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Sammandrag 

 

Sverige står liksom många andra länder inför stora samhällsutmaningar. I Sverige utgör tjänster 

mer än 70 procent av BNP och behovet av tjänsteinnovationer som möter dessa utmaningar 

ökar. Creating Shared Value (CSV) är ett relativt nytt koncept som handlar om att skapa en 

gemensam värdegrund där ägarnas och samhällets intressen möts och ses som ett sätt att driva 

innovation och tillväxt på ett hållbart sätt. Ett fåtal tjänsteföretag har under de senaste åren 

börjat erbjuda CSV-tjänster och det är intressant att undersöka framväxten av dessa tjänster 

samt vilka faktorer som bidragit till utvecklingen. Studien undersöker därför 

tjänsteinnovationen hos två av Sveriges ledande kommunikationsbyråer som erbjuder CSV-

tjänster och fokuserar främst på kundens roll i innovationsprocessen. Undersökningsmaterialet 

samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med anställda från byråernas hållbarhetsteam. 

Resultatet visar att vissa kunder, så kallade ledanvändare, har haft stor betydelse för 

tjänsteutvecklingen. Slutsatsen är att innovationen kring dessa tjänster skett i samskapande med 

kund. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka samtliga företag och respondenter för deras tid och engagemang.  

Den kunskap och de erfarenheter som respondenterna delat med sig av har gett värdefulla 

insikter och material som varit avgörande för uppsatsen. Vi är mycket tacksamma över 

möjligheten att ha fått genomföra undersökningen hos sådana intressanta och tillmötesgående 

företag. Stort tack till Prime och till företag Beta, som i studien valt att vara anonym. 

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Anna Bengtson och våra opponenter som 

kontinuerligt under denna resa har gett konstruktiv feedback och idéer som underlättat och 

förbättrat arbetet.  
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1. Inledning 

 

Sverige har länge varit känt för att vara ledande inom innovation1 och det svenska affärsklimatet 

anses av många vara gynnsamt för innovativ produktutveckling (Tillväxtanalys 2014). Att 

utveckla nya och smarta produkter är avgörande i dagens konkurrenspräglade klimat och 

företag tävlar om att ligga i framkant när det gäller ny kunskap och lösningar. Vid utveckling 

av nya produkter har svenska företag haft en lång tradition av att bedriva innovation inifrån och 

ut, där mycket av innovationsprocesserna i företag är orienterade kring intern forsknings- och 

utvecklingsverksamhet (Gustafsson, Kristensson & Witell 2016). Den traditionella modellen 

för innovation har dock börjat utmanas till förmån för en innovationsprocess som istället 

bedrivs utifrån och in, med kunden som samskapare. Speciellt inom tjänsteinnovation läggs allt 

större fokus vid vikten av kundinvolvering.  Många anser att företag idag med fördel kan 

involvera kunden tidigt i innovationsprocessen, för att på så sätt utveckla bättre och mer 

eftertraktade produkter (Gustafsson, Kristensson & Witell 2016; Oliveira & von Hippel 2011). 

 

Samtidigt som vikten av nya innovationer växer, står Sverige liksom många andra länder inför 

stora samhällsutmaningar. Förväntan på företag att bedriva hållbart företagande, där innovation 

används för att stärka konkurrenskraften och bidra med lösningar på samhällets utmaningar, 

ökar från såväl medier, konsumenter och politiskt håll. (Cameron et al. 2016; Linder et al. 2015; 

Regeringskansliet 2016a; Vinnova 2011). I Sverige utgör tjänster idag mer än 70 procent av 

BNP och är den del av ekonomin som växer fortast (SCB 2012). Tjänster och tjänsteinnovation 

ligger högt på forsknings- och innovationsagendan och 2010 lanserade Regeringen en strategi 

för ökad tjänsteinnovation, där ett av huvudsyftena var att framhålla denna typ av innovations 

betydelse för en hållbar samhällsekonomisk utveckling (Regeringskansliet 2010). 

 

Globalt finns flera framgångsrika exempel på multinationella företag som driver innovation på 

ett lönsamt och hållbart sätt. Företag som Google, Johnson & Johnson och Unilever har under 

de senaste åren börjar arbeta med konceptet Creating Shared Value (CSV), som handlar om att 

ekonomiskt värde skapas simultant som det sociala och miljömässiga värdet förbättras (Kramer 

& Porter 2011). Begreppet CSV myntades 2011 av Mark R. Kramer och Michael E. Porter och 

                                                           
1 Sverige har flera år i rad blivit utsett till Europas mest innovativa land av Europeiska kommisionen (Europeiska 

kommissionen 2013; Europeiska kommissionen 2014; Europeiska kommissionen 2015; Europeiska 

kommissionen 2014) 



2 
 

var ett svar på kritiken mot begreppet Corporate Social Responsibility (CSR), som en del 

kritiker menar flyttar fokus och kapital från företagets huvudsakliga verksamhet (Perrini et al. 

2011) medan andra anser att det endast används som marknadsföringsverktyg (Mullerat 2009). 

