramen för forskningens syfte. 

Informationskravet har uppfyllts genom att upplysa samtliga av studiens respondenter om 

studiens syfte i början av varje enskild intervju samt att de även informerats om vilket 

tillvägagångssätt som användts. Vi gjorde dessutom samtliga respondenter medvetna om att 

deltagandet var frivilligt och att det som sades inte avsågs att användas till någonting annat 

än att uppfylla syftet med studien. 

     

Samtyckeskravet innebär att forskare ska inhämta respondenternas samtycke till 

medverkan samt respondenterna självmant kan bestämma över deras inflytande. Deltagarna 

ska därmed ha rätt till att bestämma om, hur länge, samt på vilka villkor de ska delta. De ska 

ha rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att samtliga deltagare i studien lämnat sitt samtycke 

till deltagande. För att ytterligare säkerställa respondenternas samtycke gavs även möjlighet 

till att granska det transkriberade materialet från intervjuerna och godkänna innehållet. 
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Dessutom har de garanterats tystnadsplikt och informerats om att det insamlade materialet 

hanterats strängt konfidentiellt.     

     

Konfidentialitetskravet handlar om att respondenterna ska erhålla så stor konfidentialitet 

som möjligt genom att personuppgifter ska behandlas och förvaras, utan att utomstående 

har åtkomst till dem. Vid publikation av studien ska inga respondenter kunna identifieras på 

ett oavsiktligt sätt utifrån forskningsmaterialet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har 

vi gett samtliga respondenter rätt till anonymitet, vilket ingen av respondenterna valde att 

vara. Eftersom kundrespondenterna har en förtroendeposition gentemot övriga kunder har 

vi dock valt att inte uppge deras namn i publikationen för att skydda deras integritet samt 

konfidentialitet. Dessutom har vi bevarat studiens insamlade material på en oberoende plats, 

där ingen utomstående haft åtkomst till materialet. Samtliga respondenter har vid respektive 

intervju även informerats om hur det insamlade materialet skulle behandlas, för att 

ytterligare säkerställa att kravet uppfylls. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad information enbart får användas till 

forskningsändamål. Nyttjandekravet har i studien uppfyllts genom att vi har förklarat för 

undersökningsdeltagarna att insamlingen av empiri endast används till det avsedda syftet 

och inte för privat bruk.  

 

Med grund i ovanstående riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002) har vi i möjligaste mån 

kunnat säkerställa att studien utförts etiskt korrekt, vilket skapat ett förtroende mellan oss 

och studiens deltagare. Majoriteten av studiens deltagare hade en positiv inställning till att 

vi informerade om deras rättigheter och hur materialet skulle behandlas, flertalet ville 

dessutom ta del av det slutgiltiga resultatet. Det etiskt korrekta hänsynstagandet anser vi 

stärkt studiens trovärdighet på grund av att det påvisat noggrannhet respektive seriositet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel ges en grundläggande beskrivning av den teoretiska referensram som 

använts i studien. Begreppen CSR samt hållbarhet förklaras och teorier avseende dessa 

diskuteras. I kapitlet redogörs även för legitimitet och förtroende samt kundrelationer, 

slutligen diskuteras olika hållbarhetsstrategier och kommunikationsstrategier. 

Referensramen avslutas med ett eget framtaget analysverktyg där vi kopplat ihop valda 

teorier. Den teoretiska referensramen leder senare, tillsammans med empirin, fram till 

studiens analys.   
 

 

3.1 CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR), på svenska översatt till företags samhällsansvar, har 

på senare år blivit ett allt mer omtalat begrepp som gått från att vara ett minimalt åtagande, 

till att bli en strategisk nödvändighet (Werther & Chandler, 2005). Begreppet har en stor 

bredd och rymmer allt från lokala till globala ansvarstaganden. Forskare och praktiker har 

genom åren försökt klargöra innehållet och innebörden av CSR. Likväl har organisationer 

gjort flera ansträngningar för att utveckla gemensamma och jämförbara definitioner, vilket 

visat sig vara en svår uppgift (Borglund m.fl., 2012). Definitionen av de olika 

ansvarsområdena varierar beroende på vilken typ av företag som omfattas, vilken bransch 

det verkar inom samt vilka väsentliga intressenter företaget har (Borglund m.fl., 2012; 

Grafström, Göthberg & Windell, 2015). För att klargöra begreppet presenteras nedan två 

olika definitioner och tolkningar. 

 

“Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community well-being 

through discretionary business practices and contributions of corporate resources.” 

(Kotler & Lee, 2005:3) 

 

”CSR innebär att företag frivilligt införlivar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling.” 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

 

Arbete med de olika ansvarsområdena som omfattas av begreppet har visat sig bland annat 

stärka företags relationer med dess intressenter, skapa legitimitet, stärka varumärket samt 

bidra till lönsamhet och konkurrensfördelar på lång sikt (Borglund m.fl., 2012). Van 

Marrewijk (2003) har ställt sig kritisk till begreppet CSR och menar att innebörden av det är 

för brett för att kunna vara av relevans för organisationer. Även Löhman och Steinholtz 
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(2003) argumenterar för att det inte finns några färdiga patentlösningar för företag gällande 

CSR. Författarna menar istället att varje enskilt företag bör definiera vilket ansvar som är 

rimligt för dem i relation till sin omvärld och sina intressenter. Respondenterna på studiens 

fallföretag tillfrågades därför om de ansåg att huvudfokus som tas inom hållbarhet varierar 

beroende på vilket företag det gäller. Något som betonas av Lee och Shin (2010) är att 

konsumenter efterfrågar företag med goda CSR-aktiviteter och de avser att förvärva 

produkter från goda företag som stödjer det lokala samhället. I denna studie tillfrågades 

därmed kundrespondenterna om hur de ser på Länsförsäkringar Östgötas exponering av 

lokala hållbarhetsaktiviteter samt hur det påverkar deras inställning till leverantören.  

 

Begreppen CSR och hållbarhet är lika varandra och används ibland synonymt, det som skiljer 

begreppen åt är dess framväxt. Hållbarhetsfrågorna har vuxit fram ur samhällsdebatten 

gällande jordens resurser samt länders utveckling medan CSR härstammar ur frågan om 

företags sociala ansvar (Borglund m.fl., 2012). På senare år har allt fler frågor kommit att 

rymmas inom diskussionen kring företags samhällsansvar. Begreppet CSR har därmed sakta 

ersatts med begreppet hållbart företagande eller den engelska versionen sustainability 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Grankvist, 2012). I studien har vi valt att likställa 

begreppen CSR och hållbarhet eftersom begreppet hållbarhet återfinns inom ramen för 

hållbart företagande och många teorier tar utgångspunkt från detta begrepp. Eftersom 

begreppet hållbarhet antas vara ett mer etablerat och välkänt begrepp bland studiens 

deltagare har vi valt att i huvudsak använda begreppet hållbarhet.  

 

Många definitioner av CSR omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vilka 

även inkluderas i begreppet The Triple Bottom Line (TBL), som på 1990-talet myntades av 

hållbarhetsexperten John Elkington (Borglund m.fl., 2012; Elkington, 1998; Grankvist, 

2012). Grundidén bakom TBL är att företag, förutom att värderas med hänsyn till sitt 

ekonomiska bidrag, även värderas utifrån sina sociala och miljömässiga mål (Borglund m.fl., 

2012; Elkington, 1998; Grankvist, 2012). TBL återfinns i figur 1, där det ekonomiska 

ansvarstagandet främst riktar sig till aktieägare och innebär att säkerställa företags 

finansiella ställning, generera pengar samt ge avkastning på investerat kapital. 

Ansvarsområdet ligger i linje med det som Carroll (1991) beskriver i sin uppmärksammade 

CSR-pyramid, se figur 2, varför vidare resonemang avseende denna aspekt kopplat till 

studien sker nedan. Socialt ansvar handlar om företags roll att ta hänsyn till samhällets 

medborgares hälsa och välbefinnande (Borglund m.fl., 2012; Elkington, 1998; Grankvist, 

2012). Vi ämnade fånga det sociala ansvarstagandet genom att undersöka hur fallföretaget 

arbetar med att exempelvis arrangera aktiviteter eller nå ut med säkerhetsinformation för att 

bidra till ett tryggare samhälle. Miljömässigt ansvar innefattar frågor om hur företags 

verksamhet bedrivs utan att på ett negativt sätt påverka jorden och dess naturresurser 

(Borglund m.fl., 2012; Elkington, 1998; Grankvist, 2012). Det miljömässiga ansvarstagandet 
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undersöktes i studien genom att tillfråga respondenterna för Länsförsäkringar Östgöta vad 

de har för transportpolicy samt vilka riktlinjer de har gällande användningen av elektricitet.  

 
   

 
Figur 1: Tolkning av The Triple Bottom Line. (Elkington, 1998). 

 
Borglund m.fl. (2012), Elkington (1998) och Grankvist (2012) menar att kraven på företags 

ansvarstagande uppfylls genom en kombination av ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Utgångspunkten till att använda modellen i studien var för att se i hur stor 

utsträckning varje aspekt i modellen prioriterades av fallföretaget samt intressentgruppen 

kunder. Det gjordes för att kunna illustrera var Länsförsäkringar Östgöta befinner sig idag, 

samt komma fram till hur bolaget skulle kunna arbeta för att uppnå ett samspel mellan 

samtliga områden i relation till kundens önskemål.    

  

I kontrast till TBL utvecklade Carroll (1991) i början på 1990-talet ett annat förhållningssätt 

till CSR, en modell kallad The Pyramid of Corporate Social Responsibility. Utgångspunkten 

med modellen var att definiera konceptet CSR samt förklara vilka ansvarsområden som 

borde ingå. I modellen, se figur 2, inkluderas fyra olika ansvarsområden, ekonomiskt, legalt, 

etiskt och filantropiskt ansvar (Carroll, 1991). De två nedre blocken, det ekonomiska och 

legala ansvaret beskriver företags strävan att uppnå lönsamhet samtidigt som hänsyn tas till 

gällande lagar och regler (Carroll, 1991). Borglund m.fl. (2012) hävdar att arbete med CSR-

frågor är kostsamt i den inledande fasen, vilket på kort sikt kan påverka företags resultat 

negativt. Förespråkare av CSR hävdar emellertid att fördelarna på sikt övervinner 

nackdelarna genom exempelvis minskning av elförbrukning (Borglund m.fl., 2012; 

Grankvist, 2012). Vi ämnade därför att undersöka hur respondenterna för Länsförsäkringar 

Östgöta såg på detta resonemang, som ett kostnadsmässigt problem och hur de hanterar 

denna möjliga kostnad i förhållande till eventuella fördelar som de ser med CSR-arbetet. 

Från ett externt perspektiv kan arbete med CSR-frågor även ses som en kostnadsfråga för 
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konsumenten. Det eftersom en del av det pris konsumenten betalar för tjänsten går till att 

prioritera dessa frågor, varför frågor avseende kundens synsätt angående detta ställdes. Det 

legala ansvarsområdet har vi, som senare framgår, valt att i egen framtagen modell inkludera 

under legitimitet, varför vidare diskussion förs i avsnitt 3.1.1. 

 

Det etiska ansvaret innefattar oskrivna lagar, vilka kan omfatta standarder, normer och 

förväntningar som konsumenter, anställda, leverantörer, aktieägare och samhället i stort ser 

som betydelsefulla (Carroll, 1991). Hänsyn till den etiska aspekten togs genom att fråga 

respondenterna på fallföretaget hur de såg på denna aspekt, hur viktig den är samt hur den 

inkluderas i hållbarhetsarbetet. För kunderna fångades den etiska aspekten genom att 

tillfråga vilket ansvarsområde som var av störst vikt för dem, eftersom den etiska aspekten 

innefattas i de ansvarsområden som vi avsåg att undersöka. I det filantropiska 

ansvarstagandet diskuteras företag som en god samhällsmedborgare, vilket utgör företags 

engagemang i aktiviteter och program som bidrar till att stärka välfärden på olika sätt 

(Carroll, 1991). Det filantropiska ansvaret kan anses ha en högre grad av frivillighet än det 

etiska, även om det finns en viss förväntan om att företag ska ta ansvar (Carroll, 1991). Det 

filantropiska ansvarsområdet har på senare tid ifrågasatts av bland annat Schwartz och 

Carroll (2003), vilket diskuteras nedan. 

 

 
Figur 2: Tolkning av The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991:42) 

 

The Pyramid of Corporate Social Responsibility är en av de mest använda CSR-modellerna 

och har använts av flertalet forskare och teoretiker. Till följd av att modellen vunnit mark och 
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erhållit stor acceptans omprövades den av Schwartz och Carroll (2003), vilka identifierade 

ett antal förbättringsmöjligheter. Vid modellens uppkomst beskrev Carroll (1991) de 

ekonomiska och legala ansvarsområdena som nödvändiga, det etiska som förväntat och det 

filantropiska som förväntat eller efterfrågat av samhället. På grund av detta och det faktum 

att modellen har formen av en pyramid, är ett vanligt missförstånd att modellen har en 

hierarkisk ordning (Carroll, 2016; Schwartz & Carroll, 2003). Pyramiden utestänger 

dessutom samband mellan de olika ansvarsnivåerna, vilket Schwartz och Carroll (2003) 

ställt sig kritiska till. Författarna menade istället att ett samband mellan nivåerna är 

betydande och någonting som bör inkluderas i samtliga CSR-modeller. Vidare exkluderade 

författarna det filantropiska ansvaret eftersom det enligt dem kunde skapa förvirring och ses 

som onödigt, de inkluderade istället tankesättet i det etiska och ekonomiska ansvaret. De 

centrala orsakerna till detta resonemang menade Schwartz och Carroll (2003) var att det 

kunde vara svårt att särskilja det etiska och filantropiska ansvaret åt, både på teoretisk och 

praktisk nivå, samt att filantropiska aktiviteter ofta baseras på ekonomiska intressen.  

 

Omprövningen av The Pyramid of Corporate Social Responsibility resulterade i en venn-

modell, vilken fick namnet The Three Domain Model of CSR. Modellen innefattar etiskt, 

legalt och ekonomiskt ansvarstagande, se figur 3. I modellen illustreras de olika 

ansvarsområdena, där det dessutom framgår att samtliga ansvarsområden är väsentliga, 

samt att sju olika kombinationer av CSR är möjliga. Modellen visar även att det etiska 

ansvarsområdet nu återfinns i övriga delar (Carroll, 2016; Schwartz & Carroll, 2003). Carroll 

(2016) exemplifierar och menar att i det legala ansvarsområdet förekommer den etiska 

aspekten genom att de flesta lagar och regler vuxit fram genom etiska frågor, som bland annat 

konsumentsäkerhet, miljöfrågor samt anställdas säkerhet (Carroll, 2016).  

 

 
Figur 3: Tolkning av The Three Domain Model of CSR (Schwartz & Carroll, 2003:509) 
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Med utgångspunkt i ovan presenterade modeller och resonemang har en egen modell 

utformats, innefattande de ansvarsområden som är relevanta för denna studie, se figur 4. 

Som illustreras i modellen har vi, likt Schwartz och Carroll (2003) valt att exkludera det 

filantropiska ansvarsområdet vid utformandet av modellen. Vi delar uppfattning med Carroll 

(2016) samt Schwartz och Carroll (2003) när de påstår att den etiska aspekten återfinns i 

samtliga ansvarsområden och följaktligen också är grunden i företagsverksamhet, varför den 

etiska aspekten i modellen utgör grunden till huset. Till skillnad från The Three Domain 

Model (Schwartz & Carroll, 2003) inkluderas inte det legala ansvarsområdet i den egna 

framtagna modellen eftersom det inte finns något specifikt förhållningssätt eller regler 

avseende hållbarhet som omfattar alla försäkringsbolag. Hänsynstagandet bygger istället på 

moraliska aspekter och efterfrågan från samhällets aktörer. Vi valde därför att inkludera den 

legala aspekten inom det etiska ansvarsområdet samt i legitimitet och förtroende, vilket 

diskuterats ovan. För att, i samstämmighet med The Triple Bottom Line (Borglund m.fl. 

2012; Elkington, 1998; Grankvist, 2012) illustrera att de olika ansvarsområdena kan påverka 

varandra har vi valt att låta dem representera stommar i huset, eftersom det föreligger ett 

beroende mellan husstommar för att ett hus ska kunna stå stabilt. Ytterligare förklaring av 

modellen kommer att ske i avsnitt 3.3 där vårt framtagna analysverktyg kommer att 

presenteras i sin helhet. 

 

 
Figur 4: Vår egen modell baserad på Elkington (1998) samt Schwartz och Carroll 

(2003:509).  

3.1.1  Legitimitet och förtroende 
 
Legitimitetsteorin utgår ifrån att förklara företags och regelsystemens existens (Deagan, 

2002). Företags existens vilar på att de i tillräckligt hög grad uppfyller de normer och regler 

som samhället föreskriver. Enligt Borglund m.fl. (2012) påverkas vilken grad av 

hållbarhetsansvar som bolag bör ta av olika regelverk och riktlinjer. Respondenterna på 

fallföretaget tillfrågades därför om de använder sig av några frivilliga regelverk avseende 

hållbarhet och hur de ser på kommande lagstiftning. Ett företags överlevnad beror enligt 
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Meyer och Rowan (1977) samt Tilling och Tilt (2010) lika mycket på dess förmåga att vara 

legitim och accepterad av sin omvärld som att ha välutvecklade interna processer. Idag har 

det blivit allt viktigare för företag att informera sina intressenter om CSR-arbete, trots det är 

många företag tveksamma till detta på grund av rädslan att intressenterna ska uppfatta det 

som att syftet enbart är för egen vinnings skull (Peloza m.fl., 2012). Det kan enligt Grafström, 

Göthberg och Windell (2015) vara extra känsligt eftersom informationen tenderar att öka 

förväntningarna, att det som utlovas av företag även följs i praktiken.  

 

Carroll (1991) betonar att ett ökat välstånd, skiftande sociala förväntningar och 

globaliseringen har gjort CSR till ett viktigt strategiskt verktyg avseende etablerandet av en 

organisations sociala legitimitet. Eftersom försäkringstjänsten inte förbrukas förrän skada 

uppstår skulle som tidigare nämnt, arbete med CSR-arbete kunna vara ett incitament för 

Länsförsäkringar Östgöta att stärka sin legitimitet. Arbete med hållbarhetsfrågor kan vara 

ett krav som kunden ställer för att välja just detta bolag. För att fånga denna aspekt ställdes 

frågor avseende vilken betydelse hållbarhetsarbete har för kunden, om de är avgörande eller 

påverkar dem vid val av försäkringsbolag. Dessutom tillfrågades representanterna på 

fallföretaget på vilket sätt de tror arbete med hållbarhetsfrågor kan påverka kundens 

förtroende till företaget.  

 

Beckmann (2007) menar att konsumentens intresse för CSR-frågor varierar beroende på 

vilken typ av verksamhet som omfattas, vilken förkunskap de innehar om CSR-frågor, 

informationen som tillkännages, hur trovärdig de uppfattar att informationen är, samt hur 

överensstämmelsen mellan företaget och konsumenten ser ut. Intresset för CSR-frågor 

fångades generellt genom intervjufrågorna där vi kunde få indikationer om hur insatta 

kundrespondenterna var och vilka förkunskaper de hade inom området. Beckmann (2007) 

hävdar vidare, precis som Öberseder, Schlegelmilch och Murphy (2013), att CSR-arbetets 

påverkan på konsumentens beteende är komplex eftersom det är svårt att avgöra om det 

skapar inflytande över dess beteende. Det har emellertid visat sig att CSR-arbete påverkar 

konsumentens attityder och övertygelser gentemot företag.  Företags arbete med CSR-frågor 

spelar in vid val av produkt eller tjänst och påverkar konsumenternas avsikter beträffande 

köp, hur de identifierar företaget, deras lojalitet och tillfredsställelse (Öberseder, 

Schlegelmilch & Murphy, 2013). Aspekten kunde även den fångas genom att tillfråga 

kundrespondenterna om bolagets CSR-arbete var avgörande vid val av försäkringsbolag.  

 

Lindblom (1994) argumenterar för att legitimitet i sig är ett dynamiskt koncept och menar 

att de förväntningar som samhället ställer förändras över tid, något som var accepterat förut, 

behöver inte vara det idag. De förväntningar och krav som samhället ställer kan även 

påverkas av speciella händelser som haft en negativ inverkan på en organisations rykte eller 

legitimitet. Deagan (2002) menar därför att det är av vikt att identifiera vilka krav samhället 



26 
 

ställer för att minska det gap som finns mellan företags agerande och samhällets krav. 

Företag behöver således anpassa sig till vad som anses önskvärt samt passande med hänsyn 

till samhällets rådande normer och värderingar (Borglund m.fl., 2012). Under det senaste 

decenniet har företags arbete med att tillgodose förväntningar gällande socialt och 

miljömässigt ansvarstagande ökat i omfattning. Företag som tidigt haft negativa CSR-

publikationer i media på grund av bristande ansvarstagande är de företag som gått i bräschen 

för CSR-arbete (Borglund m.fl., 2012). Försäkringstjänsten som sådan ger inte upphov till 

några negativa effekter på miljön, omfattar ingen produktionsprocess och är inte heller direkt 

beroende av någon leverantör. Det kan därför argumenteras för att försäkringsbolag inte 

behövt utveckla CSR-arbetet i samma omfattning som företag som uppmärksammats 

negativt i media. Respondenterna på fallföretaget tillfrågades därför om vilken påverkan de 

ansåg att det haft för implementeringen och utvecklandet av hållbarhetsarbetet. 