Den främsta konceptuella skillnaden är att CSR många gånger handlar om aktiviteter som ”gör 

gott” men ofta ligger utanför företagets kärnverksamhet, medan CSV syftar till att integrera 

hållbarhet i den centrala affärsstrategin och bygger på att hållbart företagande i sig leder till 

lönsamhet (Kramer & Porter 2011). Konceptet har nyligen börjat få spridning i Sverige och ett 

fåtal företag inom tjänstesektorn har börjat erbjuda tjänster och rådgivning inom CSV. Under 

de senaste åren har två av Sveriges ledande kommunikationsbyråer börjat erbjuda tjänster 

kopplade till CSV. Hur kommer det sig och hur har innovationsprocessen bakom dessa tjänster 

sett ut? Vilken roll har kunden haft i tjänsteinnovationen? 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Det ökade fokuset på kundinvolvering i innovationsprocesser och behovet av 

tjänsteinnovationer för att möta dagens samhällsutmaningar, gör det intressant att undersöka 

hur innovationsprocessen ser ut för tjänster som ämnar lösa dessa utmaningar och vilken roll 

kunden har i den. Syftet med studien är därför att undersöka framväxten av tjänster kopplade 

till CSV samt vilken roll kunden roll kunden haft i innovationsprocessen. Mer specifikt kommer 

studien att fokusera på hur innovationsprocessen sett ut hos två av Sveriges ledande 

kommunikationsbyråer som erbjuder CSV-tjänster.  

 

För att uppnå syftet ämnas följande frågor besvaras: 

 Hur definierar företagen CSV och vilka faktorer bidrog till att de började erbjuda 

tjänster kopplade till CSV? 

 Hur har framtagningen och utvecklingen av dessa tjänster sett ut och vilken roll har 

kunden haft i innovationsprocessen? 
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1.2 Disposition  
 

Uppsatsen inleds med en teorigenomgång som behandlar olika perspektiv inom tidigare 

forskning kring innovationsprocesser. Läsaren ges en bakgrund till ämnet samt hur 

utvecklingen har sett ut över tid. Modeller har skapats av författarna för att tydliggöra denna 

utveckling, vilket leder fram till uppsatsens analysmodell. Efter detta följer ett metodavsnitt där 

studiens undersökningsdesign förklaras och olika metodval motiveras. I detta avsnitt finner 

läsaren även en översikt över studiens undersökta företag och respondenter. Datainsamling och 

bearbetning av data redogörs för och det teoretiska ramverket operationaliseras. Vidare följer 

ett empiriskt avsnitt där läsaren ges en bakgrund till framväxten av CSV som koncept och där 

begreppet och dess betydelse definieras mer ingående. Här redovisas även resultatet av 

intervjuerna i undersökningen. Efter resultatet följer en analys av detsamma, där empiri jämförs 

med teori utifrån analysmodellens olika variabler. Analysen leder fram till studiens slutsats, 

som sedan följs av en avslutande diskussion kring studiens relevans, potentiella brister och 

förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

2. Teori 
 

2.1 Vad är innovation? 

 

För att undersöka en innovationsprocess krävs en kritisk granskning av begreppets faktiska 

innebörd. Det finns många definitioner av vad en innovation är, men det som generellt kan 

sägas är att det som skiljer en innovation från en uppfinning är att den ska nå marknaden. En 

uppfinning som inte når ut till kund är i sig ingen innovation. Det som skiljer innovation från 

produktutveckling är att en innovation innefattar någonting som är nytt, inte bara för företaget 

som producerar den utan även för kunden och marknaden (Witell et al. 2016). Det brukar talas 

om sex olika typer av innovation vad gäller tjänster: Radikal innovation2, 

Förbättringsinnovation3, Inkrementell innovation4, Ad hoc-innovation5, Rekombinativ 

                                                           
2 Radikal innovation: tjänsteegenskaperna förändras i hög utsträckning 
3 Förbättringinnovation: kvaliteten på enskilda tjänsteegenskaper förbättras 
4 Inkrementell innovation: stegvis förändring av tjänsteegenskaperna 
5 Ad hoc-innovation: ej avsiktlig innovation som uppstår genom lösning på ett specifikt kundproblem 
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innovation6 och Formaliseringsinnovation7 (Gallouj & Weinstein 1997; Gustafsson, 

Kristensson & Witell 2016, s.53-56).  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Redan på 1930-talet skrev nationalekonomen Joseph Schumpeter (1934) om innovation och 

dess roll i ekonomisk utveckling. Han menade att det är nya kombinationer av resurser som 

driver utvecklingen och han var den första som skilde på inkrementell och radikal innovation. 

Enligt Schumpeter måste en innovation vara repeterbar och universell för att kunna kallas 

innovation. Trots att Schumpeter hade en relativt bred definition av innovation så utvecklades, 

efter honom, innovationsteorier där fokus låg på varor och industri samt teknologisk utveckling, 

och under decennier ansågs teknik vara den huvudsakliga faktorn som drev innovation 

(Toivinen & Tuominen 2007). Denna typ av innovationsprocess illustreras i Figur 1, där man 

efter målsättning utvecklar en prototyp för att (efter eventuella justeringar) lansera produkten 

på marknaden. 