 

Borglund m.fl. (2012) betonar att det idag inte räcker med att enbart följa vad myndigheter 

och lagstiftning kräver, företag måste även ta hänsyn till andra intressenter såsom bland 

annat kunder, leverantörer, anställda och konkurrenter. Vidare förklarar författarna att det 

mellan dessa intressenter utvecklats en diskursarena i vilken föreställningen om hur företag 

bör agera formas. Intressegrupperna bildar tillsammans en samlad uppfattning om vilka 

förväntningar företag har att leva upp till för att skapa legitimitet. Porter och Kramer (2007) 

benämner denna legitimitet som en licens för att kunna bedriva verksamhet, det krävs att 

företags agerande i olika avseenden vinner acceptans och förtroende från omvärlden. Tilling 

och Tilt (2010) är inne på liknande och betonar att vissa åtgärder och händelser ökar 

legitimiteten medan andra minskar den. Bristande legitimitet kan innebära allvarliga 

konsekvenser för en organisation, eftersom det i slutändan påverkar företags acceptans och 

därmed förmåga att kunna existera. 

 

Arbete med CSR kan enligt Borglund m.fl. (2012) samt Porter och Kramer (2007) vara ett 

sätt att vinna förtroende, varför det är av vikt att dagens företag lär sig navigera mellan olika 

förväntningar kring sitt samhällsansvar. Anderson, Fornell och Lehmann (1994), Hallowell, 

(1996) samt Hallström (1992) menar att förtroende är en förutsättning för företags 

långsiktiga kundrelationer och följaktligen också dess lönsamhet. Känner kunden ett 

förtroende gentemot bolaget tenderar denne att stanna kvar och tala gott om bolaget till 

andra. Förtroende bygger på en känsla, vilken både kan skapas av fakta och upplevelser 

(Hallström, 1992). Försäkringskunder tecknar en försäkring för att de vill undvika en 

ekonomisk risk, om en skada inträffar är den ofta förknippad med stora livshändelser vilket 

gör det viktigt att Länsförsäkringar Östgöta inger ett förtroende att de kommer fullfölja 

kontraktet som skapats mellan kunden och företaget. 
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Beckmann (2007) menar att en aktiv CSR-hållning fungerar som en försäkring mot kriser på 

grund av att konsumenter generellt är mer känsliga för oetiskt än ansvarsfullt beteende. 

Eftersom flera författare hävdar att negativa händelser gällande hållbarhetsarbete tenderar 

att uppmärksammas mer än positiva (Beckmann, 2007; Brown & Dacin, 1997; 

Palihawadana, Oghazi & Liu, 2016; Öberseder, Schlegelmilch & Murphy, 2013), tillfrågades 

kunderna hur de skulle reagera om det uppdagades att bolaget gjort någonting negativt. 

Företag som exponerar sina CSR-aktiviteter påverkar konsumentens medvetenhet och 

kunskap i en positiv riktning (Lee & Shin, 2010; Wigley, 2008). Lee och Shin (2010) menar 

att det i sin tur har en positiv inverkan på konsumentens inställning och avsikter för inköp.  

3.1.2 CSR-strategier 

Det är relativt få företag som kommit långt i sin utveckling av CSR-strategier, att göra 

prioriteringar och investeringar i rätt typ av aktiviteter är en krävande process. Det ställer 

därför krav på att företag har kontroll över sina CSR-frågor och besitter erfarenhet av CSR-

arbete för att kunna göra rätt bedömningar. Högsta ledning måste vara engagerad och låta 

hållbarhetsfrågorna påverka verksamheten (Borglund m.fl., 2012; Kiron m.fl., 2013; 

McElhaney, 2008). För att undersöka hur högsta ledningen är engagerad i Länsförsäkringar 

Östgötas CSR-arbete och hur företaget ser på dess involvering ställdes frågor till 

respondenterna på fallföretaget avseende denna aspekt. Företag är uppbyggda på olika sätt 

och har enskilda målsättningar, för att hantera arbetet med CSR-frågor krävs det därför 

strategier som är anpassade för varje enskilt företag (Van Marrewijk, 2003). Företags CSR-

strategier handlar om att identifiera de viktigaste CSR-frågorna inom organisationen. För att 

göra det måste företag identifiera förtroendefrågor som är i samspel med intressenternas 

krav. Frågorna bör vara i linje med företagets affärsmodell för att kunna vara 

kommunicerbara och begripliga för samtliga inom organisationen samt dess omgivning 

(Borglund m.fl., 2012). Ingen gemensam modell eller arbetssätt för att utarbeta CSR-

strategier har ännu etablerats och det föreligger ofta svårigheter när det kommer till att följa 

upp och mäta resultatet av CSR-arbetet. De finns emellertid ett antal teoretiska 

tankemodeller enligt Borglund m.fl. (2012) som har använts som stöd, dessutom finns det 

flertalet exempel på strategier som olika företag använt sig av. För att fånga denna aspekt 

tillfrågades respondenterna på fallföretaget vad de grundat sina CSR-strategier på och hur 

de idag följer upp sitt CSR-arbete, det vill säga hur de utvärderar effekterna av det.  

 

Borglund m.fl. (2012) betonar att verktyg som kan vara användbara i den inledande fasen av 

en strategisk process är intressentanalys och väsentlighetsanalys. Intressentmodellen 

utvecklades av Freeman (1984) och har fått en stor betydelse för hur företag arbetar med 

CSR-frågor i förhållande till deras intressenter. Freeman (1984) definierar intressenter som 

en grupp eller en individ som företag har ansvar gentemot och menar att intressentmodellen 
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tillämpas för att identifiera centrala aktörer i ett företags omgivning. Intressentmodellen 

innehåller inte bara direkta relationer, såsom relationen mellan kunder och ägare, utan kan 

även innefatta indirekta relationer. En indirekt relation är exempelvis en 

intresseorganisation vars uppgift är att granska bolag och därefter förmedla information till 

andra intressenter på marknaden (Borglund m.fl., 2012). Grafström, Göthberg och Windell 

(2015) betonar att den information intresseorganisationer finner kan ha en stor påverkan på 

andra intressenter eftersom informationen snabbt kan spridas genom olika mediekanaler. 

Företag behöver därför inte bara identifiera de mest centrala intressenterna, utan även ta 

hänsyn till relationen mellan dessa (Borglund m.fl., 2012; Grafström, Göthberg & Windell, 

2015). I denna studie var det centralt att identifiera vilka aktörer som är mest betydande i 

den bemärkelsen att de till viss del kan påverka Länsförsäkringar Östgötas dagliga 

verksamhet. Enligt Grafström, Göthberg & Windell (2015) är det betydande att förstå vilka 

relationer de identifierade intressenterna har till varandra, eftersom att intressenterna i 

omgivningen påverkar och påverkas av företags agerande. Uppmärksammas 

Länsförsäkringar Östgöta i media, kan det påverka andra intressegrupper såsom exempelvis 

anställda och befintliga eller blivande kunder. 

 

Efter att de mest centrala aktörerna i företagets omgivning identifierats bör en 

intressentdialog upprättas, vilken handlar om att välja ut prioriterade intressenter samt 

inleda en dialog med dessa (Borglund m.fl., 2012). Dialogen kan för Länsförsäkringar 

Östgöta handla om vad intressenterna har för uppfattning om företagets hållbarhetsarbete 

samt vilka frågor de anser vara av störst betydelse. Andriof m.fl., (2002) betonar vikten av 

intressentdialoger och menar att det är en förutsättning för att skapa lönsamhet samt 

långsiktig överlevnad. För att utveckla intressentrelationer krävs deltagande, dialog och 

engagemang. Enligt Morsing och Schultz (2006) är kärnan i intressentdialoger att skapa 

förståelse mellan företaget och dess intressenter. Intressentdialoger utgör en grund för 

väsentlighetsanalys, vilken på ett övergripande plan handlar om att upprätta en analys över 

de mest väsentliga frågorna och utföra nödvändiga prioriteringar. Respondenterna på 

fallföretaget tillfrågades därför om vilken relation de har med sina intressenter.  

3.1.3 CSR-kommunikation  
 
Kraven på företags öppenhet har under den senaste tiden ökat och intressenter vill i allt högre 

grad veta hur företag bedriver sin verksamhet (Borglund m.fl., 2012; Grafström, Göthberg & 

Windell, 2015). Genom att kommunicera sitt CSR-arbete kan företag vara med och forma 

hur omgivningen uppfattar dem. Eftersom att arbete med CSR-frågor kostar pengar måste 

företag kunna förklara för deras intressenter om varför deras CSR-initiativ är nödvändiga 

samt på vilket sätt de kommer att leda till privilegier för dem (Ellerup-Nielsen & Thomsen, 

2007). Det har därmed blivit allt mer betydelsefullt för företag att öppet redogöra för hur de 

ser på sitt ansvar för samhället och miljön, samt vilka åtgärder företag vidtar för att uppfylla 
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ansvaret (Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Junior, Best & Cotter, 2014). Enligt 

Borglund m.fl. (2012) kan kommunikation av CSR-arbetet dock vara förknippat med risker, 

speciellt i tider där allt fler företag vill profilera sig genom CSR-arbete. Det är väsentligt att 

inte övermarknadsföra arbetet eftersom det tenderar att resultera i ökat misstroende hos 

intressenter, snarare än ett ökat förtroende. Författarna betonar att kommunikationen av 

CSR-arbetet ska harmonisera med företags värderingar och handlingar samt att ansvaret bör 

grundas i det som upplevs naturligt för ett företags verksamhet. Respondenterna på 

fallföretaget tillfrågades därför om hur deras kommunikation av hållbarhetsarbetet ser ut. 

Kunderna fick även besvara vilka hållbarhetsaktiviteter de kände till för att se om det fanns 

en medvetenhet hos dem avseende Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete och på så 

sätt indirekt se om bolaget lyckats med sin hållbarhetskommunikation. För att ytterligare 

fånga aspekten gällande bolagets hållbarhetskommunikation tillfrågades kunderna om de 

ansåg att Länsförsäkringar Östgöta lyckats med sin hållbarhetskommunikation alternativt 

om de såg eventuella förbättringsmöjligheter. 

 

Eftersom långsiktiga och goda relationer till intressenter är avgörande för företags framgång 

är det också givet att kommunikationen är väsentlig är för att skapa och utveckla 

kundrelationer (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Det är därför betydande för företag 

att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till intressenterna genom flertalet kanaler, 

exempelvis via annonser, i samband med tjänste- och produktinformation, via sociala medier 

samt genom olika former av hållbarhetsrapporter som kompletterar eller integreras i den 

traditionella redovisningen (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Baserat på detta 

tillfrågades respondenterna på studiens fallföretag genom vilka kanaler de kommunicerar ut 

sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som kundrespondenterna fick besvara genom vilka kanaler 

de nås av hållbarhetsaktiviteterna. Det gjordes för att kunna göra en jämförelse och se om 

kunderna nås via de kanaler som bolaget använder sig av eller om det finns andra kanaler 

som kommunikationen av hållbarhetsarbetet kan kompletteras med. 

 

Morsing och Schultz (2006) föreslår tre olika kommunikationsstrategier för företag att 

externt kommunicera CSR-aktiviteter på för att skapa förståelse mellan företag och dess 

intressenter, vilka är informerande-, responderande- och involverande 

kommunikationsstrategi. Den informerande kommunikationsstrategin, handlar om hur 

företag ska hantera och påverka sina intressenter och innefattar att intressenterna 

informeras om företags CSR-arbete. Den informerande kommunikationsstrategin är 

således en enkelriktad kommunikation via exempelvis webbplatser, tidningar, 

hållbarhetsredovisningar samt presentationer, där företag pratar till, och inte med sina 

intressenter. En breddad syn på den informerande kommunikationsstrategin där företag 

inte bara vill informera intressenterna, utan även skapa relationer och interagera med dem 

är den responderande kommunikationsstrategin. Inom denna kommunikationsstrategi 
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ligger fokus enligt Morsing och Schultz (2006) på att påverka externa aktörers attityder och 

beteende, snarare än att förändra företags verksamhet. Företag arbetar här aktivt för att få 

en återkoppling från intressenter i samband med att de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. 

I den involverande kommunikationsstrategin, står dialogen mellan företag och intressenter 

i centrum (Morsing & Schultz, 2006; Morsing & Beckmann, 2006). Dialogen mellan 

aktörerna innefattar en ömsesidig kommunikation där båda parter är beredda att ta hänsyn 

till varandras önskemål. 

 

I en studie gjord av Kiron m.fl. (2013) kartläggs framgångsfaktorerna hos företag vars CSR-

arbete skapar lönsamhet. Två av dessa faktorer är förmågan att förstå intressenter samt att 

kunna samarbeta med externa intressenter, vilka ligger i linje med Morsing och Schultzs 

(2006) involverande kommunikationsstrategi. Genom att involvera intressenterna i 

hållbarhetsarbetet får företag möjlighet att övertyga dem om att arbetet går rätt till och 

dessutom kan företag själva lära sig och utvecklas i sitt CSR-arbete (Kiron m.fl., 2013; 

Morsing & Schultz, 2006; Morsing & Beckmann, 2006). Genom att tillfråga respondenterna 

på Länsförsäkringar Östgöta hur deras hållbarhetskommunikation ser ut samt fråga hur hög 

grad av involvering kunden har kunde denna aspekt fångas. Kundrespondenterna 

tillfrågades även hur involverade de kände sig i hållbarhetsarbetet för att ytterligare täcka 

detta område. 

3.2 Kundrelationer  

Söderlund (2001) samt Grönroos, Holmqvist och Gylldorff (2008) argumenterar för att det 

skett ett paradigmskifte när det kommer till företags relation med kunder. Författarna menar 

att fokus tidigare legat på att attrahera nya kunder medan det idag blivit mer betydelsefullt 

att behålla befintliga kunder. Framgångsrika företag fokuserar idag istället på att bygga 

relationer med rätt kunder. Vissa kunder kostar mer än vad de ger och därför är det i enlighet 

med Kumar och Reinartz (2012) samt Grönroos, Holmqvist och Gylldorff (2008) rimligt att 

verka för att de finner en annan leverantör. För att fånga detta tillfrågades respondenterna 

på Länsförsäkringar Östgöta om de vid försäkring av en ny kund tar hänsyn till 

hållbarhetsaspekten, det vill säga om de exempelvis väljer bort vissa företagskunder på grund 

av att de bedriver verksamheter som inte är hållbara.  

 

Informationsrevoultionen med ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter har gjort det 

enklare för företag att skapa värde för sina kunder eftersom det är lättare att få feedback och 

kartlägga kunder. I sin tur har även konsumenternas makt ökat eftersom information och 

recensioner om produkter och tjänster flödar fritt (Kotler, Armstrong & Parment, 2013; 

Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008). På marknaden finns det ett stort utbud av 

produkter och erbjudanden vilket ytterligare stärker konsumentens position. Nuförtiden 



31 
 

söker kunder inte bara efter varor eller tjänster, de kräver dessutom ett allt mer omfattande 

tjänsteerbjudande som exempelvis innehåller underhåll, uppgradering och justeringar av de 

lösningar de köpt (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008). Wikström och Normann (1994) 

argumenterar för att involvera kunden i utformningen av produkten eller tjänsten eftersom 

det gör relationen starkare, det kan exempelvis handla om att skapa skräddarsydda lösningar 

för kunden. Respondenterna på fallföretaget tillfrågades därför om hur dialogen med kunden 

ser ut, det vill säga hur pass involverade de är vid utformningen av hållbarhetsarbetet.   

 

Kotler, Armstrong och Parment (2013) menar att kundvärde och kundtillfredsställelse är 

betydande för att skapa långsiktiga kundrelationer. Kundvärde omfattas av kundens 

bedömning av vilka fördelar och kostnader ett erbjudande ger i förhållande till övriga 

erbjudanden på marknaden. Kundtillfredsställelse handlar istället om i vilken grad 

erbjudandet uppfyller konsumentens förväntningar. Det är uppfattat värde snarare än 

objektivt fastställt värde som är av betydelse, vilket betyder att känslor och upplevelser 

påverkar kundens preferenser (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Här kan företags arbete 

med miljö, sociala och etiska aspekter vara betydande för vad som skapar värde för kunden 

utöver själva produkten. Det gäller för företag att ha förmåga att hantera erbjudandets övriga 

element bättre än konkurrenterna, eftersom det är mer sällan kärnprodukten än de övriga 

elementen i erbjudandet som ger upphov till missnöje hos kunderna. Det handlar inte längre 

om att konsumenten ska komma till företaget, utan det är företaget som aktivt måste söka 

upp kunderna (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Ytterligare en del av det paradigmskifte 

som skett är att företag i allt större utsträckning bygger relationer med andra företag som 

kan bidra till en ökad kundtillfredsställelse och värdeerbjudande för kunden (Kotler, 

Armstrong & Parment 2013). För att undersöka detta tillfrågades respondenterna på 

Länsförsäkringar Östgöta om de samarbetar med andra organisationer i hopp om att de ska 

rekommendera dem till nya kunder.  

 

För att bygga långsiktiga kundrelationer krävs det att företag kan erbjuda en tjänst eller vara 

som uppfyller kundens önskemål och samtidigt inge ett förtroende som gör att kunden 

återkommer (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008). Nöjda och glada kunder tenderar att 

återkomma samt även fungera som ambassadörer enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004). 

Frågor till kunder på Länsförsäkringar Östgöta ställdes därför angående deras nöjdhet samt 

benägenhet att rekommendera företaget vidare. Förlorar företag en kund går det inte bara 

miste om just den försäljningen, utan även framtida transaktioner. Dessutom tenderar 

missnöjda kunder att rekommendera andra att inte handla av företaget (Kotler, Armstrong 

& Parment 2013).  
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3.3 Analysverktyg 

 
Figur 5: Egenkonstruerat analysverktyg.  

 

Vårt framtagna analysverktyg visar hur den teoretiska referensramen använts för att 

analysera det insamlade empiriska materialet för att därmed kunna uppfylla studiens syfte 

samt besvara de framtagna undersökningsfrågorna. Som tidigare nämnts, i avsnitt 3.1, har vi 

valt att slå ihop Elkingtons (1998) modell The Triple Bottom Line med Schwartz och Carrolls 

(2003) modell The Three Domain Approach. Som visas i analysverktyget består huset av 

ansvarsområdena etik, miljö, socialt och ekonomi. Av den genomgångna referensramen 

framkommer det att det föreligger ett samband mellan ansvarsområdena, att etiken återfinns 

inom alla ansvarsområden samt att samtliga är nödvändiga för att uppnå hållbarhet. För att 

belysa sambandet mellan etiken och övriga ansvarsområden har vi valt att låta etiken utgöra 

grunden i analysverktyget, som övriga ansvarsområden vilka representerar husets stommar, 

vilar på. Att ansvarsområdena miljö, socialt samt ekonomi representerar stommar är för att 

illustrera sambandet mellan dem, att huset kan försvagas eller förstärkas beroende på hur 

hänsynstagande till dessa ser ut. Även det etiska ansvarsområdet kan försvagas eller 

förstärkas beroende på hur arbetet inom detta område ser ut. Ovan förda tankegångar kan 

förklaras genom att huset behöver en grund att stå på samt stommar för att taket ska hållas 

uppe och hållbart företagande ska kunna åstadkommas. Samtliga ovan nämnda 

ansvarsområden användes för att besvara undersökningsfrågan gällande vilka typer av 

hållbarhetsfrågor tjänsteföretag arbetar med samt hur kunden såg på arbetet som inriktas 

mot hållbarhet. 
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Legitimitet och förtroende utgör marken som huset står på i analysverktyget för att belysa att 

företag, i enlighet med den teoretiska referensramen är beroende av acceptans från sina 

intressenter för att kunna överleva på sikt. Det kan likställas med att ett hus behöver en stabil 

mark att stå på för att vara beständigt över tid. Denna del av analysverktyget användes för 

att besvara hur kundrespondenterna ser på tjänstebolags användning av hållbarhetsarbete 

och hur detta kan antas påverka deras relation till bolaget. Bolagets hållbarhetsstrategi 

återfinns i analysverktyget genom dörren.  Av ovan genomgångna referensram framgår det 

att det är viktigt att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna inom organisationen 

samt att dessa måste vara begripliga och kommunicerbara för samtliga inom organisationen 

och dess omgivning. Det framkom även att det är av vikt att identifiera vilka frågor som är av 

betydelse för bolagets intressenter. Med denna utgångspunkt har vi därför valt att dörren 

både ska kunna öppnas och stängas. En stängd dörr representerar det interna arbetet med 

hållbarhetsstrategier och den öppna dörren utgör det externa arbetet, att bolaget ska kunna 

nå ut till sina intressenter med arbetet, samt att dessa ska kunna komma med synpunkter. 

Denna del av analysverktyget användes för att besvara undersökningsfrågan avseende hur 

hållbarhetsarbetet följs upp.  

 

Kommunikation av hållbarhetsarbetet återfinns i fågeln och innefattar vilket budskap företag 

visar externt. Denna del av analysverktyget användes för att besvara vilka 

kommunikationsstrategier fallföretaget använder sig av i sin kommunikation av 

hållbarhetsarbetet. Kunderna representeras i analysverktyget genom solen och är således en 

illustration på att nöjda, långsiktiga kunder torde påverka företaget i en positiv riktning. 

Kundperspektivet fångades genom undersökningsfrågan om hur kunderna ser på arbetet 

som inriktas mot hållbarhet samt hur det påverkar deras relation till bolaget. 

 

I figuren belyses det att arbete med hållbarhet är ett ständigt pågående kretslopp, där 

samtliga delar som inkluderats i analysverktyget i mer eller mindre utsträckning påverkar 

varandra. Likväl som att legitimitet och förtroende krävs för en verksamhets existens, kan 

hållbarhetsarbetet vara ett sätt att stärka kundrelationerna samt attrahera nya kunder till 

bolaget. Hållbarhetsarbetet bör kommuniceras för att kunderna ska uppfatta bolaget som 

hållbart och kundernas synpunkter samt önskemål måste kunna kommuniceras tillbaka till 

företaget för att kunna utveckla hållbarhetsstrategierna med hänsyn till kundernas 

efterfrågan.  Efter den ovan genomgångna referensramen menar vi att alla dessa faktorer är 

väsentliga för att hållbarhetsarbetet ska vara ett incitament för att kunna uppnå långsiktiga 

kundrelationer. 
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4. Empiri 
 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en överblick av fallföretaget, sedan följer en 

sammanställning av de intervjuer som utförts. Kapitlet kommer ge en ökad förståelse för 

hur fallföretaget arbetar med hållbarhetsfrågor samt hur kunderna ser på olika aspekter 

kopplade till hållbarhet.  

4.1 Länsförsäkringar Östgöta 

Länsförsäkringar Östgöta är en del av länsförsäkringsgruppen, som tillsammans med 22 

andra självständiga länsförsäkringsbolag äger Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar 

Östgöta är ett kundägt försäkringsbolag som verkar inom Östergötlands län 

(Länsförsäkringar Östgöta, 2015). Bolaget är marknadsledande inom länet och erbjuder 

försäkringsskydd inom sak- och livförsäkring samt banktjänster. Verksamheten för 

skadeförsäkring utövas med egen koncession och övriga förmedlas via dotterbolag för 

Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Östgöta ansvarar sålunda fortfarande för förmedling 

av affärerna samt ansvar gentemot kund (Länsförsäkringar Östgöta, 2015). Bolaget har över 

220 000 kunder utspridda i Östergötland och finns representerade genom sju besökskontor.  

 

I årsredovisningen för 2015:5 skrev VD för bolaget: 

 

“Vi ser att vår affärsmodell som lokalt kundägt bolag ligger väl i tiden, där allt fler söker 

sig till aktörer som tar långsiktigt ansvar och arbetar hållbart. Vår ömsesidighet skapar 

en fortsatt stark konkurrenskraft.” 

(Sven Eggefalk VD, Länsförsäkringar Östgöta) 

 

År 2016 antog Länsförsäkringar Östgöta sin första hållbarhetspolicy som beskriver 

viljeriktningen för bolagets hållbarhetsarbete, vilken ska ge beslutsfattare och medarbetare 

vägledning i det dagliga arbetet (Länsförsäkringar Östgöta, 2017c). Bolagets 

hållbarhetsarbete är inriktat på fem olika fokusområden där ansvarsfulla kundrelationer 

står i fokus och de övriga fokusområdena är affärsetik, ansvarsfull arbetsgivare, 

klimatansvar samt samhällsansvar.  

 

Ansvarsfulla kundrelationer handlar framförallt om att dela med sig av sin expertis, att 

informera och upplysa kunderna om vikten av ett gott försäkringsskydd, hur de kan 

förebygga skador samt hur de kan fatta välgrundade finansiella beslut (Länsförsäkringar 

Östgöta, 2017c). I nästa ansvarsområde, affärsetik, betonas det att bolaget verkar i en 
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utpräglad förtroendebransch och att kraven samt förväntningarna inom branschen under de 

senaste åren blivit allt större. Ansvarsområdet omfattas av att bolagets agerande ska skapa 

förtroende och respekt hos sina intressenter. En del i detta arbete var att år 2016 anta en 

uppförandekod som ska ge vägledning i hur bolaget ska arbeta inom detta område 

(Länsförsäkringar Östgöta, 2017c). Bolagets klimatansvar innefattas av ett konstant 

förbättringsarbete, bolaget baserar idag sitt miljöansvar på ISO 14001 3  och arbetar 

strukturerat med att samla in och rapportera verksamhetens påverkan (Länsförsäkringar 

Östgöta, 2017c). Fokusområdet ansvarsfull arbetsgivare innebär att verksamheten ska 

omfattas av ett gott ledarskap med kompetenta och engagerade medarbetare, vilket bland 

annat handlar om att skapa en friskare arbetsplats med ökad jämställdhet. Betoning ges här 

åt att värdegrunden ska vara förankrad i samtliga delar inom organisationen 

(Länsförsäkringar Östgöta, 2017c). Det sista ansvarsområdet, samhällsansvar, innefattar att 

bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar och öka samhörigheten för alla som verkar och bor i 

Östergötland. Arbetet bidrar på lång sikt till bolagets egen lönsamhet genom skapandet av 

en attraktiv region. Aktiviteter som bolaget under 2016 varit med och anordnat är bland 

annat Sveriges största brandövning, nattvandringar samt nattfotboll (Länsförsäkringar, 

2017c). Nattfotbollen som arrangeras i Skäggetorp har enligt polisens statistik bidragit till att 

brottsligheten i området minskat med 50 % sedan starten (Länsförsäkringar Östgöta, 2017e).  

4.2 Hållbarhet 

Enligt VD fokuserar Länsförsäkringar Östgöta på socialt- ekonomiskt- och miljömässigt 

ansvarstagande, men ur olika perspektiv. Målet enligt respondenterna på fallföretaget är att 

integrera hållbarhet i hela verksamheten. Gällande de olika ansvarsområdena handlar 

miljömässigt ansvar enligt VD om att fokusera på koldioxidutsläpp, hur de inom bolaget reser 

med tjänstebilar samt vilka bilar de innehar. Både VD och hållbarhetsansvarig menar att de 

färdmedel som används vid tjänsteresor främst varit tåg och privatbilar, men att de försöker 

använda sig allt mer av skypemöten. Hållbarhetsansvarig betonade att detta är något som 

bolaget kommer arbeta mer med och förklarade att ett av de stora projekten som han i år 

driver heter smarta möten, vilket handlar om att utveckla riktlinjer för hur möten ska ske. 

När det gäller Länsförsäkringar Östgötas policy gällande sophantering respektive elektricitet 

förklarade VD för bolaget att de har riktlinjer för hur sophanteringen hanteras i deras 

fastigheter som de äger, samt att de köper närproducerad och miljöcertifierad el. 

 

Det sociala ansvarstagandet menade VD kan gälla exempelvis sponsring till föreningar. Han 

betonade att de kunde valt att enbart sponsra, men istället har de valt att exempelvis låta en 

                                                        
3 ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Standarden syftar till att hjälpa organisationer att 

förbättra sin miljöprestanda genom effektivare användning av resurser och minskning av avfall (ISO, 2015). 
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fotbollsförening göra en motprestation. En motprestation kan innebära att spelarna är med 

och spelar nattfotboll eller deltar i andra samhällsengagemang. Utöver sponsring till 

idrottslag och nattfotboll arbetar Länsförsäkringar Östgöta enligt VD även bland annat med 

skadeförebyggande åtgärder, exempelvis med att dela ut reflexer inom olycksdrabbade 

områden samt att de varit med och arrangerat Sveriges största brandövning för att således 

bidra till ett tryggare samhälle. Skadeförebyggande åtgärder som också nämndes var 

information till bolagets kunder avseende hur de kan minimera risken för att skador uppstår.  

 

Hållbarhetsansvarig betonade att det ekonomiska ansvarsområdet handlar om att bidra till 

en stabil samhällsekonomi. Enligt VD är ekonomin en konsekvens av de andra två 

aspekterna. Hållbarhetsansvarig höll med om det och poängterade att ju bättre 

Länsförsäkringar Östgöta blir på att skadeförebygga, desto lägre blir skadekostnaderna för 

bolaget, vilket på sikt kan leda till lägre premier för kunderna. Enligt hållbarhetsansvarig 

bygger samtliga ansvarsområden på den etiska aspekten eftersom den påverkar övriga 

ansvarsområden. Han menade att det inom hållbarhetsarbetet kan handla om oskrivna lagar 

såsom hur företaget beter sig mot anställda, hur de beter sig mot varandra, samt hur företaget 

uppträder mot sina leverantörer och kunder.  

Den mest betydande hållbarhetsaspekten 
Hållbarhetsansvarig menade att hållbarhetsarbetet främst handlar om ett långsiktigt arbete 

för att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Han betonade att det framförallt handlar 

om bolagets uppförande, hur bolaget uppträder och arbetar med olika ansvarsfrågor. Den del 

av hållbarhetsarbetet som är av störst vikt för Länsförsäkringar Östgöta är att bidra till 

samhället genom skadeförebyggande åtgärder för att kunden ska ha ett bra grundskydd, 

vilket betonades av VD och hållbarhetsansvarig. Hållbarhetsansvarig förklarade vidare att 

Länsförsäkringar Östgöta främst befinner sig inom social hållbarhet och menade att han, 

med utgångspunkt i modellen, TBL, se figur 1, tycker att det för Länsförsäkringar Östgöta 

snarare handlar om samhällsansvar. Han betonade att det huvudansvar som tas inom 

hållbarhet beror på vilken bransch företag är verksamma inom. Hållbarhetsansvarig menade 

dessutom att hållbarhetsarbete kan vara ett sätt att stärka varumärket.  

 

De hållbarhetsaspekter som var mest betydande för kunden varierade mellan de tillfrågande, 

majoriteten valde inte bara ut en, utan flera. Några benämnde det även som att samtliga 

aspekter var lika viktiga. Det sociala ansvarstagandet var det som kunder ansåg som mest 

betydande, etiken och miljöansvaret låg dock inte långt ifrån. Flertalet betonade att 

hållbarhetsarbetet är viktigt ur en samhällssynpunkt. Aspekter som nämndes av kunderna 

var, att arbeta skadeförebyggande, motverka bedrägerier samt att arbeta med integration och 

mångfald. Den minst förekommande aspekten bland kundrespondenterna var ekonomin. De 

respondenter som menade att den var viktigast betonade att det är en förutsättning för allt 

annat, om inte ekonomin fungerar så fungerar inte den övriga verksamheten heller. Vissa av 
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kundrespondenterna såg hållbarhetsarbete som någonting som ligger väl i tiden och således 

är en skyldighet för dagens företag att ta hänsyn till. Kundrespondenterna resonerade även 

kring om att hållbarhet är en del i företags långsiktiga överlevnad. Andra benämnde det som 

särskilt viktigt för ett försäkringsbolag att jobba med hållbarhetsfrågor eftersom de är en så 

pass stor spelare i samhället, en viktig del av det sociala livet och systemet.   

 

“…mycket av det som händer i samhället avspeglas i ett försäkringsbolags ekonomi som 

har och göra med hållbarhetsaspekterna. Det är allt ifrån miljöfrågorna, klimatfrågorna 

till den sociala utvecklingen i form av kriminalitet och annat.” 

(Kundrespondent 22, Kund & Fullmäktige) 

 

Lokal förankring 
Något som kundrespondent 12 ansåg som betydande var att hållbarhetsarbetet tillämpas på 

ett sådant sätt att det får betydelse i praktiken, att det inte bara blir tomma löften. En annan 

kund betonade att denne tycker att det är viktigt att hållbarhetsarbetet tillämpas på sådant 

sätt att det hjälper Länsförsäkringar Östgötas verksamhet och kunderna någorlunda direkt. 

 

Respondenterna på fallföretaget betonade att en framgångsfaktor i hållbarhetsarbetet för 

bolaget är deras lokala närvaro, att de finns nära sina anställda och kunder vilket bidrar att 

de finns där på ett sätt som många andra bolag inte gör. De exemplifierade det med att de 

har jourpersonal som vid en brand finns på plats för kunden direkt och hjälper denne med 

förnödenheter. Nästan alla kunder betonade den lokala faktorn som betydande, en av dessa 

var kundrespondent 21 som framförde: ”Det är en väldigt stark faktor för min del, att de 

har ett så stort engagemang i sitt upptagningsområde”. Hållbarhetsansvarig betonade den 

lokala närvaron som ett privilegium men förklarade att det kommer med ett stort ansvar, att 

finnas nära till hands, skapa trygghet och möjligheter för att leva upp till de förväntningar 

och krav som finns i samhället. 

Förbättringsmöjligheter 
Ett område som hållbarhetsansvarig nämnde att de vill göra förflyttningar inom var 

mångfald och inkludering. Flertalet av kunderna tyckte inte att det saknades något i 

Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete. Majoriteten ansåg dock att det fanns vissa 

förbättringsmöjligheter, dessa önskemål var av varierande slag. De flesta av kunderna tyckte 

att Länsförsäkringar Östgöta borde satsa ännu mer på samhällsengagemang. Några av 

kunderna betonade att Länsförsäkringar Östgöta borde satsa mer på att få in nyanlända 

fortare i samhället. Kundrespondent 8 betonade att Länsförsäkringar Östgöta troligen skulle 

vinna mycket på det, vilket kan exemplifieras genom följande citat. 
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“Jobba mer med nysvenskar, få in människor med annan bakgrund i samhället. Tror de 

skulle vinna mycket på att få in den erfarenheten och språkkunskapen.”  

(Kundrespondent 8, Kund & Fullmäktige) 

 

För att förstå hur nyanlända ser på försäkringar trodde kundrespondent 4 att ett bra 

tillvägagångssätt skulle kunna vara att anställa människor som pratar exempelvis arabiska 

och förstår kulturen samt hur människor med annat ursprung tänker kring försäkringar. Det 

för att kunna skapa en förståelse mellan dessa människor och Länsförsäkringar Östgöta.  

 

Några av kunderna ansåg att bolaget borde satsa än mer på miljöaspekten. Kundrespondent 

25 föreslog att Länsförsäkringar Östgöta exempelvis skulle kunna ge kunderna som kör elbil 

lägre premie på sin bilförsäkring. Det var något som fler kunder höll med om, att 

Länsförsäkringar Östgöta bör premiera den enskilda individen om denne gör något positivt 

för samhället. 

Kostnaden av hållbarhetsarbetet 
På frågan om hållbarhetsarbete är ett kostnadsmässigt problem för Länsförsäkringar Östgöta 

ansåg VD för bolaget att det inte var det, utan beskrev deras hållbarhetsarbete som något 

långsiktigt. “Jag tror att man undviker kärnfrågan om man säger att det är dyrt och jag 

tror att konsumenten och ägaren till vårt bolag vill ha ett säkrare Östergötland”. Hälften 

av kunderna betonade liksom VD att de inte ser hållbarhetsarbetet som en kostnad utan 

snarare en lönsamhetsaspekt på lång sikt.  

 

“Jobbar man med det här [hållbarhetsfrågor min anm] så har man igen det i slutändan 

jämfört med om man bara blundar.” 

(Kundrespondent 1, Kund & Fullmäktige) 

 

“Ja, jag tror att om det kostar mer nu initialt så får man igen det sen.”   

(Kundrespondent 25, Kund & Fullmäktige) 

 

4.2.1 Legitimitet och förtroende 
 
Hållbarhetsansvarig betonade att det faktum att försäkringstjänsten inte ger upphov till 

några direkta negativa effekter påverkat implementeringen och utvecklandet av 

hållbarhetsarbetet. Han förklarade detta med att Länsförsäkringar Östgöta till skillnad från 

andra bolag inte huggit ner stora mängder av skog eller låtit människor i u-länder arbeta 

under dåliga arbetsförhållanden. Hållbarhetsansvarig poängterade dessutom att stora 

förändringsarbeten ofta har sin källa i kriser. Eftersom Länsförsäkringar Östgöta under de 

senaste åren haft nöjda kunder och medarbetare samt levererat bra resultat finns det enligt 
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honom en utmaning i att alla kanske inte förstår varför bolaget ska förändra sättet som de 

gör saker på, vilket han beskrev som ett angenämt problem. Generellt tror 

hållbarhetsansvarig att det är ganska låga förväntningar på bolaget avseende hållbarhet 

eftersom det kan vara svårt att förstå kopplingen till hållbarhet jämfört med en produkt som 

visuellt går att se och fysiskt kan ta på. 

 

Samtliga av de elva kundrespondenterna som besvarade frågan om hållbarhetsaspekten var 

avgörande vid val av försäkringsbolag menade att det inte var det. Majoriteten av dessa 

betonade dock att det främst berodde på att sådana frågor inte var aktuella på den tiden, när 

de tecknade sin försäkring. VD för Länsförsäkringar Östgöta tror att hållbarhetsansvar idag 

utvecklats till att bli ett krav från kundens sida och att kunden förmodligen väljer bort bolag 

annars. Majoriteten av kunderna svarade också att hållbarhetsarbete idag har utvecklats till 

att bli ett krav för dem. 

 

“Inte avgörande för 25 år sedan, inte sådana saker på agendan då. Men idag, om två 

företag har samma erbjudande och det ena propagerade för sitt hållbarhetsarbete, så 

skulle jag ta det.” 

                                                                (Kundrespondent 12, Kund & Fullmäktige) 

 

Fåtalet ville inte sträcka sig så långt som att benämna det som är krav men betonade det som 

en nödvändighet. Kundrespondent 25 beskrev det som: “Helt nödvändigt med tanke på det 

som händer i världen, det måste läggas in som en lönsamhetsaspekt i ett långt perspektiv”. 

 

På frågan gällande om kunden kommer till fullmäktige och diskuterar hållbarhetsfrågor som 

de vill att fullmäktige tar upp på fullmäktigemöte svarade samtliga att de inte upplever det. 

Några fortsatte med att argumentera att det inte bara gällde hållbarhetsfrågor utan att 

kunder generellt sett sällan kommer och diskuterar något. Däremot ansåg hälften av de 

tillfrågade kunderna att hållbarhetsfrågor allmänt efterfrågas i samhället. 

 

“Jag tror att de flesta kunder tycker att det med hållbarhet är självklart. Man vill att det 

ska vara en naturlig del av verksamheten och skulle reagera mer om det inte fanns.” 

(Kundresponent 25, Kund & Fullmäktige) 
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Lagar och frivilliga regelverk 
Respondenterna på fallföretaget var överens om att de frivilliga regelverken och kommande 

lagstiftning, kravet på att upprätta en hållbarhetsrapport är positivt för bolaget.  

“Det är lätt att vi blir introverta och ser lagstiftningen som något negativt men om man 

tänker lite större handlar det om att kunderna ska förstå vad de köpt. Kommer det 

påverka oss? – Ja, det kommer det göra. Kommer det vara nödvändigt? – Ja, det 

kommer det vara.” 

(Sven Eggefalk VD, Länsförsäkringar Östgöta) 

 

Hållbarhetsansvarig betonade dessutom att den kommande lagen kan vara ett verktyg för 

honom när han driver sina hållbarhetsfrågor. Han poängterade också att en av fördelarna 

med en hållbarhetsrapport generellt sett är att det inte kommer gå att skapa 

skrivbordsprodukter som talar om vad företag ska göra utan att uppfylla dem.  

Förtroende 
VD för Länsförsäkringar Östgöta tror att hållbarhetsfrågor kan påverka kundens förtroende 

till företaget på grund av att han får helt andra frågor idag än tidigare, frågor om vad bolaget 

gör för nytta. Hållbarhetsansvarig betonade att det främsta uppdraget inom finansbranschen 

är att upprätthålla någon form av stabilitet i den ekonomiska världen och menade att 

förtroende är särskilt viktigt för ett försäkringsbolag eftersom de verkar inom en 

förtroendebransch. Han poängterade att det inte spelar någon roll om företaget startar ett 

projekt som hjälper hela regionen om de inte har koll på grundaspekter som kan påverka 

kundens förtroende. Skulle det uppdagas att någon inom företaget exempelvis betett sig 

oriktigt skulle förtroendet vara som bortblåst betonade han. Respondenterna på fallföretaget 

lyfte fram att det är viktigt att inse att misstag kommer ske under resans gång och att det inte 

är något att skämmas för, så länge det redovisas. VD beskrev att media förmodligen skulle 

uppmärksamma det mer om de inte sköter sig eftersom bolaget är kundägt och det således 

är kundens pengar som bolaget hanterar. 

 

Hade det uppdagats att Länsförsäkringar Östgöta gjort någonting negativt skulle fåtalet 

kunder direkt byta medan hälften av kunderna först skulle vilja utreda vad som hänt innan 

de aktivt tar ställning och möjligen byter försäkringsbolag. 

 

“Tappar jag förtroendet för ett försäkringsbolag och bank, då lämnar man. Som 

fullmäktige skulle jag ta upp en diskussion, vad är det som har hänt? Men trovärdigheten, 

naggas den i kanten, då är jag snabb på att dra mig därifrån.” 

(Kundrespondent 25, Kund & Fullmäktige) 
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“Man får givetvis avvakta en utredning på det men jag skulle inte dagen efter byta bolag, 

man måste utreda vad det är som har hänt först.”   

(Kundrespondent 16, Kund & Fullmäktige) 

 

Några kunder svarade att det skulle skapa oro samt funderingar och därmed påverka deras 

syn på bolaget.  

 

”Skulle inte byta om företaget tar tag i det på ett korrekt sätt. Om man däremot försöker 

sopa det under mattan, vet inte om jag skulle byta men det skulle definitivt påverka min 

åsikt om företaget.” 