 

 

 

Figur 1. Traditionell syn på innovationsprocessen 

    

Efter många år av varu- och teknikinriktade innovationsteorier utvecklades under 80-talet 

teorier som mer specifikt fokuserade på tjänster. Dessa teorier beskrev dock främst den 

påverkan som spridningen av teknologiska innovationer har på tjänstesektorn och bidrog inte i 

någon större utsträckning till ökad förståelse kring själva tjänsteinnovationen (Barras 1986). I 

slutet på 90-talet utvecklades ett mer tjänsteinriktat förhållningssätt där fokus låg på icke-

teknologiska former av innovation (Sundbo 1997). Sedan dess har företagens syn på innovation 

och innovationsprocesser genomgått ett skifte och under det senaste decenniet har forskningen 

inom tjänsteinnovation ökat avsevärt (Gustafsson, Kristensson & Witell 2016; Vargo & Lusch 

2015). Inom tjänsteutveckling hos företag idag ges kunden ofta inflytande i 

                                                           
6 Rekombinativ innovation: ny tjänst tas fram utifrån kombinerade egenskaper från en eller flera tjänster 
7 Formaliseringsinnovation: en konkret tjänst skapas ur något abstrakt 

Mål
Utveckling av 

produkt
Prototyp

Marknads-
lansering
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innovationsprocessen. Fokusgrupper och marknadsundersökningar genomförs, och olika 

lösningar testas på kund innan de lanseras på marknaden. Feedback fångas upp och tas tillvara 

och ändringar och uppdateringar görs för att tillfredsställa marknaden (Gustafsson, Kristensson 

& Witell 2016). Denna process illustreras i Figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Modern syn på innovationsprocessen där kunden ges inflytande 
 

 

Under de senaste åren har studier visat att den typen av innovationsprocess, där kunden 

involveras och ger sin åsikt först i ett senare stadie av innovationsprocessen, inte alltid lyckas 

fånga upp korrekt information om kundens behov. Denna typ av information, inom 

innovationsteorier kallad sticky information, kan nämligen vara svårfångad (Gustafsson, 

Kristensson & Witell 2016; Von Hippel & Oliveira & von Hippel 2011). Toivinen och 

Tuominen (2007) har specifikt studerat framväxten av innovation inom tjänstesektorn och 

kommit fram till att innovationsprocessen ofta är sammanvävd med själva utförandet av 

tjänsten. De tar upp att samproduktion mellan leverantör och kund är särskilt viktigt i en 

tjänstekontext. Denna typ av innovationsprocess, där kunden har en central roll som 

medskapare, har blivit allt viktigare för företag som vill lyckas i dagens konkurrenspräglade 

affärsklimat. Idag krävs en alltmer kundorienterad syn på innovationsprocessen, och från att 

kunden involveras i slutskedet av innovationsprocessen så har kunden alltmer kommit att ses 

som en innovationsdrivare (Gustafsson, Kristensson & Witell 2016). Detta leder oss fram till 

studiens analysmodell. 
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2.3 Teoretiskt ramverk 

 

Involvera kund innan målsättning 

Von Hippel och Oliveira (2011) har i sin studie av banksektorn kunnat visa att innovationen av 

tjänster ofta uppkommer i samskapande med en viss typ av kund. Dessa betydande och 

inflytelserika kunder, som kan vara både företag och konsumenter, kallas av von Hippel för 

Lead Users, eller ledanvändare på svenska. Det är en grupp kunder som karaktäriseras av att de 

är före marknaden när det gäller en specifik trend, samt att de förväntar sig att ta del av de 

fördelar som den nya tjänsten skulle innebära. Tack vare de förväntade fördelarna är dessa 

kunder därför mer sannolika att vara med och samskapa tjänsteinnovationen. En fördel med att 

involvera kunden innan själva målsättningen är att kunden har störst kunskap om sina behov 

och därför ofta har bättre och mer specifika förslag och idéer till lösningar. Även om företag 

tror sig ha information om kunders behov är den ofta inte så uppdaterad eller så precis som 

krävs för en optimal lösning. I Oliveira och von Hippels undersökning av banktjänster (2011) 

framkommer det att målet med den nya tjänsten ofta har uppkommit först efter det att kunden 

redan skapat en liknande lösning själv, som sedan bankerna tagit fram en automatiserad, 

kommersiell version av. Företag kan därför med fördel involvera ledanvändare tidigt i 

processen för att bespara tid och resurser som annars hade krävts för att tolka kunders behov 

(Oliveira & von Hippel 2011; Gustafsson, Kristensson & Witell 2016). 

 

Tjänsteutveckling tillsammans med kund 

Grönroos och Voima (2012) tar upp vikten av kundinteraktion och menar att samskapande, så 

kallat co-creation, är en funktion av interaktion mellan tjänsteleverantör och kund. Även 

Gallouj och Weinstein (1997) skriver i sin studie av tjänsteinnovation om vikten av kundens 

medverkan i tjänsteinnovationsprocessen. De menar att kundinvolvering i olika former är 

särskilt viktig vid framtagning av nya kunskapsintensiva tjänster, och lyfter fram att mötet 

mellan leverantör och kund i sig kan leda till innovation; att det kan fungera som ett 

“laboratorium” där så kallade ad hoc innovationer kan uppstå. Ad hoc innovation är, enligt 

Gallouj och Weinstein (1997), en form av innovation som i generella termer kan definieras som 

den interaktiva (sociala) lösningen på ett specifikt problem hos en viss kund och är särskilt 

vanlig inom konsultföretag. Denna typ av innovation innebär att tjänstens egenskaper och 

företagets kompetens förändras för att lösa ett specifikt kundproblem. På så sätt uppstår ofta ad 

hoc innovationer gemensamt mellan tjänsteleverantör och kund. Gallouj och Weinstein (1997) 

menar att denna typ av innovation ofta uppkommer under själva processen när tjänsten utförs, 



7 
 

och i många fall inte värdesätts som en innovation förrän efter att tjänsten har tillhandahållits. 

Det är från början inte en avsiktlig, planerad process. För tjänsteleverantören hjälper ad hoc 

innovationen till att skapa ny kunskap och kompetens, som efter kodifiering och formalisering 

kan återanvändas under andra omständigheter, i andra uppdrag.  