                                                                (Kundrespondent 8, Kund & Fullmäktige) 

 

4.2.2 Hållbarhetsstrategier 
 
På frågan angående hur Länsförsäkringar Östgöta arbetar med hållbarhet samt vilka 

områden som behöver förbättras svarade VD att hållbarhetsstrategierna alltid har baserats 

på miljö, social och ekonomisk hållbarhet. De har haft en ekonomisk plan, ett socialt 

engagemang innehållande skadeförebyggande aktiviteter och när det gäller miljö har de varit 

ISO-certifierade samt upprättat ett miljömål. De har dock inte haft det samlat i en 

hållbarhetsrapport tidigare.  Enligt hållbarhetsansvarig har de under året, med 

utgångspunkt i ISO 260004 tagit fram fem fokusområden. Han betonade att prioriteringar 

inom varje område görs med hänsyn till verksamheten. Vidare menade han att allting som 

görs inom hållbarhetsarbetet måste knytas an till verksamhetens vision, värdegrund och 

övergripande mål. Hållbarhetsansvarig menade att det finns utvecklingsmöjligheter inom 

branschen eftersom vad som är aktuellt kan ändras över tid, vilket hållbarhetsstrategierna 

måste anpassas utefter. Det exemplifierade han genom följande: 

 

”Om tjugo år kanske vi inte har så mycket bränder länge för att vi har världens bästa 

brandbekämpningssystem, men psykisk ohälsa kanske är skyhögt, är det inte nu vi ska 

börja förebygga det?” 

(Tommy Eklöf Hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta) 

 

 

 

                                                        
4 ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Standarden beskriver vad företag kan göra för att 

bidra till en hållbar framtid och innehåller endast frivilliga riktlinjer (ISO, 2017). 
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Mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet 
Hålbarhetsansvarig poängterade att alla i ledningsgruppen, inklusive VD är intresserade och 

vill göra förändringar inom hållbarhetsarbetet. Han förklarade att VD har ett brinnande 

intresse för hållbarhetsfrågor och försöker inkludera arbetet i samtliga delar av 

verksamheten. Hur bolaget mäter effekterna av sitt hållbarhetsarbete exemplifierades av 

hållbarhetsansvarig genom att tala utifrån några av bolagets övergripande mål. Ett av målen, 

att ha långsiktig tillväxt menade respondenterna på fallföretaget gick att bedöma genom 

långsiktig lönsamhet, vilket syns genom bolagets starka ekonomiska ställning. 

Hållbarhetsansvarig fortsatte vidare och menade att målet med att ha engagerade och 

kompetenta medarbetare, följs upp via exempelvis medarbetarindex. Målet kundnöjdhet, 

som enligt hållbarhetsansvarig och VD handlar bland annat om att arbeta 

skadeförebyggande, kan mätas genom exempelvis hur många förebyggande tips som getts 

till kund i förhållande till antalet skador. Miljömålet kan enligt respondenterna på 

fallföretaget mätas genom hur stora koldioxidutsläpp bolaget haft. Slutligen poängterade 

hållbarhetsansvarig att det föreligger vissa svårigheter i att mäta målet gällande att bidra till 

en hållbar och attraktiv region.  

Intressenter 
De intressenter som är viktigast för Länsförsäkringar Östgöta är enligt VD kunderna, vilka 

dessutom är ägare till bolaget. Även hållbarhetsansvarig höll med VD om det men menade 

även att medarbetare är viktiga. Han förklarade att medarbetarna är viktiga eftersom de är 

representanter för bolaget, att arbetet måste börja där. På frågan gällande hur relationen 

mellan intressenterna ser ut och hur det påverkar Länsförsäkringar Östgöta påpekade VD att 

media har blivit allt mer intresserade av att kritiskt granska organisationer. 

Hållbarhetsansvarig poängterade även han medias roll och betonade att de tenderar att 

uppmärksamma negativa frågor i större utsträckning än positiva. 

 

Majoriteten av de tillfrågade kunderna ansåg att de påverkats av andra intressenter vid val 

av försäkringsbolag. De intressenter som kunderna påverkats av var främst familj och 

kollegor, men vissa påverkades även av andra konkurrenter och media. Kundrespondent 22 

beskrev det som: “Det var nog så att familjen hade Länsförsäkringar som försäkringsbolag 

och då fortsatte jag när jag bildade eget hushåll”. 

 

4.2.3 Hållbarhetskommunikation 
 

Den kommunikation som Länsförsäkringar Östgöta regelbundet använder sig av är enligt 

respondenterna på fallföretaget genom en hållbarhetsrapport, via hemsidan, på sociala 

medier såsom Facebook eller information i tidningar. Vad de kommunicerar grundas delvis 

på frågor som bolaget får från kunder via exempelvis inlägg på sociala medier eller via 

klagomålsenheten förklarade hållbarhetsansvarig. 
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VD och hållbarhetsansvarig menade att en av de viktigaste delarna med bolagets 

hållbarhetsarbete handlar om att kommunicera ut deras skadeförebyggande åtgärder genom 

olika kommunikationskanaler. Hållbarhetsansvarig poängterade att det är viktigt eftersom 

exempelvis skador relaterade till brand och vatten inte enbart påverkar kunderna genom 

negativa upplevelser, utan att det även kostar pengar för bolaget samtidigt som det påverkar 

miljön negativt. Han menade att det handlar om kunskapsspridning, att se till att kunderna 

är rätt informerade, har ett bra grundskydd samt skadeförebygger hemma. 

Hållbarhetsansvarig betonade vidare att han under året avser att genomföra djupintervjuer 

samt intervjua fokusgrupper för att få en ökad förståelse för vad intressenter efterfrågar 

gällande hållbarhet. 

Kundens medvetenhet avseende hållbarhetsarbetet 
Kundernas medvetenhet gällande vilka hållbarhetsfrågor Länsförsäkringar Östgöta arbetar 

med varierade, vissa var inte alls insatta i bolagets hållbarhetsarbete. De kunder som svarade 

att de var delvis eller mycket medvetna om vad Länsförsäkringar Östgöta arbetar med för 

hållbarhetsfrågor gav olika exempel på vad bolaget tagit för ansvar i dessa frågor. Exempel 

som delgavs var bland annat: sponsring av idrottsföreningar, nattfotboll, Sveriges största 

brandövning samt stävjandet av försäkringsbedrägerier. 

 

De flesta av de tillfrågade kunderna svarade att de nås av Länsförsäkringar Östgötas 

hållbarhetskommunikation genom dragningar och information via fullmäktige. Flertalet 

nämnde även att de tagit del av hållbarhetskommunikationen i årsredovisningen, en av 

kundrespondenterna nämnde dock följande: 

 

”Via årsredovisningar och sådana saker och tillfällen som egentligen har ett annat 

huvudfokus där den här typen av diskussioner följer med, och då tappar den lite effekt.” 

                                                                                 (Kundrespondent 7, Kund & Fullmäktige) 

 

Ett fåtal betonade att de troligtvis nås av hållbarhetskommunikationen mer genom sin roll 

som fullmäktige jämfört med om de enbart hade varit kunder. 

 

”Möten, i och med att jag sitter med i fullmäktige nås jag av denna information. Jag tror 

inte att jag gjorde det tidigare när jag inte satt med i fullmäktige, utan det är nog mer den 

rollen som jag har fått de senaste åren som har ökat min medvetenhet i att man jobbar 

med de här andra frågorna också.” 

(Kundrespondent 1, Kund & Fullmäktige) 
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Något mindre än hälften besvarade frågan utifrån deras roll som kund, de flesta av dessa 

svarade dessutom på hur de nås av Länsförsäkringar Östgötas kommunikation överlag utan 

fokus på hållbarhet.                                                                     

Respondenternas syn på hållbarhetskommunikationen 
Majoriteten av kunderna menade att de är nöjda och ansåg att Länsförsäkringar Östgöta har 

lyckats med sin hållbarhetskommunikation, framförallt genom fullmäktigemöten. 

 

”Ja, det tycker jag och jag tycker att de lyckas nå ut till bruset, om man jämför med hur 

andra försäkringsbolag kommer fram.” 

                                                                (Kundrespondent 24, Kund & Fullmäktige) 

 

Hälften av de kunder som besvarat frågan gällande om de anser att Länsförsäkringar Östgöta 

borde nå ut sitt hållbarhetsarbete på fler kanaler ansåg inte det. Den andra hälften av 

kunderna menade dock att det finns fler kanaler som Länsförsäkringar Östgöta kan nå ut på. 

De flesta av dessa betonade att hållbarhetskommunikationen bör synas mer i media. Några 

av kundrespondenterna delgav även ett förslag om att Länsförsäkringar Östgöta skulle kunna 

kommunicera hållbarhetsarbetet på fakturan. Kundrespondent 12 beskrev det som: “Kanske 

på fakturan, för det är möjligtvis just i den vevan man betalar fakturan som man undrar 

om det är prisvärt”. Dock benämnde några kunder svårigheten med att nå ut med 

hållbarhetskommunikationen, såsom kundrespondent 13: “Som kund vill jag inte ha mer 

information för jag drunknar i det ändå faktiskt. Så länge jag är nöjd bryr jag mig inte”. 

                                                                                                                      

Nästan alla kunder menade att de genom sin roll som fullmäktige till viss grad kände sig 

delaktiga och kunde vara med och påverka Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete. På 

samma fråga men enbart utifrån deras roll som kund var svarsfrekvensen låg. De som 

svarade betonade att det var svårt att sätta sig in i hur det skulle vara i rollen enbart som 

kund. Hälften av kundrespondenterna menade dock att de trodde kunden kan vara med och 

påverka medan hälften inte trodde det. 

 

”Det är klart att alla vi i fullmäktige har extra chanser eftersom vi sitter så nära i de här 

diskussionerna. Utifrån min roll tycker jag att jag kan det.” 

(Kundrespondent 24, Kund & Fullmäktige) 

 

”Ja, det tycker jag. Men jag tror att man kan påverka även om man inte är fullmäktige, 

man kan ställa en fråga på mejl eller ringa och fråga. Jag upplever att de tar det på allra 

högsta allvar att man ställer en fråga, och svarar också på det.” 

(Kundrespondent 14, Kund & Fullmäktige) 
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4.3 Kundrelationer 

Hållbarhetsansvarig menade att elektroniken på gott och ont bidragit till att bolaget kan följa 

sina kunder bättre. Han förklarade att företag i framtiden, genom utvecklad elektronik 

förmodligen kommer kunna få tillgång till data om hur kunden lever sitt liv, vilket gör att de 

kommer kunna paketera en försäkring som är idealisk kunden. Fram till dess menade han 

att de inom bolaget kommer att arbeta med att skapa erbjudanden som baserar sig på 

kundens enskilda behov för att underlätta för kunderna och därigenom skapa en trygghet i 

att kunderna är rätt försäkrade.  

 

Enligt VD tar bolaget hänsyn till en ny kunds hållbarhetsarbete vid tecknandet av försäkring 

och kan välja att inte försäkra dem om det är uppenbart att kundens verksamhet exempelvis 

inte är miljövänlig. Varför Länsförsäkringar Östgöta väljer att inte försäkra vissa kunder som 

inte arbetar hållbart är enligt VD på grund av att det kommer bidra till högre skadekostnader 

för bolaget.  

 

“...om en kund kommer till oss med en verksamhet som är, det är verkligen uppenbart att 

verksamheten tar vår miljö bakåt i tiden, har vi en möjlighet att säga nej till försäkringen 

eller ställa krav på förändring.  Och om vi säger nej till försäkringen finns det en risk att 

företaget får svårt att finansiera objektet, på så sätt kan vi vara med och påverka.” 

(Sven Eggefalk VD, Länsförsäkringar Östgöta) 

 

Frågan gällande om Länsförsäkringar Östgöta samarbetar med andra organisationer för att 

bygga kundrelationer svarade respondenterna på fallföretaget att samarbete finns med 

flertalet organisationer, såsom fastighetsbolag och bilföretag. 

Kundens syn på bolaget 
Svaren på frågan om varför kunderna stannat hos bolaget varierade men majoriteten 

betonade att de berodde på att de har god service. Några menade att de har bra och prisvärda 

försäkringar samt en god skadereglering. 

 

”Man känner sig trygg, man blir väl omhändertagen och man känner sig inte utnyttjad, 

utan det är enkelt. Bara en sådan sak som att ringa till Länsförsäkringar så svarar en 

människa på telefon.” 

(Kundrespondent 2, Kund & Fullmäktige) 

 

Samtliga kunder som besvarat frågan om de skulle rekommendera Länsförsäkringar Östgöta 

till andra, menade att de skulle det. Vissa betonade även att det är någonting som de redan 

har gjort.  
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“Ja, jag tycker att de gör ett bra jobb och kan rekommendera det här [hållbarhetsfrågor 

min anm, men jag har inte fått upp ögonen för det [hållbarhetsfrågor min anm] förrän 

jag gick med i fullmäktige.” 

                                                               (Kundrespondent 1, Kund & Fullmäktige) 
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5. Analys 
 

I följande avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet analyseras och diskuteras 

med hjälp av den teoretiska referensramen. Analysen grundar sig i det analysverktyg som 

presenterades i avsnitt 3.3. I varje avsnitt av analysen markeras det område som berörs 

och eventuella revideringar förklaras.  
 

 

5.1 Hållbarhet 

 
 
Figur 6: Analysverktyg hållbarhet.  

 

Av empirin framgick det att Länsförsäkringar Östgöta arbetar med samtliga ansvarsområden 

som inkluderats i vårt egenkonstruerade analysverktyg, se figur 6. Det tyder på att bolaget 

tillämpar en kombination av det som framgår i modellerna The Triple Bottom Line 

(Elkington (1998), The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991) och The 

Three Domain Model of CSR (Schwartz & Caroll, 2003), vilka återfinns under avsnitt 3.1. 

Huskroppen representeras, som tidigare nämnts, av ansvarsområdena miljö, socialt och 

ekonomi, vilka för Länsförsäkringar Östgöta diskuteras nedan. Likväl diskuteras det etiska 

ansvarsområdet, vilket i vårt analysverktyg representerar grunden till huset.  
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Miljöansvar 
Något som nämndes avseende miljöansvaret, vilken diskuteras i TBL (Elkington, 1998), se 

figur 1, var bland annat att ett av de stora projekt som Länsförsäkringar Östgöta i år arbetar 

med är att utveckla klimatsmarta möten, vilket indikerar på att bolaget tar ett aktivt 

miljöansvar.  Ytterligare indikationer på detta är att bolaget använder sig av närproducerad 

och miljöcertifierad el, att det inom bolaget finns riktlinjer för hur sophanteringen ska gå till 

samt att de arbetar för att utveckla smarta möten. Ett förslag som vi tror skulle vara 

fördelaktigt både för bolaget och miljön är att utveckla en bilpool, där personalen vid 

tjänsteresor har bilar till förfogande. Miljön påverkas i och med att bilarna som inkluderas i 

bilpoolen drivs med miljövänligt bränsle, är bränslesnåla samt har lång livslängd. Genom 

detta skulle Länsförsäkringar Östgöta kunna kontrollera den miljöpåverkan bolaget ger 

upphov till i form av tjänsteresor som görs med bil. Det skulle även vara bra ur en 

säkerhetssynpunkt eftersom personalen skulle ha säkra bilar att tillgå inom arbetet. Vidare 

skulle det även vara fördelaktigt eftersom bolaget genom ett sådant initiativ kan påverka den 

bild som externt visas upp gentemot bolagets intressenter. Framförallt är denna aspekt viktig 

när det gäller kundmöten där personalen besöker kunderna, eftersom den bil som används 

kan påverka det första intrycket och den bild som kunden får, vilket även indirekt skulle 

kunna påverka kundens uppfattning om bolaget. Skulle en bil av äldre modell användas 

kanske kunden börjar fundera över bolagets hänsynstagande för miljön och personalens 

säkerhet. Likväl skulle möjligen en lyxbil få kunden att undra om dennes pengar finansierar 

lyxprodukter, som dessutom släpper ut stora mängder koldioxid.  

Socialt ansvar  
Det sociala ansvarstagandet, vilket diskuterats av Carroll (1991) och Elkington (1998) i 

avsnitt 3.1, som bolaget tar innefattar bland annat skadeförebyggande aktiviteter. Vissa av 

dessa aktiviteter inkluderar inte enbart förebyggande arbete direkt riktade till 

Länsförsäkringar Östgötas kunder, utan även till samtliga av länets invånare. Det genom 

exempelvis anordnandet av Sveriges största brandövning samt utdelning av reflexer på 

olycksdrabbade platser. Det kan därför argumenteras för att bolaget aktivt arbetar för att 

bidra till ett tryggare samhälle för hela Östergötland. Genom sådana aktiviteter uppfattar 

länets invånare sannolikt Länsförsäkringar Östgöta som ett bolag som tar ett aktivt ansvar, 

vilket borde kunna få fler människor att attraheras bolaget.  

 

Länsförsäkringar Östgöta delar även med sig av sin expertis till sina kunder genom att 

tillhandahålla information avseende hur de kan minska risken för att skador inträffar. Det 

bidrar troligtvis till att kunderna känner sig tryggare eftersom de får ett bättre grundskydd 

och mer kunskap gällande vad de kan göra för att i högsta möjliga mån undvika att en skada 

sker. Det kan därför diskuteras för att bolaget genom detta arbete kan bidra till att stärka 

samhällets medborgares hälsa och välbefinnande, vilket Borglund m.fl. (2012), Elkington 

(1998) samt Grankvist (2012) diskuterar när de definierar socialt ansvarstagande. Det kan 
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dock vara svårt för Länsförsäkringar Östgöta att säkerställa att kunderna tar till sig 

informationen och tillämpar de råd och tips som de fått.  

 

Av empirin framgick det även att bolagets sociala ansvarstagande innefattar sponsring, där 

det betonades att bolaget kräver en motprestation från den andre parten. Det indikerar på 

att bolagets sponsoraktiviteter är tänkta att fungera ömsesidigt, där ansvar även tas från 

motparten. Därmed kan det diskuteras att hållbarhetsarbetet inom Länsförsäkringar Östgöta 

inte enbart syftar till att visa upp sitt varumärke på stora evenemang, utan att det även är 

viktigt att bolaget kan dra nytta av samarbetet på andra sätt, likväl som andra intressenter i 

samhället kan göra det. Det kan därför argumenteras för att sponsoraktiviteterna kan vara 

en CSR-aktivitet som i enlighet med Borglund m.fl. (2012) stärker bolagets relation med dess 

intressenter. Att spelare i exempelvis ett fotbollslag deltar i olika aktiviteter som anordnas av 

bolaget kan betyda mycket för ungdomar, eftersom fotbollsspelarna kan fungera som 

förebilder för dessa. Vi anser att Länsförsäkringar Östgöta borde ha som krav att de 

föreningar som omfattas av sponsring tar hänsyn till samtliga ansvarsområden inom 

hållbarhet. Det kan bland annat innefatta att de föreningar som bolaget väljer att sponsra 

arbetar för mångfald eller tar hänsyn till andra etiska aspekter. Genom detta kan 

Länsförsäkringar Östgöta troligtvis vara med och påverka vilket hållbarhetsansvar som tas 

av länets föreningar och därmed på sikt öka graden av ansvarstagande i Östergötland. 

Ekonomiskt ansvar 
Respondenterna på fallföretaget benämnde ekonomin som en konsekvens av övriga delar. 

Det exemplifierades genom att desto bättre Länsförsäkringar Östgöta blir på att 

skadeförebygga, desto lägre skadekostnader, vilket även kan bidra till lägre premier för 

kunderna. Det går därmed att föra en argumentation om att arbete för ett tryggare samhälle 

indirekt påverkar de andra ansvarsområdena. Resonemanget ligger även i linje med det som 

illustreras av Elkington (1998) samt Schwartz och Carroll (2003) i respektive modell, se figur 

1 och figur 3, att ansvarsområdena påverkar varandra. Genom att arbeta skadeförebyggande 

mot exempelvis bränder kan miljöutsläppen minska, eftersom det vid en brand släpps ut 

oerhörda mängder med miljöfarliga ämnen. Samtidigt påverkar det även försäkringsbolagets 

utgifter eftersom minskade skador bidrar till att bolaget inte behöver ersätta kunderna i 

samma omfattning. Länsförsäkringar Östgöta har arbetat på detta sätt genom att de 

exempelvis är med och arrangerar aktiviteter i form av nattfotboll, vilket troligtvis stärker 

integrationen och minskar utanförskap i samhället. I sin tur påverkar det även bolagets 

ekonomi och samhället i stort i form av minskad brottslighet. Det eftersom att det finns en 

risk att de som inte känner en social tillhörighet ställer sig utanför lagen.  
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Etiskt ansvar  
Hållbarhetsansvarig betonade, liksom Schwartz och Carroll (2003) att den etiska aspekten 

påverkar övriga ansvarsområden. Vi håller med om detta och menar att den etiska aspekten 

är något som samhällets aktörer och medborgare har att ta hänsyn till i samtliga relationer 

och affärsuppgörelser. Det handlar enligt Carroll (1991) både om att följa lagar och oskrivna 

regler, men också om att uppträda på ett korrekt sätt gentemot samhällets medborgare och 

aktörer. Tar bolaget inte hänsyn till den etiska aspekten kan det påverka hur dess intressenter 

uppfattar dem, vilket torde påverka bolagets rykte och på sikt även dess överlevnad. Vi har 

därför valt att låta det etiska ansvarsområdet utgöra grunden till huset i vårt analysverktyg, 

se figur 6, för att illustrera att företag är beroende av att bete sig på ett etiskt korrekt sätt för 

att kunna bedriva sin verksamhet, det skulle vara svårt att bygga ett hus utan en stabil grund. 

Det etiska ansvarsområdet kommer behandlas senare i kapitlet samt i avsnittet avseende 

legitimitet, se avsnitt 5.1.1. 