 

Marknadslansering 

Detta stadie i innovationsprocessen är en viktig variabel att ha med i analysen, då det som skiljer 

en innovationsprocess från en uppfinning är att den ska nå ut till marknaden, eftersom en idé 

eller uppfinning i sig inte är en innovation om den inte når ut till företagets kunder (Witell et 

al. 2016). Gallouj och Weinstein (1997) pekar på att kunskap och kompetens som uppstår i 

samspelet mellan leverantör och kund kan standardiseras och formaliseras för att sedan 

återanvändas under andra omständigheter, i andra kunduppdrag. För att skilja en 

tjänsteinnovation från en enskild tjänst anpassad för en specifik kund så ska tjänsten ha 

utvecklats till en generell lösning för flera kunder. Marknadslansering är med andra ord när en 

ny tjänst, som uppstått under innovationsprocessen, till viss del standardiseras och 

tillgängliggörs för ett bredare spektra av kunder (Gustafsson, Kristensson & Witell 2016).  

 

2.4 Analysmodell 

 

Det teoretiska ramverket har lett oss fram till studies analysmodell, som illustreras i Figur 3. 

För att utveckla bättre och mer konkurrenskraftiga tjänster bör företag involvera kunden i ett 

tidigt stadie i innovationsprocessen. Målet för tjänsteutvecklingen bör sedan utformas efter 

kundens specifika behov, och även utvecklingen av tjänsten bör ske i samskapande med kund. 

När tjänsten sedan tagits fram och bedömts som lyckad, kan den lanseras på marknaden för att 

på så sätt göras tillgänglig för fler kunder (Gustafsson, Kristensson & Witell 2016). Figur 3 

visar denna process och de variabler som behandlas i analysen är Involvera kund innan 

målsättning, Tjänsteutveckling tillsammans med kund och Marknadslansering. 

 

 
 

Figur 3. Ny syn på innovation som en integrerad process tillsammans med kunden 

Involvera kund innan 
Målsättning

Tjänsteutveckling 
tillsammans 
med kund

Marknadslansering
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod 

 

Studien genomfördes som en tvärstudie med longitudinella inslag (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2016), det vill säga att studien utfördes under en begränsad tidsperiod på tio veckor 

men täckte in en längre tidsperiod bakåt i tiden, genom att studera tidigare händelseutveckling 

via intervjuer och dokument. Vidare är studien av holistisk natur, då syftet är att undersöka ett 

visst fenomen som få tidigare har studerat, snarare än att resultatet ska vara teoretiskt eller 

replikerbart (ibid s. 187). Studien är även av explorativ karaktär, då värdefulla insikter har sökts 

kring ett visst fenomen och riktningen på studien har ändrats under studiens gång (ibid s. 174). 

Då syftet kräver en djup förståelse för att kunna tolka innovationsprocessen och 

analysmodellens olika dimensioner användes kvalitativ metod, då denna lämpar sig för 

undersökning av problem och fenomen som kräver en djupare förståelse  (Justesen, Mik-Meyer 

& Andersson 2011, s. 13). För att vidare kunna besvara studiens syfte och undersöka hur 

innovationsprocessen sett ut för CSV-tjänster valdes fallstudie, då denna undersökningsdesign 

lämpar sig för studier där författaren söker en djup förståelse av ett fenomen och söker besvara 

frågor som hur och varför (Saunders, Lewis & Thornhill 2012, s. 184-187). 

 

3.2 Urval: organisationsnivå 

 

I valet av företag användes ett så kallat avsiktligt urval, vilket är en icke-slumpmässig 

urvalsmetod där utförarna av studien väljer fall som verkar mest passande för studiens syfte 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 301). Då relativt få tjänsteföretag i Sverige aktivt jobbar 

med CSV var den första utmaningen att hitta ett lämpligt företag att utföra studien hos. 

Tillvägagångsättet blev att kontakta företag inom PR- och kommunikationsbranschen, då denna 

typ av företag ofta är väl insatta i nya trender.  För att ständigt vara  aktuella för sina kunder, 

som ofta är andra företag som behöver hjälp med olika typer av marknadsföring, måste dessa 

byråer hela tiden ligga steget före marknaden. Bland Sveriges ledande kommunikationsbyråer, 

valdes sedan de två företag ut som aktivt jobbar med CSV-rådgivning: Prime och Beta (se 

Tabell 1). Anledningen till att två företag undersökts är för att få mer omfattande empiriskt 

material och därmed kunna fördjupa analysen och komma fram till mer relevanta och 

övertygande slutsatser. Analysnivån ligger på organisationsnivå och studien är inte jämförande. 
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Bakgrund om företagens hållbarhetsarbete 

                                                                                                          

Prime                                                                                                                      

Prime har gått från att år 2007 inte jobba med hållbarhetsfrågor i någon större utsträckning till 

att 2013 ha bildat en egen resultatenhet, Sustainability Affairs, som arbetar med 

hållbarhetsrelaterade tjänster. Utvecklingen har gått fort och idag består hållbarhetsteamet av 

tio, tolv anställda. Från att ha jobbat främst med miljöfrågor jobbar de idag mer strategiskt 

inriktat med hållbarhet utifrån tre ben: samhälle, miljö och ekonomi. Tjänsteutvecklingen under 

senaste åren gått från att handla mycket om analyser och strategier, till att innefatta mer av 

genomförande och implementationsprocessen (Prime 2016; P1; P2; P3). 

 

Beta 

Betas hållbarhetsavdelning grundades 2006 och handlade då generellt om etik i näringslivet, 

rätt och fel samt miljöfrågor. Deras största tjänst är hållbarhetsrapportering och runt 2009 

började hållbarhetsavdelningen även jobba med hållbara webbsidor och digital kommunikation. 

Det senaste inom utvecklingen av tjänsteutbudet är att hållbarhetsavdelningen även har börjat 

jobba med strategifrågor och CSV. Hållbarhetsredovisningar är dock fortfarande den största 

tjänsten (Beta 2016; B1; B2; B3) 

 

Tabell 1. Översikt över de två företagen i studien (Källa: Prime 2016; Beta 2016) 

Företag Prime Beta 

Verksamhet Kommunikationsbyrå Kommunikationsbyrå 

Antal anställda 120 130 

Omsättning (mkr) 220 200 

Tjänster Konsulttjänster inom 

marknadsföring, 

företagskommunikation, 

hållbarhetskommunikation, 

omvärldsrelationer, 

medborgarkommunikation, 

kriskommunikation, analyser, 

strategier, planering och kreation 

                                                          

Konsulttjänster inom marknadsföring, 

företagskommunikation, 

hållbarhetskommunikation, 

omvärldsrelationer, finansiell 

kommunikation, och 

investerarrelationer 
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3.3 Urval: respondenter 

 

Precis som på organisationsnivå har valet av respondenter gjorts utefter lämplighet för studiens 

syfte, det vill säga genom avsiktligt urval (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 301). 

Tillvägagångssättet gick till på samma sätt för båda företagen och skedde på följande sätt: Den 

initiala kontakten skedde via email till en medarbetare inom företagets hållbarhetsteam, med 

information om studien och dess syfte. Att från början förklara studiens syfte och genomförande 

är viktigt, då en intressant och relevant problematisering skapar intresse och visar på kompetens 

och integritet (ibid s. 225). Det är också viktigt av etiska skäl att syftet med studien är tydligt 

(ibid s. 251-260; Vetenskapsrådet 2002). Den initiala kontaktpersonen gav sedan tips på 

nyckelpersoner inom organisationen som kunde vara värdefulla att prata med, personer som 

varit med och byggt upp företagets tjänsteerbjudande inom CSV. De har jobbat på företaget i 

flera år, har seniora poster samt kunskap och inblick i hur processen har sett ut över tid. Dessa 

nyckelpersoner rekommenderade i sin tur andra personer inom organisationens 

hållbarhetsteam, vilket resulterade i ett snöbollsurval bland respondenterna (ibid s. 289). 

Genom enskilda intervjuer med tre olika anställda från vartdera företagets hållbarhetsteam, ett 

intervjuobjekt på senior post och två på konsultposter, har ett försök gjorts till triangulering 

(ibid s. 207). För överblick av respondenterna och deras position inom respektive företag, se 

Tabell 2a och Tabell 2b. För utförligare redogörelse för respektive respondent se bilaga 4. 

 

 

Tabell 2a. Översikt respondenter Prime 

Prime (respondent) Position Antal år på företaget 

P1 Group Director & Key 

Account Manager 

9 

P2 Key Account Manger 5 

P3 Project Manager 4,5 

 

 

Tabell 2b. Översikt respondenter Beta 

Beta (respondent) Position Antal år på företaget 

B1 Partner 10 

B2 Director 1,5 

B3 Consultant 1,5 
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3.4 Datainsamling 

 

För att säkerställa att etiska principer för datainsamling upprätthållits har ett missivbrev skickats 

ut till respondenterna innan intervjutillfället (Saunders, Lewis och Thornhill 2016, s. 252, 402). 

Detta innehöll syftet med studien,  information om deltagarnas rättigheter utifrån 

Vetenskaprsådets (2002) etiska forskningsprinciper, samt information om hur resultatet 

kommer att behandlas (se bilaga 1). Syftet att undersöka framväxten av CSV-relaterade tjänster 

uppgavs, däremot nämndes inte kundens roll i innovationsprocessen, då detta ansågs kunna 

färga respondenternas svar. För att öka respondenternas känsla av bekvämlighet i 

intervjusituationen så har de själva fått välja tid och plats för intervjun (Saunders, Lewis och 

Thornhill 2016, s. 403)  vilket resulterade i att intervjuerna i samtliga fall skedde i 

respondenternas naturliga miljö. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill 2016 (s. 255) samt 

Vetenskapsrådet (2002) är det av etiska skäl viktigt att undersökningsdeltagarna garanteras sina 

rättigheter och samtliga deltagare har därför fått en skriftlig försäkran på att intervjun är frivillig 

och att respondenterna samt företaget tillåts vara anonyma. 