Sambandet mellan ansvarsområdena 
Genom ovanstående resonemang kan det konstateras, likt det som illustreras i modellerna, 

The Triple Bottom Line av Elkington (1998) samt The Three Domain Model av Schwartz och 

Carroll (2003), se avsnitt 3.1, att det föreligger ett samband mellan de olika 

ansvarsområdena, att arbete med ett ansvarsområde kan påverka ett annat. Målet enligt 

respondenterna på fallföretaget är att integrera hållbarhetsarbetet i all verksamhet, vilket 

tyder på att de anser att samtliga ansvarsområden är av vikt för att åstadkomma ett hållbart 

företagande. Det överensstämmer med det som illustreras av Elkington (1998) samt 

Schwartz och Carroll (2003) i respektive modeller, att det krävs en symbios mellan 

ansvarsområdena för att uppnå hållbarhet.  

 

Skulle Länsförsäkringar Östgöta exkludera miljöansvar kommer de förmodligen bli 

utkonkurrerade på marknaden eftersom hänsynstagande i dagens samhälle blivit ett krav 

från intressenter och är någonting som de efterfrågar. Länsförsäkringar Östgöta medverkar 

genom sitt sociala ansvar till att stärka välfärden i samhället eftersom de bidrar till ett 

tryggare samhälle i form av att erbjuda en försäkring som täcker eventuella skador för 

kunden. Det kan därför argumenteras för att bolaget är en god samhällsmedborgare enbart 

genom sin existens eftersom en ökad trygghet för samhällets medborgare torde påverka dess 

hälsa och välbefinnande i en positiv riktning. Genom hänsynstagande till samhällets 

medborgare i form av olika engagemang såsom sponsring samt förebyggande av skador kan 

det diskuteras att Länsförsäkringar Östgöta i enlighet med Borglund m.fl. (2012) kan påverka 

bolagets position på marknaden positivt. Det eftersom dessa aktiviteter troligen stärker 

intressenternas uppfattning och relation till bolaget. Det ekonomiska ansvarsområdet är för 

bolaget viktigt eftersom lönsamhet på sikt är ett krav för att överleva. Skulle bolaget inte bete 

sig etiskt korrekt mot sina intressenter skulle de inte kunna uppnå hållbarhet eftersom 

intressenterna troligen skulle lämna bolaget, vilket följaktligen skulle påverka ekonomin 
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negativt. Bolaget skulle då inte heller kunna satsa på olika samhällsaktiviteter eftersom de 

inte skulle ha möjligheten att finansiera dem. 

 

Med stöd av Borglund m.fl. (2012), Elkington (1998), Grankvist (2012) samt Schwartz och 

Carroll (2003) kan det således konstateras att Länsförsäkringar Östgöta behöver arbeta med 

samtliga ansvarsområden i mer eller mindre utsträckning för att uppnå ett hållbart 

företagande, vilket även borde gälla för övriga företag inom tjänstesektorn. Sambandet 

mellan de olika ansvarsområdena illustreras i vårt framtagna analysverktyg, se figur 6. Likt 

en husgrund är det etiska ansvarsområdet en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

finnas eftersom det som ovan nämnts påverkar övriga delar av verksamheten. Emellertid 

behövs även alla stommar, tillika ansvarsområden i ett hus för att huset ska hålla ihop och 

att taket ska hållas uppe. Som ovan beskrivits, genom att exemplifiera att samtliga 

ansvarsområden är av betydelse för Länsförsäkringar Östgöta kan det argumenteras för att 

huset möjligen blir instabilt om en stomme, tillika ansvarsområde fattas, vilket även 

troligtvis påverkar bolagets möjligheter till att uppnå ett hållbart företagande. 

Den mest betydande hållbarhetsaspekten 
Respondenterna på fallföretaget menade att huvudfokus i deras verksamhet är att arbeta för 

ett tryggare samhälle i form av skadeförebyggande åtgärder. Av empirin framkom det även 

att kunderna såg den sociala aspekten som mest betydelsefull, där flertalet betonade att 

hållbarhetsarbetet var viktigt ur en samhällssynpunkt. Den sociala aspekten benämndes som 

särskilt viktigt för ett försäkringsbolag på grund av att de är en så pass stor aktör i samhället 

och således en viktig del av det sociala livet och systemet. Det ligger i linje med det som 

Löhman och Steinholtz (2003) betonar, att det för varje företag handlar om att definiera 

vilket ansvar som är rimligt i relation till sin omvärld och sina intressenter. Även Borglund 

m.fl. (2012) samt Grafström, Göthberg och Windell (2015) menar att definitionen av de olika 

ansvarsområdena varierar beroende på vilket typ av företag som omfattas, vilken bransch det 

verkar inom samt vilka väsentliga intressenter företaget har. Det styrks också av empirin 

eftersom hållbarhetsansvarig betonade att vilket huvudfokus som tas inom 

hållbarhetsarbetet beror på vilken bransch företaget är verksam inom. Ovanstående 

resonemang indikerar att socialt ansvar, framförallt i form av skadeförebyggande åtgärder 

skulle kunna vara en väsentlig del av hållbarhetsarbetet för ett försäkringsbolag. Det 

eftersom detta arbete sannolikt gynnar företaget i form av minskade skadekostnader 

samtidigt som risken för att skador inträffar minskar för kunden. För att illustrera att vissa 

ansvarsområden inom hållbarhet är mer betydande än andra, likväl som att vissa stommar i 

ett hus är mer betydande har vårt analysverktyg reviderats, vilket presenteras i avsnitt 5.4.  

 

Ett ansvar som många kunder även benämnde som viktigt var arbete med etiska frågor, 

framförallt i form av att motverka bedrägerier. Vi anser att det är oerhört viktigt att arbeta 

med för bolaget samtidigt som det dessutom gynnar samhället i stort. Det kan därför 
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konstateras att bedrägerier är ett område som utöver det etiska ansvarsområdet också 

återfinns i kontexten socialt ansvarstagande, vilket överensstämmer med det som betonats 

av Schwartz och Carroll (2003), att den etiska aspekten återfinns i andra ansvarsområden. 

Det är en stor kostnad för bolaget om kunderna utnyttjar systemet, samtidigt som det även 

påverkar övriga kunder eftersom resultatet av försäkringsbedrägerier bidrar till en högre 

premie. Det går även här att koppla till det som föreskrivs i teorin av Elkington (1998) samt 

Schwartz och Carroll (2003), att ansvarsområdena påverkar varandra. Lyckas 

Länsförsäkringar Östgöta motverka försäkringsbedrägerier i form av exempelvis anlagda 

bilbränder minskar de sina skadekostnader, samtidigt som det även skapar ett tryggare 

samhälle för områdets invånare eftersom att en bilbrand kan orsaka att människor far illa. 

Nattfotbollen som Länsförsäkringar Östgöta är med och arrangerar kan även det vara ett steg 

i detta arbete.  

Lokal förankring  
Vår uppfattning är att det borde vara svårare för ett försäkringsbolag att ha exempelvis 

miljöansvar som huvudfokus inom hållbarhetsarbetet. Det eftersom ett försäkringsbolag inte 

har någon direkt påverkan på miljön jämfört med andra aktörer vars produkter släpper ut 

förorenande ämnen enbart genom sin existens. Fokus kan istället innefatta andra 

ansvarsområden som exempelvis socialt ansvar och genom det indirekt ta ett miljöansvar. 

Det kan argumenteras för att ett försäkringsbolag exempelvis skulle kunna påverka miljö i 

en positiv riktigt genom att köpa träd för att rädda regnskogarna, men detta arbete skulle 

möjligen vara svårt att förklara för vissa kunder eftersom det inte är någonting de direkt 

skulle se effekten av, eller påverkas av. Här kan den lokala förankringen som fallföretaget har 

vara betydande, det vill säga att om kunderna direkt kan se hållbarhetsarbetet och effekterna 

av det, är de möjligen beredda att uppmuntra och stödja det i större omfattning, vilket stöds 

av Lee och Shin (2010). Eftersom att ett försäkringsbolags huvudsyfte är att arbeta för ett 

tryggare samhälle torde det vara naturligt att hållbarhetsarbetet också riktas ditåt, vilket 

tidigare nämnts i empirin. Det som kan diskuteras är om hållbarhetsarbetet måste handla 

om någonting som direkt gynnar verksamheten. Det vill säga räcker det inte med att, som 

ovan nämnts att köpa träd för att bibehålla regnskogarna och sedan marknadsföra sitt 

engagemang och därigenom stärka sitt varumärke? Självklart är varumärkesbygge en del i 

hållbarhetsarbetet, vilket även betonades av hållbarhetsansvarig. För att kunna använda 

hållbarhetsarbetet som ett incitament för att skapa en långsiktig relation med kunden och 

attrahera nya kunder anser vi att den linje som Länsförsäkringar Östgöta håller avseende sitt 

hållbarhetsarbete är rätt väg att gå. Det vill säga att fokus bör ligga på någonting som direkt 

kommer att påverka företaget positivt. 

 

Vi anser att det är viktigt att hållbarhetsarbetet i tjänsteföretag har en tydlig koppling till 

verksamheten, inte bara i form av varumärkesstärkande aktiviteter. Arbete med 

hållbarhetsfrågor i syfte att enbart stärka varumärket är något som kunderna troligtvis 
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kommer att genomskåda. Vi tror att det är viktigt att bolagets intressenter kan se effekterna 

av hållbarhetsarbetet, att det inte bara blir någonting som marknadsförs, vilket även 

nämndes av en kund. En annan kund ansåg, likt det som diskuterats i stycket ovan, att det är 

viktigt att hållbarhetsarbetet gynnar verksamheten och kunderna direkt. Det går att 

diskutera att detta uttalande styrker teorin framtagen av Löhman och Steinholtz (2003), om 

att fokus inom hållbarhet bör riktas mot vad som är rimligt i relation till bolagets omvärld 

och intressenter. Eftersom Länsförsäkringar Östgöta är ett bolag med lokal förankring är det 

därför lämpligt att koncentrera hållbarhetsarbetet ditåt, så att kunderna direkt kan ta del av 

det. Att satsa på hållbarhetsarbete med en lokal förankring kan vara ett sätt att differentiera 

sig inom hållbarhetsarbetet i jämförelse med övriga konkurrenter, vilket även framkom i 

empirin. Respondenterna på fallföretaget benämnde det som en framgångsfaktor eftersom 

att Länsförsäkringar Östgöta finns där på ett sätt som konkurrenter inte gör, det var även 

någonting som betonades av kunderna. Det kan således bero på att konsumenterna i enlighet 

med Lee och Shin (2010) efterfrågar företag med goda CSR-aktiviteter och därmed tenderar 

att förvärva produkter från goda företag som stödjer det lokala samhället.  

 

Det är svårt att vara bäst inom alla ansvarsområden, men om företag håller huvudfokus där 

de främst kan påverka tror vi att vi tillsammans når ett bättre, mer hållbart samhälle, 

samtidigt som det på sikt också gynnar företagen. Det som går mot denna argumentation är 

att, om alla företag enbart skulle fokusera på hållbarhetsarbete med lokal förankring skulle 

det kunna leda till att områden där det inte finns tillräckligt med resurser inte utvecklas i 

samma takt.   

Förbättringsmöjligheter 
De förbättringspunkter som nämndes av kundrespondenterna låg mestadels inom det sociala 

ansvarsområdet. De önskemål som framfördes var bland annat ett utökat arbete med 

mångfald, att få in nyanlända bättre i samhället, vilket även nämndes av hållbarhetsansvarig, 

att de vill bli bättre på mångfald och inkludering. Förslagsvis anser vi att Länsförsäkringar 

Östgöta skulle kunna ha informationskvällar för nyanlända, där de informerar om vikten av 

att försäkra sig. Någonting de också skulle kunna göra, vilket även nämndes av några kunder, 

är att öka antalet anställd personal med annat ursprung. Genom det skulle bolaget få in mer 

kunskap om olika kulturer samtidigt som den språkliga aspekten skulle vävas in. Ett sådant 

arbete skulle gynna länet i form av bättre integration, nya jobbtillfällen samtidigt som det 

skulle vara fördelaktigt för bolaget, eftersom de genom sådant arbete skulle få fler kunder. 

Återigen kan det således konstateras att det föreligger ett samband mellan de olika 

ansvarsområdena, i detta fall mellan socialt, ekonomi samt etik (Elkington, 1998; Schwartz 

& Carroll, 2003).  

 

Av empirin framgick det även att miljöansvar var något som några kunder ansåg att 

Länsförsäkringar Östgöta skulle arbeta mer med. Tidigare argumenterades det för att det kan 
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vara svårt för ett försäkringsbolag att ha miljöansvar som direkt fokusområde men det kan 

konstateras att de åtminstone, utöver det ansvar som tas inom bolaget indirekt kan påverka 

kunderna till att ta ett ökat miljöansvar. Ett förslag som nämndes var att erbjuda kunder som 

kör elbil en lägre premie. Ett sådant initiativ skulle troligtvis uppmuntra fler att ta ett utökat 

miljöansvar, eftersom kunden genom detta både kan påverka försäkringspremien och miljön 

i en positiv riktning. Vi anser det är ett bra förslag att premiera de kunder som tar ett ökat 

miljöansvar, det kan dock diskuteras att en premiering av kunder som tar ett ökat 

miljöansvar kommer kosta bolaget mer pengar i form av lägre premieintäkter. Eftersom det 

genom empirin framgick att bolaget har ett genuint hållbarhetstänk anser vi att denna 

kostnad täcks genom att istället generera ett ökat miljöansvar. På sikt skulle premiering av 

exempelvis utökat miljöansvar kunna få allt fler kunder att välja sådana alternativ vilket 

troligen även skulle påverka utbudet. Det skulle i framtiden troligen leda till att mindre 

miljövänliga bilar fasas ut.  

 

Ovanstående förbättringsmöjligheter kan bidra till att det blir en bättre kongruens mellan 

vad kunden efterfrågar och vad bolaget arbetar med, vilket möjligen stärker stommen socialt 

ansvar i modellen, se figur 6, och därmed Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete.  

Kostnaden av hållbarhetsarbetet 
Enligt Borglund m.fl. (2012) kan arbete med CSR-frågor vara kostsamt i den inledande fasen, 

vilket inte VD såg som något problem eftersom han betonade att arbete med 

hållbarhetsfrågor är ett långsiktigt arbete. Även kunderna betonade detta och förklarade att 

de inte såg hållbarhetsarbetet som något som kostade dem extra eftersom att det på lång sikt 

enligt dem kommer att betala tillbaka sig självt. Det går därmed att se hållbarhetsarbetet som 

en investering för framtiden, vilket även Borglund m.fl. (2012) och Granqvist (2012) 

argumenterar för genom påståendet att fördelarna med hållbarhetsarbetet på sikt övervinner 

nackdelarna. Vi håller med om detta och menar att hållbarhetsarbete idag är ett måste för 

tjänsteföretags långsiktiga överlevnad eftersom det är ett så pass aktuellt ämne som 

efterfrågas av samhällets intressenter. Precis som ovan nämnt tror vi att större delen av 

hållbarhetsarbetet måste vara kopplat till, och således direkt gynna verksamheten. Den 

inledande kostnaden kommer då med säkerhet att täckas eftersom effekterna av arbetet syns 

direkt. Möjligen kan synen på kostnaden av hållbarhetsarbete påverkas av vilken fas som 

företaget eller verksamheten befinner sig inom, om det är ett nyetablerat eller ett mer 

väletablerat företag. Eftersom hållbarhetsarbete i enlighet med Borglund m.fl. (2012) är 

kostsamt i den inledande fasen kan det argumenteras för att det för ett nyetablerat företag 

inom tjänstebranschen är särskilt viktigt att ha en god ekonomi för att kunna satsa på dessa 

frågor. Författarna betonar även att hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete, därmed kan 

vara svårare för nyetablerade företag att se effekterna av det, i jämförelse med mer etablerade 

företag som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. Eftersom Länsförsäkringar Östgöta har 

en god ekonomi och länge arbetat med hållbarhetsfrågor kan det argumenteras för att det 
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påverkat deras inställning till kostnaden av hållbarhetsaktiviteter. Dessutom kan det faktum 

att det föreligger ett samband mellan samhällsintresset och försäkringsbolags egenintresse 

påverka deras syn på kostnaden. Att bolaget genom skadeförebyggande åtgärder kan minska 

sina skadekostnader samtidigt som kundens risk minimeras. 

5.1.1 Legitimitet och förtroende 
 

 
Figur 7: Analysverktyg legitimitet och förtroende.  

 

Samtliga kunder som besvarade frågan avseende om arbete med hållbarhetsfrågor var 

avgörande vid val av försäkringsbolag svarade att det inte var det. De ansåg att sådana frågor 

inte var aktuella på den tiden, när de först tecknade sin försäkring. Hållbarhetsansvarig 

menade, likt det som föreskrivs avseende legitimitet av Lindblom (1994), att stora 

förändringsarbeten ofta har sin källa i kriser. Länsförsäkringar Östgöta har inte behövt 

arbeta med dessa aspekter i samma utsträckning som andra branscher som fått negativ CSR-

publicitet. Detta styrker det som betonats av Borglund m.fl. (2012) att företag med bristande 

ansvarstagande behövt ta ett större ansvar tidigare.  

 

VD för Länsförsäkringar Östgöta beskrev att arbete med hållbarhetsfrågor är någonting som 

idag troligtvis är ett krav från kundens sida, att kunden skulle välja bort företaget om de inte 

aktivt arbetar med sådana frågor. Likväl svarade majoriteten av kundrespondenterna också 

att det idag blivit ett krav eller nödvändighet. Att företags arbete med hållbarhetsfrågor 

nuförtiden beskrivs som ett krav eller en nödvändighet kan bero på att det generellt sett finns 

en ökad medvetenhet hos dagens konsumenter avseende dessa frågor. Det eftersom 

hållbarhetsfrågor ofta är något som diskuteras i medier och andra nätverk. Resonemanget 

kan förklaras genom att vad som anses legitimt ständigt ändras, i enlighet med Lindblom 
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(1994) är legitimitet ett dynamiskt koncept som ändras i takt med att de krav som samhället 

ställer förändras. Tidigare var kunskapen exempelvis bristfällig om hur skadliga vissa saker 

är för miljön och inte heller fanns det några preferenser för vad som kännetecknar bra 

arbetsvillkor. Det går således att argumentera för att kraven på hållbarhetsengagemang vuxit 

fram i takt med att det framkommit att jordens klimat blivit allt varmare och allt fler oetiska 

handlingar uppdagas.  

 

Arbetar inte tjänsteföretag med hållbarhetsfrågor skulle det på sikt kunna äventyra deras 

existens eftersom företag, i enlighet med Deagan (2002), Meyer och Rowan (1977) samt 

Tilling och Tilt (2010) är beroende av att i tillräcklig hög grad uppfylla de krav som samhället 

föreskriver. I analysverktyget, se figur 7, representeras legitimiteten som marken, tillika 

gräset som huset står på. För att huset ska kunna existera behöver det något att stå på. Det 

går även att argumentera för att marken, likt legitimitet, är något som ändras beroende på 

vilket klimat det är. För Länsförsäkringar Östgöta och andra tjänsteföretag är det 

eftersträvansvärt med ett klimat där bolagen erhåller stor acceptans från sina intressenter, 

vilket görs genom att vara uppdaterade på intressenternas önskemål och utvecklingen som 

sker i samhället eftersom båda delarna är föränderliga över tid. 

Kundernas medvetenhet av hållbarhetsarbete 
Vi tror, likt hållbarhetsansvarig, att bolaget har lägre förväntningar på sig än andra företag 

där det på ett tydligare sätt går att förstå kopplingen till hållbarhet, exempelvis produkter 

som visuellt går att se och fysiskt ta på. Av empirin framgick att ingen kund kommit till 

fullmäktige och diskuterat hållbarhetsfrågor som denne vill att fullmäktige tar upp på 

fullmäktigemöten. Det skulle möjligen kunna tyda på en bristande medvetenhet hos 

kunderna avseende hållbarhetsarbetet. Frågan är om kunderna är medvetna om hur ett 

försäkringsbolag kan arbeta med hållbarhet och om de anser att det är lika lätt att uppfatta 

hållbarhetsaspekten vid köp av exempelvis ekologiska produkter. Möjligen är 

Länsförsäkringar Östgötas kunder inte är medvetna om vad hållbarhetsarbete för ett 

försäkringsbolag innebär eftersom anknytningen till hållbarhet för tjänsten inte direkt syns 

visuellt. Vi tror det faktum att bolaget skött sig bra inom detta område påverkat kundernas 

medvetenhet. Det eftersom bolaget inte haft några negativa publikationer avseende 

bristande hållbarhetsarbete och bristfälligt hållbarhetsarbete i enlighet med Beckmann, 

(2007), Brown och Dacin (1997), Palihawadana, Oghazi och Liu, (2016) samt Öberseder, 

Schlegelmilch och Murphy, (2013), tenderar att uppmärksammas i högre utsträckning än 

positiv. Att kunderna inte lyfter frågor avseende bolagets hållbarhetsarbete skulle kunna bero 

på att de är nöjda med hållbarhetsarbetet eller att de inte är intresserade, alternativt 

engagerade i det. Kunderna borde vara olika insatta i hållbarhetsarbete generellt och i 

Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete beroende på exempelvis vilka intressen de har, 

vilken typ av verksamhet de bedriver, eller vilket typ av arbete de har samt vart de bor. 

Resonemanget överensstämmer även med det som Beckmann (2007) beskriver, att intresset 
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för CSR-frågor varierar beroende på vilken förkunskap konsumenten har inom området. 

Några kunder nämnde dock att ingen kommer och diskuterar några frågor och det kan därför 

argumenteras för att det finns en bristande medvetenhet hos kunderna om att denna 

möjlighet finns.  

 

Av empirin framkom det faktum att Länsförsäkringar Östgöta levererat bra ekonomiskt 

resultat och har nöjda kunder påverkat att det i tidigare skede inte funnits några incitament 

för bolaget att förändra eller anpassa sig. Enligt Öberseder, Schlegelmilch och Murphy (2013) 

spelar arbete med CSR-frågor in vid val av produkt eller tjänst, vilket påverkar konsumentens 

avsikter för köp och hur de identifierar företag. Vid första anblick ger försäkringstjänsten inte 

upphov till några negativa effekter för samhället. Det kan dock konstateras att 

försäkringsbolag genom hantering av premiekapitalet och skadereglering kan påverka 

mycket i och med deras ekonomiska resurser. Vi anser att exempelvis en försäljning av bra 

miljövalsfösäkringar5 skulle kunna vara ett utvecklingsområde för Länsförsäkringar Östgöta 

eftersom det kan påverka hur kunden uppfattar bolaget. Kunden skulle därigenom ha 

möjlighet att aktivt välja hur deras premier förvaltas. Vi tror att det utöver miljöcertifieringar 

även skulle kunna gå att ta fram andra typer av certifieringar kopplade till hållbarhet. Det 

skulle exempelvis kunna handla om att erbjuda en försäkring som garanterar att investerade 

pengar går till olika samhällsaktiviteter i Östergötlands län som är etiskt försvarbara. Det kan 

omfatta sponsring till föreningar som arbetar för mångfald eller aktivt tar ett miljöansvar. 

Genom att erbjuda sådana försäkringar skulle bolaget gynna samhället i stort, samtidigt som 

de också skulle öka kundernas medvetenhet, att de kan ta ett aktivt ställningstagande. 

Dessutom skulle det förmodligen stärka den bild som externt kommuniceras ut och få fler att 

förknippa Länsförsäkringar Östgöta som ett bolag som aktivt tar ansvar inom hållbarhet. 

Ytterligare ett initiativ vi förmodar att bolaget skulle kunna tillämpa för att genom 

hållbarhetsarbetet stärka kundrelationen är att göra en avsättning från det ekonomiska 

resultatet och bilda en fond där lokalsamhället kan söka pengar för att investera i lokalt 

hållbara åtgärder. Det skulle troligtvis leda till att fler har möjlighet att aktivt ta ett 

hållbarhetsansvar samt stärka uppfattningen om att Länsförsäkringar Östgöta är ett bolag 

som tar ett aktivt samhällsansvar. 

 

Som framkommit i tidigare kapitel, se 4.2 samt 5.1, är målet för bolagets hållbarhetsarbete 

att integrera hållbarhet i samtliga delar av verksamheten. Det kan därför argumenteras för 

att det även borde göras i samtliga försäkringar som säljs. Det vill säga att alla försäkringar 

som bolaget erbjuder investeras i etiskt och miljömässigt försvarbara företag, samt att de 

leverantörer som anlitas bedriver en verksamhet som främjar etiskt, miljömässigt, 

                                                        
5 En bra miljövalsförsäkring innebär att försäkringsbolaget investerar kundens försäkringspengar miljösmart samt att 

reparationerna vid skada utförs med hänsyn till miljön (Naturskyddsföreningen, 2017). 



60 
 

ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Ska Länsförsäkringar Östgöta uppfattas som ett 

bolag som är hållbart rakt igenom är vår uppfattning att det är viktigt att kunden kan lita på 

att ansvar tas i samtliga led. Troligtvis är det en stor omställning att inkludera 

hållbarhetsarbetet i alla led, därför menar vi att ett första steg kan vara hållbarhetscertifiering 

av vissa försäkringar.  

Förtroende 
Respondenterna på fallföretaget ansåg att arbete med hållbarhetsfrågor kan påverka 

kundens förtroende till bolaget vilket ligger i linje med det som Borglund m.fl. (2012) 

betonar, att arbete med CSR-frågor kan vara ett sätt att vinna förtroende. Frågan som kan 

ställas är om hållbarhetsarbetet i sig stärker kundens förtroende eller påverkas förtroendet 

enbart om någonting negativt uppdagats. Majoriteten av kundrespondenterna besvarade att 

de skulle reagera på om Länsförsäkringar Östgöta uppmärksammats för att de gjort 

någonting negativt, vilket indikerar på att kunder tenderar att reagera mer vid negativt CSR-

arbete än positivt, i enlighet med Beckmann, (2007), Brown och Daci (1997), Palihawadana, 

Oghazi och Liu (2016) samt Öberseder, Schlegelmilch och Murphy (2013). Det behöver dock 

inte betyda att förtroendet inte påverkas vid goda CSR-aktiviteter, bara att negativa tenderar 

att uppmärksammas mer. Arbete med exempelvis socialt engagemang såsom motverkande 

av bedrägerier kan stärka kundens förtroende till bolaget. Ett sådant ansvarsfullt beteende 

skulle dessutom kunna vara ett exempel på ett engagemang som påverkar kundens 

förtroende, utan att denne reflekterar över det. Det eftersom konsumenter i enlighet med 

Beckmann (2007) generellt är mer känsliga för oetiskt än ansvarsfullt beteende. Det kan 

genom ovanstående resonemang konstateras att hållbarhetsarbetets påverkan på 

konsumenters beteende i enlighet med Beckmann (2007) samt Öberseder, Schlegelmilch och 

Murphy (2013), är komplex. Det är därmed svårt att dra någon konkret slutsats eftersom 

hållbarhetsaktiviteter troligtvis i viss grad påverkar kunden omedvetet. 

 

Hållbarhetsansvarig beskrev försäkringsbranschen som extra känslig i jämförelse med andra 

branscher eftersom dess syfte är att bibehålla stabilitet i den ekonomiska världen. 

Resonemanget samstämmer med det som författarna Borglund m.fl. (2012) samt Steinholtz 

(2011) beskriver som en licens för att bedriva verksamhet eftersom bolaget således är 

beroende av acceptans från sina kunder. Känner kunderna inte förtroende kan de, i enlighet 

med Steinholtz (2011) äventyra bolagets existens, vilket även styrktes från några av kunderna 

eftersom de påstod att de skulle byta bolag om förtroendet raseras. Det uttalandet kan bero 

på att en skada ofta är förknippad med stora livshändelser som kan beröra väldigt mycket. 

Det torde därför vara av stor vikt att kunden kan lita på att försäkringsbolaget håller det 

kontrakt som skapats, eftersom det indirekt kan påverka kundens förtroende till bolaget. 

Försäkringar betonades i empirin som en lågintresseprodukt där avtalen ofta är skrivna på 

ett krångligt sätt och därför finns det en osäkerhet i att kunden möjligen inte läser det eller 

åtminstone inte gör det tillräckligt noga för att ha kännedom om vad som omfattas av avtalet. 



61 
 

Det skulle exempelvis kunna handla om ifall ett missförstånd skett mellan bolaget och 

kunden, att kunden uppfattat att någonting skulle ingå men att det sedan visar sig inte göra 

det. Det kan därför argumenteras för att det är av särskild vikt att upplysa kunden om vad 

avtalet innefattar, vilket även betonades av hållbarhetsansvarig. Mutbrott kan även det vara 

ett exempel som kanske inte direkt påverkar kunden och försäkringsbolagets avtal men som 

troligtvis ändå kan påverka kundens förtroende till bolaget. Det kan därmed konstateras, i 

enlighet med Beckmann (2007) att en aktiv CSR-hållning fungerar som en försäkring mot 

kriser. 

 

Genom empirin framgick det att hälften av de kundrespondenterna inte skulle byta 

försäkringsbolag direkt om någonting negativt gällande bolaget hade uppdagats, utan första 

steget skulle vara att undersöka vad som skett för att därefter ta ställning. Det kan därför 

diskuteras att vissa kunders förtroende till bolaget inte påverkas förrän de tagit reda på 

bakomliggande fakta. Anledningen till det skulle kunna vara att kunden haft en långsiktig 

relation med Länsförsäkringar Östgöta och att bolaget funnits länge, och därav vunnit mer 

acceptans vilket gör kunderna mer förlåtande. Dessutom kan det för kunden vara svårt att 

föreställa sig hur de skulle reagera innan någonting skett. Här kan även det faktum att 

kundrespondenterna både är kunder och fullmäktige påverka, att de känner ett större ansvar 

gentemot bolaget i och med detta förtroendeuppdrag. Ytterligare en aspekt som skulle kunna 

påverka om kunden väljer att byta bolag är i vilken omfattning de drabbas.  

 

Information avseende hållbarhetsarbete kan enligt Grafström, Göthberg och Windell (2015) 

vara extra känsligt eftersom den tenderar att öka förväntningarna, att det som utlovas av 

företag även följs i praktiken. Det var också någonting som framkom av empirin, att så länge 

Länsförsäkringar Östgöta redovisar samtliga aspekter kopplade till hållbarhet, har de 

ingenting att skämmas över. Något som betonades var att det är av särskild vikt att även 

redovisa negativa effekter eftersom media tenderar att uppmärksamma dessa i större 

utsträckning än positiva, vilket ligger i linje med det som betonats av Beckmann (2007), 

Brown och Dacin (1997), Palihawadana, Oghazi och Liu (2016) samt Öberseder, 

Schlegelmilch och Murphy (2013). Det kan därför konstateras att det är bättre att vid misstag 

redovisa vad som skett istället för att försöka dölja det, vilket även en kund nämnde som 

viktigt när denne förklarade att denne inte skulle byta bolag om företaget hanterade det på 

ett korrekt sätt. Genom att göra detta är vår uppfattning att det går att undvika att kundens 

förtroende raseras eftersom ärlighet varar längst. Det är därför särskilt viktigt för bolag som 

verkar inom tjänstebranschen där mycket bygger på förtroende, att sköta sig, så att inte 

media får anledning till att sprida negativ information om bolaget. Det faktum att 

Länsförsäkringar Östgöta är kundägda kan vara ett ytterligare incitament för bolaget att 

sköta sig eftersom det är kundens pengar som hanteras. Det kan därmed genom ovanstående 

tankegångar konstateras att kunderna skulle påverkas om det uppdagades att bolaget gjort 
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något negativt. Dock är det i enlighet med Beckmann (2007) samt Öberseder, Schlegelmilch 

och Murphy (2013) svårt att påvisa i vilken omfattning kunderna påverkas, många är lojala 

till bolaget och byter inte i första hand utan att ge bolaget en chans att förklara sig.  

 

Slutligen kan det diskuteras att om förtroendet påverkas negativt skulle marken i vårt 

analysverktyg, se figur 7, bli instabil, vilket går att likställa med att en kund troligtvis inte vill 

stödja ett bolag som denne inte kan lita på. Ett hus behöver en stabil mark för att kunna stå 

beständigt genom tiden, varför vi, med grund i ovan förda resonemang menar att förtroende 

är viktigt för ett försäkringsbolag.  

Lagar och frivilliga regelverk 
Av The Pyramid of Corporate Social Responsibility, Carroll (1991), vilken återfinns i avsnitt 

3.1, framkommer det att en del av hållbarhetsarbete handlar om att ta hänsyn till lagar och 

regler. Respondenterna på fallföretaget var överens om att kommande regelverk avseende 

upprättande av en hållbarhetsrapport är bra och VD betonade det även som en nödvändighet. 

Det ligger i linje med det resonemang som förts av Carroll (1991), att CSR kommit att bli ett 

viktigt strategiskt verktyg när det gäller att etablera en organisations sociala 

legitimitet.  Någonting som betonades av VD var att hållbarhetsrapporten handlar om att 

kunderna ska förstå vad de har köpt. Genom hållbarhetsrapporten kan kunden förstå vad 

som ingår i tjänsten utöver själva försäkringsskyddet. Det kan därför argumenteras för att 

hållbarhetsrapporten kan vara ett sätt för Länsförsäkringar Östgöta att öka kundernas 

medvetenhet avseende vilket ansvar som tas inom dessa områden, vilket även torde vara 

fallet för övriga tjänsteföretag där kopplingen till hållbarhet inte är självklar. 

 

Hållbarhetsansvarig menade att lagen förmodligen skulle kunna användas som ett verktyg 

för att utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare. I vårt analysverktyg går det genom ovan förda 

resonemang, att se kommande lag som en förstärkning av underlaget som huset står på, se 

figur 7. I enlighet med Borglund m.fl. (2012) behöver företag anpassa sig till vad som anses 

önskvärt med hänsyn till samhällets rådande normer och värderingar. Överlag tror vi att 

arbete med hållbarhetsfrågor kommer att bli mer accepterat och legitimt i och med lagen, 

och således något som i framtiden kommer att uppfattas som en självklarhet. Det eftersom 

hållbarhetsrapportering med stor sannolikhet kommer att uppmärksammas i media och 

därmed öka genomlysningen samt jämförelsen mellan företag. Vi tror att kravet på 

hållbarhetsrapportering kan vara ett sätt för Länsförsäkringar Östgöta och andra 

försäkringsbolag som berörs av lagen att föra hela branschen framåt avseende dessa frågor. 

Det eftersom lagen kan påverka att kunderna ser hållbarhetsrapportering som ett krav eller 

någonting som de efterfrågar vilket möjligen skulle kunna leda till att det blir branschpraxis.  

 

Hållbarhetsansvarig betonade att en positiv faktor med lagen är att det generellt sett kan vara 

svårt att redovisa hållbarhetsaktiviteter som sedan inte uppfylls. Vi tror dock fortfarande att 
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det kan vara möjligt, eftersom det än så länge inte finns någon revisionsplikt avseende 

hållbarhetsredovisningen. Det skulle således kunna bidra till att hållbarhetsredovisningen 

enbart upprättas i marknadsföringssyfte i enlighet med Peloza m.fl. (2012), snarare än ett 

sätt för att bidra till en gemensam hållbar framtid. Det torde inte vara fallet för 

Länsförsäkringar Östgöta eftersom de tidigare fokuserat på dessa ansvarsområden och 

ursprungligen grundat sitt hållbarhetsarbete på ISO 26000, vilket är en frivillig standard. Att 

Länsförsäkringar Östgöta år 2016 anställde sin första hållbarhetsansvarig tyder på att de 

inser vikten av detta arbete och således vill utveckla det. Till viss del beror det förmodligen 

på kommande lagstiftning men även på att de genuint vill uppfattas som ett bolag som aktivt 

arbetar med hållbarhetsfrågor. 

5.1.2 Hållbarhetsstrategier  
 

 
 
Figur 8: Analysverktyg hållbarhetsstrategier. 
 
 
En viktig del av hållbarhetsarbetet är enligt Borglund m.fl. (2012), Kiron m.fl. (2013) och 

McElhaney (2008) att det får genomlysning i hela organisationen och att ledningen således 

låter det påverka hela verksamheten. Av empirin framkom det att både ledningsgrupp och 

VD är intresserade av hållbarhetsfrågor, vilket indikerar att hållbarhetsarbetet finns 

förankrat inom organisationen. Borglund m.fl. (2012), Kiron m.fl. (2013) och McElhaney 

(2008) betonade även att arbete med CSR-frågor är en krävande process och att det krävs 

erfarenhet för att kunna göra rätt bedömningar. En engagerad ledning och en VD som 

brinner för dessa frågor indikerar på att det inom Länsförsäkringar Östgöta finns erfarenhet 

att tillgå inom bolaget. Att bolaget nyligen anställt en hållbarhetsansvarig tyder på att de 

aktivt arbetar med detta, eftersom de genom denna anställning får in mer erfarenhet inom 

området.  En engagerad ledning respektive anställningen av hållbarhetsansvarig tyder på 



64 
 

hållbarhet är någonting som prioriteras inom bolaget, vilket torde påverka medarbetarnas 

inställning till detta arbete positivt. Är erfarenheten och kunskapen inom området bristfällig 

kan det bidra till att hållbarhetsarbetet är någonting som utförs utan någon tydlig koppling 

till verksamheten. Vår uppfattning är att det framförallt är viktigt att få med sig 

medarbetarna eftersom de är hela organisationens handlingskraft gällande hållbarhet. Det 

gäller i synnerhet medarbetare som har direktkontakt med kunderna. Samtliga anställda bör 

därför vara medvetna samt engagerade i hållbarhetsarbetet för att inse vikten av det och 

sålunda kunna förmedla och upplysa kunden om hållbarhetsarbetet. Vi anser att 

medarbetarnas intresse för hållbarhetsfrågor skulle kunna stärkas exempelvis i form av 

internutbildningar där de erhåller kunskap om hållbarhet. 

 

Bolagets hållbarhetsarbete grundar sig främst i riktlinjerna som återfinns i ISO 26000 och 

användes enligt hållbarhetsansvarig för att identifiera fem fokusområden, där ansvarsfulla 

kundrelationer är huvudfokus. Övriga fokusområden är affärsetik, ansvarsfull 

arbetsgivare, klimatansvar samt samhällsansvar. Ytterligare beskrivning av dessa återfinns 

i avsnitt 4.1. Det kan därmed konstateras att Länsförsäkringar Östgötas arbete med CSR-

strategier följer den linje som Borglund m.fl. (2012) betonar gällande CSR-strategier, att det 

handlar om att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom organisationen. För att 

göra det menar författarna att företag måste identifiera förtroendefrågor som är i samspel 

med kundernas krav. I tidigare avsnitt av analysen har det framkommit att samhällsansvar, 

tillika socialt ansvar varit det mest väsentliga ansvarsområdet för bolaget, se avsnitt 5.1, 

varför det kan argumenteras för att det är motsägelsefullt att ansvarsfulla kundrelationer är 

det som står i centrum. För att förtydliga innefattar ansvarsfulla kundrelationer att dela med 

sig av sin expertis till sina kunder, i form av förebyggande tips och råd, vilket tidigare 

diskuterats under socialt ansvarstagande. Det kan argumenteras för att hållbarhetsarbete i 

form av att informera kunden om vilka risker som finns, att ge förebyggande tips och råd till 

kunden torde vara någonting som denne värderar högt eftersom det för kunden kan 

minimera risken att en skada inträffar. Likväl borde det vara betydelsefullt att bolaget arbetar 

för en bättre region, eftersom det är något som kunden troligen känner samhörighet till.  

Mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet 
Det framkom att uppföljning av de olika fokusområdena görs på olika sätt och 

hållbarhetsansvarig exemplifierade det genom att tala utifrån några av bolagets övergripande 

mål. Effekterna som hållbarhetsarbetet haft mäts bland annat genom att titta på ekonomisk 

tillväxt och olika medarbetarindex kopplade till hållbarhet. Kundnöjdhet avseende 

hållbarhet mäts genom hur många förebyggande tips som getts till kunder och klimatansvar 

mäts genom att titta på bolagets koldioxidutsläpp. Som framgår av Borglund m.fl. (2012) 

föreligger det svårigheter i mätning och uppföljning av resultatet från CSR-arbetet, vilket vi 

instämmer med. Ekonomisk tillväxt går att mäta, frågan är dock hur det går att säkerställa 

att den ekonomiska tillväxten beror på hållbarhetsarbetet. Det kan handla om hur arbetet 
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påverkar bolaget i form av ekonomisk tillväxt genom exempelvis att attrahera nya kunder 

genom hållbarhetsengagemang. Av hållbarhetsansvarig betonades att det inom 

fokusområdet samhällsansvar, att bidra till en attraktiv region, föreligger svårigheter att 

mäta och se effekterna av arbetet. Hur säkerställs det, att antal skador minskat grund av 

skadeförebyggande aktiviteter? Det som skulle kunna vara aktuellt i Länsförsäkringar 

Östgötas fall är att föra statistik över vilka och hur många förebyggande tips och råd som ges 

ut och sedan mäta det i förhållande till antal skador inom olika områden. Det skulle kunna 

ge en indikation på vilka effekter arbetet har. 

 

Ett socialt engagemang som det tagits fram siffror på är det faktum att brottsligheten i 

Skäggetorp minskat med 50 procent sedan starten av nattfotbollen (Länsförsäkringar 

Östgöta, 2017), vilken bolaget är med och arrangerar. Det kan dock vara svårt att säkerställa 

att denna minskning endast beror på detta engagemang, eller om andra omständigheter 

också spelar in. Det går därmed att konstatera att bolagets aktiviteter gör skillnad, men att 

det föreligger svårigheter i att mäta vissa delar av arbetet, vilket tidigare betonats av Borglund 

m.fl. (2012). Det går att argumentera för att det kanske är besvärligare för en aktör som satsar 

mycket på sociala engagemang eftersom dessa aktiviteter till synes är svårare att mäta än 

exempelvis koldioxidutsläpp. Det på grund av att de ofta har en abstrakt natur, där den 

mänskliga faktorn spelar in. Vår uppfattning är att det borde vara svårare att mäta effekterna 

av sociala aktiviteter som inte är riktade direkt till bolagets kunder. Det eftersom det inte går 

att säkerställa hur de påverkar bolaget, utan enbart samhället i stort. Även sociala aktiviteter 

direkt kopplade till kunderna kan vara svåra att mäta eftersom det alltid föreligger en risk att 

andra faktorer spelar in. Vi tror att det alltid kommer föreligga vissa svårigheter i att följa 

upp och mäta effekterna av hållbarhetsarbete och att det är någonting som företag i viss mån 

måste acceptera. Det går dock att få vissa indikationer på vad arbetet faktiskt ger, vilket stärks 

av ovan nämnda exempel avseende minskad brottslighet. Det kan således konstateras att 

hållbarhetsarbetet gör skillnad men att det är svårt att säkerställa i vilken grad. För att 

utveckla arbetet med att mäta och följa upp effekterna av hållbarhetsarbetet anser vi att 

Länsförsäkringar Östgöta skulle kunna titta på hur andra, liknande bolag i tjänstesektorn går 

tillväga. 