 

Data samlades in genom enskilda intervjuer med samtliga respondenter och omfattade ca 60 

minuter vardera. För att få en överblick över ämnet genomfördes först en pilotintervju med 

Anki Sundin, näringsfysiolog, föreläsare och CSV-konsult med bakgrund inom 

livsmedelsbranschen. Detta gjordes även för att förfina intervjufrågor och reda ut eventuella 

oklarheter. Intervjuerna utfördes semi-strukturerat, med ett antal förutbestämda frågor och 

teman men med utrymme för diskussion och där många frågor varit öppna för att tillåta 

utforskande följdfrågor beroende på respondentens svar (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 

391-395). Studiens komplexa natur och explorativa karaktär gjorde att författarna ansåg att 

denna typ av datainsamling lämpade sig bäst för att besvara studiens syfte. De specifika 

intervjufrågorna har inte delgetts respondenterna i förväg, vilket var ett medvetet val, då detta 

skulle kunna påverka svaren. För att uppfylla syftet ska svaren helst vara spontana och komma 

naturligt. Eftersom frågorna handlar om det egna företaget skulle annars svar kunna formuleras 

i förväg för att framställa företaget i så god dager som möjligt. En nackdel med att 

respondenterna inte fått förbereda svaren är att de kan bli mer osammanhängande, men detta 

har kompenserats genom att respondenterna har getts möjlighet att i efterhand komplettera 

uppgifter via email. 
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Samtliga intervjuer spelades in för att försäkra exaktheten i svaren och för ge att författarna 

möjlighet att helt kunna fokusera på intervjupersonen och inte behöva anteckna svaren under 

intervjun (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 413). Utöver intervjuer har sekundärdata 

samlats in i form av interna dokument och kundmaterial från respektive företag.   

 

3.4.1 Intervjufrågor 

 

För att få respondenterna att känna sig bekväma i intervjusituationen samt för att ge författarna 

en överblick ställdes inledningsvis frågor kring respondentens bakgrund innan de började jobba 

för företaget och om deras bakgrund inom företaget, vad företaget står för och vad de har för 

mål och nyckelkompetenser. För att ytterligare fånga in bakgrunden och för att ge författarna 

ett bredare sammanhang ställdes sedan frågor om företagets hållbarhetsarbete och hur 

utvecklingen har sett ut generellt över tid. Frågan om vad företaget menar är skillnaden mellan 

CSR och CSV ställdes också i början av intervjun för att få en bild av deras perspektiv på 

konceptet och dess applicering. Gällande utvecklingen av företagets tjänster inom CSV, har 

inledningsvis öppna frågor ställts för att täcka in respondentens egen tolkning av händelser och 

olika aspekter i företaget. Även om intervjun behövts kompletteras med vissa specifika frågor 

så har dessa frågor ställts först mot slutet av intervjun och stor ansträngning har gjorts för att 

frågorna inte ska vara ledande, vilket enligt Saunders skulle kunna leda till bias (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2016, s. 409). För utförligare intervjuguide, se bilaga 2. 

 

 

3.4.2 Operationalisering 

 

Analysen av det empiriska materialet har skett med hjälp av analysmodellen (se Figur 3). 

För att analysera datamaterialet med hjälp av analysmodellens olika variabler har det teoretiska 

ramverket operationaliseras till intervjufrågor som visas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Operationalisering av teori 

 

 

Analys-Variabel 

 

Teori 

 

Operationalisering 

 

Involvera kund  

innan målsättning 

 

 Von Hippel och 

Oliveiras teori om 

Ledanvändare (Lead 

Users) (2011) 

 Gustafsson et al. 

(2016) om 

tjänsteinnovation 

 
När påbörjades arbetet med 

att börja erbjuda tjänster 

inom CSV? 

Hur uppkom idén till att 

jobba med CSV (kundens 

efterfrågan/eget initiativ)? 

När ni bestämt er för att 

jobba med CSV, hur såg 

nästa steg i processen ut? 

I vilket steg involverades 

kunden? Var det i slutskedet, 

efter utvecklingen av den 

färdiga tjänsten eller var det 

i ett tidigare stadie? 

 

Tjänsteutveckling 

tillsammans med kund 

 

 Grönroos och Voima 

(2012) samskapande 

(co-creation)  

 Gallouj och 

Weinstein (1997) 

om ad hoc 

innovation 

 

Skedde utvecklingen av 

tjänsten till största del 

internt eller mer externt (mot 

kund)? 

Hur delaktig skulle du säga 

att kunden var i utformandet 

av tjänsten? Utformade ni 

tjänsten innan ni testade den 

på kund eller utformades 

tjänsten tillsammans med 

kunden? 

 
 

 

Marknadslansering 

 

 Gallouj och 

Weinstein (1997) 

om ad hoc innovaion 

 Witell et al. (2016) 

om vad som är en 

innovation 

 Gustafsson et al. 

(2016) om 

tjänsteinnovation 

 

Utvecklades pilotuppdraget 

(som nämns i intervjun) till 

en generell lösning för flera 

kundproblem? 

När kände ni att tjänsten var 

redo för marknaden? 

Hur skedde paketeringen av 

tjänsten? Hur såg 

slutprodukten ut som ni 

erbjuder kunden? 
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3.5 Bearbetning av data 

 

Efter att intervjuerna genomförts så transkriberades de utefter Saunders, Lewis och Thornhills 

rekommendationer (2016, s. 572-574). Därefter skickades de till samtliga respondenter för 

validering av resultaten, vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill 2016 (s. 201) förstärker 

tillförlitligheten. Inspelningarna har sedan raderats, för att värna om respondenternas integritet 

(ibid, s. 411-414). Efter detta följde en kodning av det transkriberade intervjumaterialet och 

efter enstaka förtydliganden från några av respondenterna sammanställdes datamaterialet i 

uppsatsens resultatdel. 

 

4. Empiri      

                                                           
4.1 Framväxten av CSV som tjänstekoncept 

 

2011 publicerades en artikel om hållbarhet i Harvard Business Review, skriven av Mark R. 