 

Samtliga avsnitt inom hållbarhetsstrategier har nu berörts från ett internt perspektiv. Genom 

ovan förda diskussioner kan det konstateras att det är viktigt att hållbarhetsstrategierna 

genomlyser hela verksamheten. I vårt analysverktyg illustreras därför 

hållbarhetsstrategierna genom dörren för att visa att strategierna först måste utvecklas för 

att sedan implementeras internt.  

Intressenter 
Genom empirin framkom det att kunderna är de intressenter som är mest betydande för 

Länsförsäkringar Östgöta. Eftersom kunderna även är ägare kan det argumenteras för att de 
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är särskilt viktiga för bolaget, utan dessa skulle bolaget inte kunna existera. Länsförsäkringar 

Östgöta måste således, i enlighet med Freeman (1984) uppträda på ett sett som är accepterat 

av kunderna eftersom de i hög grad påverkar företaget. Det kan därför vara av vikt för 

tjänsteföretag att skapa en förståelse för och arbeta med hållbarhetsfrågor som kunderna 

värderar högt, de frågor som kunderna värderar kan i enlighet med Borglund m.fl. (2012) 

identifieras genom en intressentdialog. Arbetar inte Länsförsäkringar Östgöta med 

hållbarhetsfrågor som kunden värderar, finns det en risk att vissa kunder byter till ett bolag 

som erbjuder samma tjänst men hållbarhetsfrågor som denne efterfrågar. Det skulle kunna 

påverka företagets möjligheter att skapa lönsamhet och på sikt även deras överlevnad, vilket 

ligger i linje med resonemanget som förs av Andriof m.fl. (2002). För att möta 

intressenternas efterfrågan gällande hållbarhetsarbete är det således viktigt att bolaget är 

öppna för önskemål samt förslag och inte enbart arbetar från ett internt perspektiv. Dörren 

i analysverktyget går därför att öppna, dels för att hållbarhetsstrategierna ska kunna 

kommuniceras ut externt samt för att bolaget även ska kunna nås av intressenternas 

önskemål.  

 

Länsförsäkringar Östgöta bör inte bara definiera de mest centrala intressenterna, utan även 

ta hänsyn till relationen mellan dem. Hänsyn bör tas eftersom intressenter i omgivningen 

enligt Grafström, Göthberg och Windell (2015) påverkar och påverkas av företagets 

agerande. Det framkom i empirin att majoriteten av kunderna påverkas av andra 

intressenter, i form av familj, kollegor, konkurrenter samt media. Även VD betonade media 

som en viktig intressent eftersom de, enligt honom, blivit mer intresserade av att kritiskt 

granska organisationer. Vi anser att media har en betydande roll för bolagets befintliga 

intressenter men även för framtida intressenter. Ser potentiella kunder någon negativ 

publikation om Länsförsäkringar Östgöta påverkar det möjligen dennes uppfattning om 

bolaget, vilket kan påverka möjligheten till en framtida relation. Att kunderna påverkats av 

familj när de valde försäkringsbolag tyder på att relationen med Länsförsäkringar Östgöta är 

något som i vissa fall går i generationer och det indikerar på att bolaget lyckats med att 

förvalta den långsiktiga relationen. Genom att vara uppmärksam på vad andra konkurrenter 

på marknaden erbjuder, kan bolaget tillhandahålla ett mervärde som skiljer sig från 

konkurrenternas. Mervärdet skulle kunna vara i form av att Länsförsäkringar Östgötas 

hållbarhetsarbete särskiljer sig från konkurrenterna, alternativt att de i större utsträckning 

arbetar med dessa frågor.  

Förändring över tid  
Vi tror, likt det empirin påvisade, att fokusområdena som Länsförsäkringar Östgöta utvecklat 

kan ändras över tid. Bolaget bör därför anpassa sin verksamhet efter förändringar som sker 

i samhället. Det skulle enligt hållbarhetsansvarig exempelvis kunna handla om en ökad 

psykisk ohälsa. Bolaget måste därmed vara uppdaterade och aktivt följa utvecklingen. 

Hjälpmedel som enligt oss skulle kunna användas är olika former av omvärldsanalyser, följa 
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aktuell forskning kring människors beteende samt olika klimatrapporter. För att ytterligare 

hänga med i utvecklingen och möta kundernas efterfrågan kan Länsförsäkringar Östgöta 

årligen genomföra väsentlighetsanalys och intressentanalys i enlighet med Borglund m.fl. 

(2012). Analyserna kan användas för att finna vad intressenterna värderar högt samt vilka 

intressenter som bolaget bör ta hänsyn till. Eftersom Länsförsäkringar Östgöta är i sin 

inledande fas gällande att arbeta med hållbarhet som ett samlat begrepp anser vi, i enlighet 

med Borglund m.fl. (2012), att dessa typer av analyser kan vara användbara. 

 

Kopplingen till analysverktyget, se figur 8, kan förklaras i att dörren går att öppna och stänga, 

att det är ett ständigt pågående kretslopp som både handlar om ett internt och ett externt 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete. Hållbarhetsstrategierna måste ständigt utvecklas för 

att Länsförsäkringar Östgöta ska hänga med i utvecklingen. Det innefattar ett förebyggande 

arbete i att se framtida risker samt förändringar och utveckla hållbarhetsstrategier utefter 

det samt ett ständigt beaktande i vad intressenterna värderar.  

5.1.3 Hållbarhetskommunikation  

 
Figur 9: Analysverktyg hållbarhetskommunikation 

 

Länsförsäkringar Östgöta kommunicerar främst sitt hållbarhetsarbete genom 

skadeförebyggande åtgärder. Det överensstämmer med den argumentation som förs av 

Ellerup-Nilesen och Thomsen (2007), att företag måste kunna förklara för sina intressenter 

varför de arbetar med hållbarhetsfrågor samt på vilket sätt det leder till fördelar för dem. 

Eftersom försäkringstjänsten som tidigare nämnts är av en abstrakt natur är det enligt oss 

viktigt att hållbarhetskommunikationen är tydlig, så att kunderna uppfattar bolaget som 

hållbart samt förstår vad bolagets hållbarhetsarbete gör för skillnad. Ett sätt kan vara att 

bryta ner hållbarhetsarbetet och tydligt klargöra att informationen som kunden får gäller 
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hållbarhet. Det kan, som tidigare diskuterats, därmed konstateras att medarbetarna spelar 

en viktig roll i utvecklandet av arbetet.  Lyckas inte Länsförsäkringar Östgöta med att 

kommunicera ut till kunderna vilken nytta hållbarhetsarbetet i form av exempelvis 

förebyggande tips och råd, motverkande av bedrägerier samt stöttning av nattfotboll har för 

dem kan det i enlighet med Borglund m.fl. (2012) samt Grafström, Göthberg och Windell 

(2015), påverka hur kunderna uppfattar bolaget. Det finns således en ovisshet i att bristande 

hållbarhetskommunikation skapar funderingar hos intressenterna avseende vad deras 

pengar går till. Vår uppfattning är att det kan ha betydelse både för befintliga kunder och 

potentiella kunder eftersom att det idag finns många konkurrerande försäkringsbolag som 

erbjuder liknande tjänster. Finns inte denna medvetenhet avseende Länsförsäkringar 

Östgötas hållbarhetsarbete hos kunden kan det leda till att de byter till ett bolag med 

tydligare hållbarhetskommunikation. Det eftersom kraven på företags öppenhet i 

överensstämmelse med Borglund m.fl. (2012) samt Grafström, Göthberg och Windell (2015) 

har ökat och intressenter i allt större utsträckning vill veta hur företag bedriver sin 

verksamhet.  

 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2015) är det betydande för företag att kommunicera 

ut sitt hållbarhetsarbete genom flertalet kanaler, vilket det av empirin framgår att 

Länsförsäkringar Östgöta gör. Bolaget kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till sina 

intressenter genom kanaler som exempelvis hållbarhetsrapport, hemsidan och sociala 

medier. I enlighet med Morsing och Schultz (2006) tyder det på att bolaget använder sig av 

en enkelriktad kommunikation, den informerande kommunikationsstrategin. Det framkom 

att Länsförsäkringar Östgötas kommunikation bland annat beror på vad bolaget får för 

skaderelaterade frågor från intressenterna, därmed använder sig bolaget även av den 

responderande kommunikationsstrategin, i enlighet med Morsing och Schultz (2006). 

Kommunikationsstrategin används genom att sprida kunskap och se till att kunderna är rätt 

informerade, har ett bra grundskydd samt att de skadeförebygger hemma. 

 

Ovan förda resonemang indikerar på att bolaget inte tillämpar den involverande 

kommunikationsstrategin, där dialogen mellan företaget och dess intressenter står i centrum 

(Morsing & Schultz, 2006; Morsing & Beckmann, 2006). Det finns dock en motsättning till 

detta eftersom majoriteten av de intervjuade kunderna beskrev att de i sin roll som 

fullmäktige känner att de kan vara med och påverka. Frågan blir dock hur dialogen mellan 

övriga kunder och bolaget ser ut. Det föreligger en svårighet i att besvara den frågan eftersom 

samtliga kundrespondenter är fullmäktige och således nås av informationen på 

fullmäktigemöten och informationen troligen är av mer omfattande slag. Häften av de 

tillfrågade kundrespondenterna menade att de trodde övriga kunder känner sig delaktiga, 

medan hälften trodde att de inte gjorde det. Det föreligger viss risk i att endast upprätta en 

dialog med fullmäktige, att viktiga synpunkter från övriga kunder går förlorad. Det kan 



69 
 

därför argumenteras för att bolaget till viss del även använder sig av den involverade 

kommunikationsstrategin, men möjligen enbart till fullmäktige och inte övriga kunder.  

 

Genom att involvera sina intressenter i hållbarhetsarbetet skulle Länsförsäkringar Östgöta i 

enlighet med Kiron m.fl. (2013), Morsing och Schultz (2006) samt Morsing och Beckmann 

(2006) möjligen få ökad inblick i vad kunderna efterfrågar och därigenom också övertyga 

intressenterna om att bolagets verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt. Genom empirin går 

det att få indikationer om att bolaget har för avsikt att inkludera dess intressenter mer. Det 

eftersom hållbarhetsansvarig förklarade att han under året avser att genomföra 

djupintervjuer samt intervjua fokusgrupper för att få bättre inblick i vad intressenterna 

efterfrågar. Följaktligen tyder det på att bolaget kommer att arbeta mer med den 

involverande kommunikationsstrategin framöver och upprätta en dialog med 

intressenterna. Vi anser att det är en bra väg att gå för att nå bolagets intressenter för att få 

en djupare förståelse för vad de efterfrågar beroende på åldersgrupp samt hur det skiljer sig 

mellan olika regioner i länet.  

 

Långt ifrån alla kunder var medvetna om vilka hållbarhetsfrågor Länsförsäkringar Östgöta 

arbetar med, samtidigt som majoriteten ansåg att bolaget lyckats med 

hållbarhetskommunikationen. Vår tolkning är därför att kunderna besvarat frågan utifrån 

Länsförsäkringar Östgötas kommunikation i allmänhet, och inte enbart utifrån 

hållbarhetskommunikationen. Det kan således konstateras att det finns 

förbättringsmöjligheter för bolaget, att på ett tydligare sätt nå ut till sina intressenter i 

kommunikationen. Samtidigt fanns det enligt vissa av de tillfrågade kunderna generellt sett 

redan tillräckligt med information tillgänglig. Det kan därför i enlighet med Borglund m.fl. 

(2012) diskuteras att det är viktigt att inte hålla en alltför hög profil inom CSR-arbetet 

eftersom det riskerar att öka misstroendet hos intressenter, snarare än att stärka förtroendet. 

Det är någonting som Länsförsäkringar Östgöta borde ta hänsyn till och således försöka få 

kunderna att omedvetet uppfatta deras budskap om att de är ett företag med stort 

hållbarhetsengagemang.  

 

För att lyckas få kunderna att omedvetet uppfatta hållbarhetsarbetet skulle bolaget kunna 

kommunicera någonting om hållbarhetsarbetet på fakturan, vilket några kunder föreslog. 

Kommunikation via fakturan kan ibland uppfattas som påtryckande, vår uppfattning är dock 

att det är vid tillfället kunden betalar som det kan vara fördelaktigt att visa upp vad 

betalningen faktiskt innefattar. Hållbarhetskommunikation via media var ytterligare ett 

önskemål som nämndes av kunderna. För att få kunderna att uppfatta Länsförsäkringar 

Östgötas hållbarhetsarbete genom media på ett naturligt och omedvetet sätt skulle bolaget 

exempelvis genom en lokal tv reklam utöver själva produkten kunna nå ut med 

hållbarhetsarbetet genom en illustration av en härlig atmosfär som ger intrycket av ett tryggt 
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samhälle. Ett ytterligare exempel skulle kunna vara en tv reklam avseende bilförsäkring som 

innehåller en elbil istället för en bensin- eller dieselbil för att Länsförsäkringar Östgöta ska 

associeras som ett bolag som tar hänsyn till miljön. Kommunikation av detta slag kan dock 

uppfattas som att enbart hållbarhetsarbetet sker i marknadsföringssynpunkt, varför det är 

av vikt att budskapet kommer fram, snarare än att fokus ligger på att enbart sälja fler 

försäkringar. Vår uppfattning är att en kommunikation där kunder omedvetet uppfattar 

bolag som hållbara är betydande, eftersom det i enlighet med Borglund m.fl. (2012) är viktigt 

att hållbarhetskommunikationen är naturlig och inte överrepresenterad. Eftersom det 

genom empirin framkom att hållbarhetsengagemang är någonting som kunderna efterfrågar 

tror vi att kommunikation av detta slag kan leda till att Länsförsäkringar Östgöta i slutändan 

säljer mer försäkringar.  

 

Vår tolkning är att hållbarhetsarbetet förlorar sin effekt om inte kunderna kan ta del av den 

eller förstå syftet med den. Hållbarhetskommunikationen har därför fått formen av en fågel 

i analysverktyget, se figur 9, för att illustrera att hållbarhetsarbetet inte bara är ett externt 

arbete, utan att det i allra högsta grad påverkar och påverkas av samhällets intressenter.  

5.2 Kundrelationer 

 
Figur 10: Analysverktyg kundrelationer.  

 
Enligt VD tar bolaget hänsyn till en ny kunds hållbarhetsarbete och kan välja att inte försäkra 

en kund om kundens verksamhet inte är hållbar. Att försäkra en verksamhet som inte är 

hållbar skulle enligt VD kosta bolaget i form av framtida skador. Det kan därmed konstateras 

att Länsförsäkringar Östgöta satsar på att bygga relationer med rätt kunder eftersom vissa 

kunder i enlighet Kumar och Reinartz (2012) samt Grönroos, Holmqvist och Gylldorff (2008) 
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kostar mer än vad de ger. Länsförsäkringar Östgöta kan således vara med att påverka kunden 

och dess verksamhet eftersom att en kund som fått avslag på att teckna en försäkring enligt 

VD kan få svårt att finansiera sitt objekt. Genom att arbeta på detta sätt kan bolaget 

förmodligen påverka kundens beteende och eventuellt få kunden att tänka i andra banor 

samt förändra sin verksamhet till det bättre. Ställningstagandet påverkar inte bara 

Länsförsäkringar Östgötas ekonomi utan även på sikt den enskilda individen och samhället 

i stort, i form av exempelvis minskade koldioxidutsläpp eller förbättrade arbetsvillkor för 

anställda. Argumentationen bygger på att samtliga aktörer inom branschen tänker likadant. 

Skulle alla göra det, kan det på sikt förhoppningsvis leda till att skadliga verksamheter 

behöver avvecklas. 

Samarbete med andra organisationer  
Länsförsäkringar Östgöta samarbetar med flertalet andra organisationer såsom 

fastighetsbolag och bilföretag för att bli rekommenderade, att fler kunder ska teckna diverse 

försäkringar hos bolaget. Samarbete med andra organisationer för att locka till sig nya 

kunder är enligt Armstrong, Kotler och Parment (2013) allt mer förekommande bland företag 

eftersom det enligt dem kan bidra till en ökad kundtillfredsställelse samt ökat 

värdeerbjudande. Ingen av de intervjuade kunderna delgav dock att de kommit i kontakt med 

Länsförsäkringar Östgöta genom dessa organisationer. Det skulle kunna bero på att de flesta 

varit kunder under längre tid och inte minns om det var någon organisation kopplat till 

bolaget som rekommenderade dem, alternativt att Länsförsäkringar Östgötas samarbete 

med andra organisationer är någonting som vuxit fram på senare tid. 

 

Att samarbeta med andra organisationer anser vi är ett bra sätt att locka till sig nya kunder. 

Till Östergötland flyttar det exempelvis in mycket studenter från andra orter i landet varje år 

med tanke på att det i länet finns ett universitet. Studenterna är en stor målgrupp som 

Länsförsäkringar Östgöta bör fånga, varför samarbete med olika fastighetsbolag och 

hyresvärdar kan vara fördelaktigt eftersom alla behöver någonstans att bo. Informerar dessa 

samarbetspartners kunderna om Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete kan det bidra 

till att kunderna känner en ökad tillfredställelse eller ökat värderbjudande. Det skulle 

exempelvis kunna innefatta att det på hyreskontraktet finns en ruta att kryssa i för att bli 

uppringd och bli informerad om vad Länsförsäkringar Östgöta erbjuder för försäkringar 

samt ta del av skadeförebyggande tips och råd. 

 

Det kan därmed konstateras att samarbete med andra organisationer är ett sätt för bolaget 

att indirekt söka upp kunderna. Att aktivt söka upp kunderna är någonting som i enlighet 

med Armstrong, Kotler och Parment (2013) vuxit fram i takt med att marknaden blivit allt 

mer konkurrensutsatt. Det skulle kunna argumenteras för att Länsförsäkringar Östgöta inte 

behöver göra detta i samma omfattning som andra tjänsteföretag eftersom de har så pass 

stor marknadsandel i länet samt många trogna kunder vilket diskuteras nedan. Det finns 
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dock starka incitament för att trycka på att Länsförsäkringar Östgöta är ett bolag som aktivt 

arbetar med hållbarhetsfrågor, vilket gör att kunden troligen upplever ett värde utöver själva 

tjänsten. Vår uppfattning är därför att bolaget bör ha ett proaktivt förhållningssätt gentemot 

kunden när det gäller hållbarhetsfrågor.  

Långsiktiga kundrelationer 
Samtliga tillfrågade kunder uppgav att de skulle rekommendera företaget vidare, de positiva 

svaren kan bero på att kundrespondenterna varit kunder hos Länsförsäkringar Östgöta 

länge. Det tyder på att bolaget erbjudit en tjänst som uppfyllt kundens önskemål och ingivit 

ett förtroende som resulterat i att kunden stannat, vilket ligger i linje med argumentationen 

som framförs av Grönroos, Holmqvist och Gylldorff (2008). Det är betydande för 

Länsförsäkringar Östgöta att bygga långsiktiga kundrelationer eftersom de annars tenderar 

att förlora kunden till andra konkurrenter. Skulle kunderna bli missnöjda, finns det enligt 

Armstrong, Kotler och Parment (2013) skäl för dem att rekommendera andra att inte handla 

av bolaget, vilket skulle bidra till att bolaget inte bara går miste om en kund, utan även flera 

kunder.  

Armstrong, Kotler och Parment (2013) argumenterar för att kundvärde samt 

kundtillfredsställelse är viktigt för att skapa långsiktiga kundrelationer. Av empirin framkom 

det att kunderna stannat hos Länsförsäkringar Östgöta eftersom att de har bra priser, god 

service, erbjuder en personlig kontakt samt har en god skadereglering. Vi tror att det är 

viktigt att bolaget har en god service eftersom det är där kunden kan få en uppfattning om 

bolaget. En god skadereglering är vital eftersom det är först där kunden kan bedöma tjänsten, 

när en skada inträffat. Långsiktiga kundrelationer handlar i enlighet med Grönroos, 

Holmqvist och Gylldorff (2008) om att uppfylla kundens önskemål samt inge ett förtroende 

som medför att kunden återkommer. Fungerar inte skaderegleringen skulle det kunna 

påverka kundens förtroende för bolaget och därmed möjligen äventyra relationen i 

framtiden. Vår uppfattning är att kundens förtroende till bolaget kan stärkas genom 

tillhandahållandet av förebyggande tips och råd så att kunden i möjligaste mån kan undvika 

att en skada inträffar. Dessutom är det troligtvis också något som gör att kunden känner en 

ökad tillfredsställelse eller erhåller ett ökat värdeerbjudande. Hållbarhetsarbetet kan således 

vara ett sätt att stärka relationen till kunden och genom det behålla befintliga kunder, vilket 

i enlighet Söderlund (2001) samt Grönroos, Holmqvist och Gylldorff (2008) blivit allt mer 

betydelsefullt. 