Kramer och Michael E. Porter. Artikeln fick stor spridning, bland såväl praktiker som 

teoretiker, och begreppet CSV, Creating Shared Value, myntades. Anledningen till att artikeln 

fick så stor uppmärksamhet var att den beskrev affärsnyttan i hållbarhetsarbete och CSV 

definierades som ett förhållnings- och verksamhetssätt som ökar ett företags konkurrenskraft 

samtidigt som det gynnar de ekonomiska och sociala förhållandena i de samhällen där de är 

verksamma. ”Tanken med CSV är att hållbarhet driver lönsamhet och tvärtom” (Sundin 2016). 

CSV utvecklades delvis som ett svar på den intensifierade kritik som affärsvärlden mött, där 

företag ses som en starkt bidragande orsak till ekonomiska, sociala och miljömässiga problem 

och anklagas för att frodas på bekostnad av det bredare samhället. Kramer och Porter (2011) 

menar att CSV är ett sätt att återuppfinna kapitalismen och skapa en gemensam värdegrund där 

aktieägarnas och samhällets intressen möts, för att på så sätt skapa innovation och tillväxt. Till 

skillnad från CSR (Corporate Social Responsibility) som många gånger handlar om att “göra 

gott” och att ha en hållbarhetsstrategi vid sidan av kärnverksamheten, handlar CSV om att 

integrera hållbarhet i den centrala affärsstrategin för att skapa en hållbar affärsstrategi där det 

ekonomiska värdet och det sociala och miljömässiga värdet simultant förbättras (Kramer & 

Porter 2011).  “CSV innebär lönsam hållbarhet, medan CSR enligt den traditionella 

definitionen ofta handlar om välgörenhet eller sponsorskap” (Sundin 2016).   
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Kramer och Porter (2011) beskriver hur företag kan arbeta med CSV på olika nivåer, genom att 

återuppfinna sina produkter och marknader, genom att omdefiniera produktivitet i den egna 

värdekedjan och/eller fokusera på lokal klusterutveckling. De undersökta företagen i denna 

studie arbetar med att hjälpa andra företag att jobba utifrån CSV och gemensamt 

värdeskapande. De hjälper sina kunder att identifiera kopplingen mellan affärsnytta och 

samhällsnytta och det handlar mycket om att integrera kundernas hållbarhetsstrategi i 

affärsstrategin. I de undersökta företagens CSV-erbjudande ingår flertalet tjänster som 

rådgivning, rapportering, analys, strategi, implementering samt integrering av dessa i kundens 

verksamhet och kommunikation. 

 

  

4.2 Intervjuresultat    

                                                                                                                                   

4.2.1 Företagets syn på CSV 

 

Prime 

Prime förklarar hur CSV innebär att hållbarhetsarbetet är integrerat direkt i kärnverksamheten 

och att det i sig skapar värde för företaget och dess ägare. De beskriver också hur CSV innefattar 

många aspekter, så som miljö, samhälle och sociala villkor. “CSV innebär att hållbarhet är en 

del av affärsstrategin och fokuserar på hur man kan bidra positivt till en samhällsutveckling” 

(P2). De beskriver hur CSR traditionellt sett har varit något vid sidan av kärnaffären, som 

företag gör för att kompensera för den negativa effekt deras verksamhet orsakar, medan tanken 

med CSV är att affärsvärde och samhällsvärde går hand i hand, med ett större fokus på hur man 

kan maximera sin positiva påverkan. “Man tänker affärsstrategi och hållbarhetsstrategi 

integrerat [...] Det handlar om att vara proaktiv istället för reaktiv, att definiera och möta 

omvärldens förväntan för att på så sätt stärka marknadsposition och affärsutveckling...Vi 

brukar säga att det handlar om att gå från riskminimering och att uppfylla lagens krav till att 

se affärsmöjligheter genom att identifiera värde, för både kunder och samhälle” (P3). 

 

Beta 

Beta uppger att CSV handlar om att skapa en hållbar affärsstrategi snarare än att ta fram en 

separat hållbarhetsstrategi och att hållbarhetsfrågan bör lyftas till ledningsnivå och inte stanna 

inom en hållbarhetsavdelning. Hållbarhetsdimensionen integreras i företagets affärsverksamhet 

för att på så sätt öka företagets konkurrenskraft. CSR är snarare är ett förhållningssätt som 

handlar om ansvarstagande och riskminimering och ofta utgår från investerarnas krav och 
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önskemål, medan CSV har mer strategisk höjd och är mer långsiktigt. B1 och B2 beskriver hur 

de inte anser att det är något fel med att jobba med CSR, men att CSV tar hållbarhetsarbetet ett 

steg längre. B3 uttrycker det som “CSV handlar om att tjäna pengar genom att skapa 

samhällsnytta.” 

 

4.1.2 Involvera kund innan målsättning  

 

Prime 

Hos Prime utvecklas tjänsteutbudet hela tiden (P1:P2:P3). De berättar att de har få fasta 

produkter som de säljer till sina kunder, utan snarare har idéer vilka sedan utformas beroende 

på kunden och dess behov. ”En utmaning när vi hela tiden gör nya saker är att man inte vet 

exakt hur det kommer se ut. Det blir då nödvändigt att ha en ambition att utveckla nya sätt, nya 

modeller och förhållningssätt etc” (P1). När det handlar om att göra nya typer av uppdrag 

uppger samtliga respondenter att Prime tar på sig uppdraget med trygghet i att de har den 

aktuella kompetensen, även om de inte tidigare utfört ett sådant uppdrag.  