 

Enligt Armstrong, Kotler och Parment (2013) är det mer sällan som kärnprodukten ger 

upphov till missnöje hos kunderna än de övriga elementen i bolagets erbjudande. Därmed är 

det extra betydande för Länsförsäkringar Östgöta att hantera erbjudandets övriga element 

bättre än konkurrenterna och fortsätta trycka på att de erbjuder hållbarhetsarbete med lokal 

förankring. Det skulle således kunna handla om att erbjuda mer skräddarsydda lösningar för 

den enskilda kunden kopplade till hållbarhet beroende på vad denne värderar. Exempelvis 
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kan det innefatta att Länsförsäkringar Östgöta erbjuder en hållbarhetsförsäkring, likt den 

miljövalsförsärsäkring som diskuterats i tidigare kapitel, se avsnitt 5.1.1, men att denna är 

skräddarsydd efter kundens efterfrågan. Inom denna försäkring skulle kunden kunna välja 

mellan ett antal hållbarhetsfaktorer som denne vill att premiekapitalet investeras i, 

exempelvis inom miljö, motverkande av bedrägerier eller främjande av integration i 

samhället.  

 

Som framgår av empirin kommer bolag i framtiden förmodligen kunna paketera en 

försäkring som passar kunden perfekt via data om hur denne lever sitt liv. Det kan därmed 

konstateras att ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter i enlighet med Kotler, 

Armstrong och Parment (2013) samt Grönroos, Holmqvist och Gylldorff (2008) troligtvis 

gör det lättare för bolaget att kartlägga sina kunder. Blir detta möjligt innebär det att utbud 

och efterfrågan kommer att mötas. Dock kommer det troligtvis bli svårt för Länsförsäkringar 

Östgöta att differentiera sig och få en unik relation med kunden eftersom denna möjlighet 

kommer vara tillgänglig för alla försäkringsbolag. Baserat på det menar vi att 

Länsförsäkringar Östgöta ändå fortfarande skulle kunna differentiera sig genom sitt 

hållbarhetsarbete med lokal förankring eftersom kunderna troligtvis fortfarande skulle vilja 

gynna företag som stöttar det lokala samhället. Dessutom kommer kunderna förmodligen 

fortfarande vara i behov av förebyggande tips och råd. Därför kan det argumenteras för att 

hållbarhetsarbetet kan vara ett sätt att stärka relationen med kunden. För kunden kommer 

den tekniska utvecklingen vara fördelaktig eftersom denne då kommer vara garanterad rätt 

försäkring för sina behov. Nackdelen är dock att kunden inte får någon integritet om denne 

ständigt är granskad. Det kan därmed konstateras att det finns både för och nackdelar med 

detta, men det återstår att se vad som händer i framtiden. Hållbarhetsansvarig betonade att 

bolaget fram till dess kommer att arbeta för att konstruera försäkringar efter den enskilda 

kundens behov och på så sätt skapa en trygghet hos kunderna i att de är rätt försäkrade. Det 

är troligtvis ett resultat av att kundernas makt i enlighet med Kotler, Armstrong och Parment 

(2013) samt Grönroos, Holmqvist och Gylldorff (2008), har ökat. Kan bolaget inte erbjuda 

en försäkring som är anpassad efter kundens enskilda behov och önskemål finns möjligheten 

att denne vänder sig till en annan aktör.  

 

Som illustreras i det framtagna analysverktyget representerar kunderna solen, vilket är en 

tolkning av att nöjda, långsiktiga kunder borde påverka företaget positivt. Skulle kunderna 

inte vara nöjda kan det antas att solen inte skiner över företaget, vilket i sin tur påverkar 

möjligheten till att skapa kundrelationer. För Länsförsäkringar Östgötas del antar vi att det 

är än mer viktigt eftersom kunderna, som tidigare diskuterats, är ägare till bolaget och 

därmed skulle kunna påverka dess existens.  
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5.3 Reviderat analysverktyg 

 
Figur 11: Reviderat analysverktyg.   
 
 

Det ursprungliga analysverktyget behövde revideras för att vara användbar. Som förklarats i 

avsnitt 5.1, indikerar vår empiriska data på att socialt ansvarstagande är det ansvarsområde 

som är mest betydelsefullt för fallföretaget, varför den nu givits en fet teckenstil samt att 

stommen breddats, se figur 11. Det empiriska resultatet kunde således bekräfta vad som 

framgick av den teoretiska referensramen, att fokus som tas inom hållbarhet beror på vilken 

typ av företag som omfattas, vilken bransch de verkar inom, samt vilka väsentliga 

intressenter de har.  
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6. Slutsats 
 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats beträffande fallföretagets arbete 

med hållbarhetsfrågor för att skapa långsiktiga kundrelationer samt vad kunden värderar 

inom detta arbete. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning som grundar sig i 

studiens begränsningar.  

 

 

6.1 Studiens undersökningsfrågor och syfte  

6.1.1 Vilka hållbarhetsfrågor arbetar tjänsteföretag med? 
 

Det kan efter studiens genomförande konstateras att Länsförsäkringar Östgötas 

hållbarhetsarbete syftar till att inkluderas i samtliga delar av verksamheten, vilket i den 

teoretiska referensramen framkom som viktigt för att åstadkomma hållbart företagande. 

Resultaten tyder därmed på att det inom tjänstebranschen är viktigt att inkludera samtliga 

ansvarsområden i olika omfattning. I samklang med den teoretiska referensramen visar 

studiens resultat att fokus inom respektive ansvarsområde varierar beroende på vilken 

bransch som omfattas. Det eftersom socialt ansvarstagande visat sig vara mer vitalt för 

fallföretaget än övriga ansvarsområden. Eftersom Länsförsäkringar Östgöta är verksamma 

inom kontexten samhälle är det således där de främst kan vara med och påverka, i form av 

engagemang som bidrar till ett tryggare samhälle. Studiens empiriska data visar på att 

försäkringsbolag generellt sett har mycket att vinna på att arbeta skadeförebyggande 

åtgärder eftersom det påverkar skadekostnaderna. Ur ett tjänstebranschperspektiv kan det 

därför fastställas att det är nödvändigt att identifiera vart fokus inom hållbarhetsarbetet ska 

ligga för att kunna påverka både samhällets hållbarhet samt sitt eget resultat.  

6.1.2 Hur ser kunder på arbete som inriktas mot hållbarhet? 
 

Studiens resultat tyder på att kunderna har en positiv inställning till hållbarhetsarbete, något 

som även framkommit i tidigare studier beträffande konsumenters inställning till 

hållbarhetsaktiviteter. Det kan även konstateras att hållbarhetsarbete uppfattas som särskilt 

viktig för ett försäkringsbolag eftersom de verkar inom en förtroendebransch. Vidare påvisar 

resultaten att hållbarhetsarbete idag ses som ett krav, eller en nödvändighet från kunden 

eftersom det är ett aktuellt ämne och sålunda påverkar hela vår framtid. Vi har inte funnit 

någon definitiv slutsats avseende hur kunder påverkas av hållbarhetsarbete och den 

empiriska insamlingen påvisar att det är svårt att fastställa hur den långsiktiga 

kundrelationen påverkas av hållbarhetsarbete. Kunder tenderar att uppmärksamma negativ 

publicitet gällande hållbarhetsarbete i högre utsträckning än positiv, vilket överensstämmer 
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med tidigare studier inom området. Utifrån det insamlade empiriska materialet fann vi 

indikationer på att kunder vid negativt uppmärksammat hållbarhetsarbete är benägna att ta 

reda på bakomliggande fakta innan de tar ställning till hur de ska agera. Det visar på att 

kundens förhållningssätt till hållbarhetsarbete troligtvis påverkas av hur relationen med 

bolaget ser ut samt i vilken omfattning denne drabbas. 

6.1.3 Hur påverkar hållbarhetsarbete den långsiktiga kundrelationen? 
 

Den positiva inställningen som kunderna har till hållbarhetsarbetet kan påverka den 

långsiktiga kundrelationen eftersom vi funnit indikationer på att detta arbete kan påverka 

kundernas förtroende. Studiens resultat indikerar dock på att det är svårt för kunder att 

förstå kopplingen till hållbarhet eftersom försäkringstjänsten är genuint hållbar och inte 

bidrar till några direkta negativa effekter samt att tjänsten har en abstrakt natur där det inte 

går att illustrativt se sambandet med hållbarhet. Det tyder på att det för försäkringsbolag är 

betydande att informera kunderna om deras hållbarhetsarbete och vilka effekter det har för 

den enskilde kunden, vilket även borde vara fallet för andra tjänsteföretag där kopplingen till 

hållbarhet är abstrakt. Här kan erbjudandet av olika tjänster med hållbarhetscertifieringar 

vara aktuellt för att påvisa anknytningen till hållbarhet. 

 

Det framtagna empiriska materialet visar att det är betydande för ett försäkringsbolag att 

erhålla förtroende från sina kunder eftersom tjänsten vid förbrukning ofta är förknippad med 

negativa händelser. Detta antyder på att det är särskilt viktigt för ett försäkringsbolag att 

arbeta förebyggande med olika hållbarhetsaspekter för att stärka samt bibehålla den 

långsiktiga relationen med kunden. En del i detta är att kunden är välinformerad i vad som 

omfattas av avtalet och erhåller skadeförebyggande råd för att minimera risken för att en 

skada inträffar. Detsamma gäller även för andra tjänsteföretag eftersom kundens upplevda 

kvalitet bygger på ett erhållet förtroende till bolaget. Hållbarhetsarbete med lokal förankring 

har genom studiens resultat visat sig vara en betydande faktor för kunder eftersom de 

värderar hållbarhetsarbete som de kan ta del av samt se effekterna av. Det tyder på att den 

lokala förankringen i hållbarhetsarbetet kan vara ett sätt att differentiera sig från andra 

aktörer och därmed stärka relationen med kunden. Därmed kan det konstateras att 

tjänsteföretag med lokal förankring även bör rikta sitt hållbarhetsarbete ditåt för att stärka 

relationen med kunden.   

 

Vi kan genom studiens empiriska resultat i enlighet med den teoretiska referensramen 

bekräfta att det är fördelaktigt att bygga relation med rätt kunder. Det kan konstateras att 

försäkringsbolag har en stor makt i och med att de kan avstå från att försäkra kunder som 

bedriver en ohållbar verksamhet. Indikationer finns således på att relationer med rätt kunder 

kan påverka hållbarhetsarbetet i rätt riktning för såväl kunden som bolaget.  
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6.1.4 Vilka kommunikationsstrategier använder tjänsteföretag i sitt 
hållbarhetsarbete? 
Den kommunikationsstrategi som Länsförsäkringar Östgöta tillämpar har karaktären av en 

informerande- samt en responderande kommunikationsstrategi. Resultaten visar att bolaget 

kommunicerar det kunden indirekt efterfrågar eftersom kommunikationen baseras på 

omdömen som kunden gett. Det framgår dock att det för bolaget finns vissa 

förbättringsmöjligheter avseende hållbarhetskommunikation eftersom kundernas 

medvetenhet gällande vilket hållbarhetsarbete som tillämpas till viss del var bristande. Det 

identifierades att det föreligger svårigheter avseende kommunikation i dessa frågor eftersom 

det är svårt att säkerställa att kunden kan särskilja hållbarhetskommunikationen från övrig 

kommunikation. Eftersom bolaget syftar till att inkludera hållbarhetsarbetet i samtliga delar 

av verksamheten föreslår vi att bolaget bör satsa på att även utveckla kommunikationen i den 

riktningen, så att kunderna omedvetet uppfattar bolaget som hållbart. Det genom att 

budskapet som kommuniceras har en bakomliggande hållbar karaktär. Detsamma borde 

även gälla för andra tjänsteföretag som har för avsikt att hållbarhetsarbetet ska genomsyra 

hela verksamheten. Vi kan fastställa att Länsförsäkringar Östgöta genom att involvera 

kunden mer och således tillämpa en involverande kommunikationsstrategi troligen skulle 

öka kundernas medvetenhet avseende hållbarhet eftersom att de då skulle vara mer 

delaktiga. Likväl borde detta vara aktuellt för andra tjänsteföretag där det finns en bristande 

förståelse för vad tjänsten som de erbjuder har för anknytning till hållbarhet. 

6.1.5 Hur följer tjänsteföretag upp sitt hållbarhetsarbete? 
Det framgår att Länsförsäkringar Östgöta följer upp hållbarhetsarbetet genom bland annat 

medarbetarundersökningar, utvecklingen av bolagets finansiella ställning samt 

kundnöjdhetsundersökningar. Hur övriga tjänsteföretag mäter och följer upp sitt 

hållbarhetsarbete skiljer sig troligen åt mellan bolag, vilket överensstämmer med vad som 

framkommit av referensramen. I enlighet med den teoretiska referensramen kan vi bekräfta 

att det föreligger vissa svårigheter i mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet. Vår 

empiriska data tyder på att detta är särskilt svårt för ett bolag som tar ett stort 

samhällsansvar. Det på grund av att det är svårt att mäta vad bolagets engagemang bidragit 

till i förhållande till övriga faktorer i samhället. Resonemanget borde även gälla för övriga 

tjänsteföretag vars huvudfokus ligger i det sociala ansvarsområdet. Vi kan konstatera att det 

troligen alltid kommer vara problematiskt att mäta effekterna av vissa delar av 

hållbarhetsarbetet eftersom det är svårt att fastställa att resultaten enbart beror på 

hållbarhetsarbete, även om det går att få vissa indikationer. 

6.1.6 Studiens syfte 
Eftersom samtliga av studiens undersökningsfrågor besvarats ovan anser vi att studiens syfte 

är uppfyllt. Syftet med studien lyder:  
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Syftet med denna studie är att identifiera vilka hållbarhetsaspekter företag i 

tjänstebranschen arbetar med för att skapa långsiktiga kundrelationer samt vilken betydelse 

detta arbete har för kunden. Vi avser även att nå en ökad insikt i hur arbetet med 

hållbarhetsfrågor kommuniceras och följs upp.  

6.2 Studiens bidrag  

Utifrån ovan nämnda slutsatser anser vi att resultaten i vår studie har genererat ett teoretiskt 

och ett praktiskt bidrag. Vi har kompletterat tidigare forskning inom hållbarhetsarbete 

kopplat till kundrelationer eftersom att vi studerat sambandet i tjänstesektorn samt i en 

relativt outforskad marknad. Genom studiens bidrag har befintlig teori konfirmerats 

eftersom resultatet indikerar på att hållbarhetsarbete har en positiv inverkan på kunders 

uppfattning av försäkringsbolaget, även fast det inte med säkerhet går att fastställa hur 

arbetet påverkar den långsiktiga relationen. Studiens praktiska bidrag, i form av framtaget 

analysverktyg, innefattar tillvägagångssätt för hur tjänsteföretag kan effektivisera 

hållbarhetsarbete för att skapa långsiktiga kundrelationer. Tjänsteföretag kan använda 

studiens bidrag som ett hjälpmedel för att identifiera hållbarhetsfrågor som i deras fall bör 

beaktas för att skapa långsiktiga kundrelationer. Enligt oss ligger studien rätt i tiden, 

eftersom fler och fler bolag väljer att inkludera hållbarhetsarbete i sin dagliga verksamhet. 

Det praktiska bidraget från studien är därför applicerbart omgående. 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Vi har genom studien bidragit till en ökad förståelse samt genererat nya insikter om hur 

hållbarhetsarbete kan skapa långsiktiga kundrelationer, trots detta uppmanar vi till framtida 

forskning. Eftersom studien enbart undersökt kundens perspektiv via fullmäktige vore det i 

framtida forskning intressant att studera övriga kunder till fallföretaget. En kvantitativ studie 

innehållande exempelvis en enkätundersökning hade då varit lämplig för att täcka större 

delen av bolagets kunder. Att undersöka hur fallföretaget internt praktiskt arbetar i dessa 

frågor hade även det varit intressant för framtida forskning, eftersom det då hade varit 

möjligt att se om hållbarhetsarbetet är något som verkligen genomsyrar hela bolaget. 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka samma problematik utifrån ett 

branschperspektiv med komparativa studier, eftersom det skulle generera en ökad förståelse 

kring hur försäkringsbolag kan tillämpa sitt hållbarhetsarbete för att skapa långsiktiga 

kundrelationer. Det skulle även vara aktuellt att komplettera vår studie med att undersöka 

andra bolag inom tjänstesektorn för att ytterligare påvisa om arbete med hållbarhetsfrågor 

kan vara ett incitament att stärka den långsiktiga kundrelationen.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide anställda på fallföretaget 
 
Bakgrund                

x Kan du berätta om din roll på Länsförsäkringar Östgöta? 

x Hur många år har du jobbat inom organisationen? 

x Berätta om din kunskap inom området hållbarhet. 

 

Hållbarhet 

x Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor? 

x På vilket sätt är arbetet betydelsefullt/lönsamt för er? Kortsiktigt eller långsiktigt? 

x Hur påverkas ert hållbarhetsarbete av att ni är kundägda? 

x Har kommande lag och befintliga frivilliga regelverk någon påverkan på ert 

ansvarstagande?  

 

Intressenter 

x Hur påverkas ert hållbarhetsarbete av olika intressenter? 

x Hur ser er dialog med dessa ut? 

x Hur tror ni intressenternas syn på hållbarhetsarbete ser ut? 

x Vilka intressenter är mest betydande för er? 

x Hur tror ni hållbarhetsarbetet påverkar er relation med kunden? 

  

Strategier 

x Vad har ni för hållbarhetsstrategier idag och vad grundas de på?  

x Hur mäter och hur följer ni upp ert hållbarhetsarbete? 

x På vilket sätt tror ni det faktum att försäkringstjänsten inte ger upphov till några 

direkta negativa effekter påverkat implementeringen och utvecklandet av 

hållbarhetsstrategier?   

 

Kommunikation 

x Hur kommunicerar ni ut ert arbete till era intressenter?  

x Vad har ni för tjänstebilspolicy och tjänsterespolicy när det kommer till 

hållbarhetsaspekten? 

 
 
 
 



 
 

Bilaga 2  
Intervjuguide kunder 

 

Bakgrund 

x Hur många år har du varit kund hos Länsförsäkringar Östgöta? 

x Vad är det som har fått dig att stanna hos just detta företag? 

 

Hållbarhet  

x Vet du vad hållbarhet innebär?  

x Hur påverkade hållbarhetsaspekten dig vid val av försäkringsbolag? 

x Påverkades du av att Länsförsäkringar Östgöta är lokala och således bidrar till lokala 

hållbarhetsaktiviteter när du valde försäkringsbolag?  

x På vilket sätt är det viktigt för dig att Länsförsäkringar Östgöta tar hänsyn till 

hållbarhetsaspekter?  

x Vilka hållbarhetsfrågor i Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete är mest 

betydande för dig? 

x Hur ser du på kostnaden av hållbarhetsarbete? Är det något du är villig att betala 

extra för? 

x  Är det någonting du saknar i deras arbete? 

 

Legitimitet och förtroende 

x Vilken betydelse har hållbarhetsarbete för dig, är det ett mervärde eller krav? 

x Hur tror du att du skulle reagera om det kom fram att Länsförsäkringar Östgöta gjort 

något negativt? 

x Upplever du att andra kunder kommer till dig och diskuterar hållbarhetsfrågor? 

 

Strategier 

x Känner du dig delaktig i Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetsarbete, känner du att 

du kan vara med och påverka? 

 

Intressenter 

x Hur påverkades du av andra intressenter vid val försäkringsbolag?  

 

Kommunikation 

x Hur medveten är du om vad Länsförsäkringar Östgöta jobbar med för 

hållbarhetsfrågor?  

x Hur nås du av Länsförsäkringar Östgötas hållbarhetskommunikation?   

x Hur ser du på Länsförsäkringar Östgötas kommunikation av hållbarhetsarbete?  



 
 

Bilaga 3 
Förteckning av studiens samtliga intervjuer.  
 

 
Person 

 
Position 

 
Intervjumetod 

 
Intervjulängd 

 
Eggefalk, Sven 

 

 
VD 

Länsförsäkringar Östgöta 

 
Personligt möte 

 
63 minuter 

 
Eklöf, Tommy 

 
Hållbarhetsansvarig 

Länsförsäkringar Östgöta 

 
Personligt möte 

 
83 minuter 

 
Kundrespondent 1 

 
Kund & Fullmäktige  

 

 
Telefonintervju 

 
15 minuter 

 
Kundrespondent 2 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
22 minuter 

 
Kundrespondent 3 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
21 minuter 

 
Kundrespondent 4 

 
Kund & Fullmäktige  

 

 
Telefonintervju 

 
23 minuter 

 
Kundrespondent 5 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
35 minuter 

 
Kundrespondent 6 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
14 minuter 

 
Kundrespondent 7 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
16 minuter 

 
Kundrespondent 8 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
16 minuter 

 
Kundrespondent 9 

 
Kund & Fullmäktige  

 

 
Telefonintervju 

 
20 minuter 

 
Kundrespondent 10 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
29 minuter 

 
Kundrespondent 11 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
13 minuter 

 
Kundrespondent 12 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
18 minuter 



 
 

 
Kundrespondent 13 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
15 minuter 

 
Kundrespondent 14 

 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
23 minuter 

 
Kundrespondent 15 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
15 minuter 

 
Kundrespondent 16 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
10 minuter 

 
Kundrespondent 17 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
15 minuter 

 
Kundrespondent 18 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
17 minuter 

 
Kundrespondent 19 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
12 minuter 

 
Kundrespondent 20 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
12 minuter 

 
Kundrespondent 21 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
19 minuter 

 
Kundrespondent 22 

 
Kund & Fullmäktige  

 

 
Telefonintervju 

 
12 minuter 

 
Kundrespondent 23 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
15 minuter 

 
Kundrespondent 24 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
24 minuter 

 
Kundrespondent 25 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
25 minuter 

 
Kundrespondent 26 

 
Kund & Fullmäktige 

 

 
Telefonintervju 

 
11 minuter 

 

 