 

P1 uppger att det var en kombination av flera faktorer som ledde till att Prime började erbjuda 

tjänster inom CSV. I samband med ett uppdrag åt en kund (hädanefter hänvisad till som PA) 

under år 2008, utvecklades tidigt en syn på hållbarhetsstrategier som liknade CSV, även om 

begreppet då ännu inte lanserats. Kunden PA är ett företag som producerar hygien-och 

skogsprodukter och som var kund hos Prime sedan tidigare. Kunden har en lång historia av 

hållbarhetsarbete och var enligt B1 tidiga med att uppmärksamma att hållbarhet utvecklades till 

en mer central del i modernt företagande. PA var beredda att lägga större fokus på 

hållbarhetsområdet och kontaktade då Prime vars uppdrag var att definiera vad som 

kännetecknade de företag som globalt uppmärksammats för sitt hållbarhetsarbete. I korthet var 

omvärldsanalys, förändringsfokus, partnerskap och affärsrelevans de viktiga utgångspunkterna. 

Framförallt hade alla dessa företag mer eller mindre uttalat ett mål att maximera sin positiva 

samhällsnytta. Utifrån denna analys kom Prime fram till ett antal insikter som kunden PA kunde 

ha som utgångspunkt i utvecklingen av hållbarhetsarbetet.  

 

Vidare skedde det hos Prime runt 2010-2011 en sammanslagning av två avdelningar: Public 

Affairs (omvärldsrelationer) och Corporate Communications (företagskommunikation). P1 

beskriver detta som ytterligare ett steg mot CSV, då Prime i samband med omstruktureringen 
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satte som mål att hjälpa sina kunder att bli moderna samhällsbyggare. Detta mål blev till ett 

motto som de sedan hade som utgångspunkt i kunduppdragen (P1:P2). Det blev ett sätt för dem 

att lyfta hållbarhetsbegreppet till att täcka in alla de tre klassiska benen i hållbarhet; ekonomi, 

miljö och samhälle.  

 

Prime hade ett av de första stora strategiprojekten inom CSV år 2012. Det var åt en kund inom 

gruvdriftsbranschen (hädaneter hänvisad till som PB), som Prime tidigare hade utfört uppdrag 

gällande miljötillstånd och tekniska frågor. Kunden PA ville ta sitt hållbarhetsarbete vidare och 

kontaktade Prime för att identifiera viktiga fokusområden. Prime utformade en modell där de 

satte kundens affärsmål i centrum och identifierade olika hållbarhetspunkter som hade nära 

koppling till målen. “Det blev en modell som vi i princip jobbade fram tillsammans med kunden. 

Vi lade fram förslag men det var många gemensamma diskussioner som gjorde att vi förstod 

vad de menade och vad de ville ha snarare än att vi kom dit med en färdig modell” (P1). 

Kundens hållbarhetsrapport fick året efter pris för att den var så affärsnära. I samband med 

kunduppdraget för PB började CSV-begreppet spridas och Prime såg att det stämde väl in med 

det perspektiv de själva hade på hållbarhet. CSV-begreppet blev därmed ett sätt att 

systematisera och beskriva det som de redan arbetat med (P1:P2:P3) ”När vi fick fatt på det så 

tänkte vi att; det är vi, det är så vi vill prata med våra kunder” (P2). De pratar även om vikten 

av att ligga i framkant och att inte göra som alla andra gör ”PR-branschen traditionellt har 

handlat om att skapa uppmärksamhet för någonting, och det skapar värde för kunderna, medan 

vi pratar om att om vi skapar någonting som har reellt värde, så kommer det att generera 

uppmärksamhet. Man vänder på den ekvationen” (P3). 

 

Beta 

Hos Beta utvecklas tjänsteutbudet kontinuerligt. De har ett antal fasta produkter som de erbjuder 

sina kunder men lyfter fram att “...kunderna har olika behov och det är inte så att man har ett 

paket som man erbjuder åt alla kunder, utan man måste förstå kunden.” (B3). B1 tar upp att 

utvecklingen sker “...i interaktion med kunden, vi är ju till för kundernas behov.” B1 berättar 

att inför nya tjänster så gör de alltid intern marknadsföring i organisationen, såväl som extern 

marknadsföring som generar kunder. Han fortsätter och berättar att man oftast som konsult har 

en massa idéer (kanske fem stycken åt gången) och att man alltid är öppen för olika lösningar. 

”Vi har nya saker på radarn hela tiden och ser om det händer nåt. Det är först när man får 

bäring i olika projekt som man känner att nu kan vi nog ta det lite längre. Det är väldigt svårt 



18 
 

att be en kund om ett uppdrag och säga att vi ska göra något vi aldrig har gjort. Man behöver 

en pilot, någon kund som går före.” 

 

Flera anledningar ledde till att Beta började erbjuda tjänster inom CSV. B2 och B3 lyfter fram 

att B1 sedan länge har haft stort intresse för CSV och därmed varit drivande i utvecklingen mot 

CSV inom företaget. De tar också upp att avsändaren, Harvard Business Review, är viktig i 

sammanhanget och ger hög kredibilitet åt begreppet CSV, vilket gör det svårare för skeptiker 

att avfärda konceptet. B1 förklarar att konceptet CSV och själva idén om att hållbarhet och 

vinstmaximering går hand i hand, har haft stor betydelse för hur man ser på hållbarhet, inte bara 

inom företaget, utan också i ett bredare perspektiv. Han anser att många teoretiker har en utopisk 

syn på företag, som menar att företag måste bli ”goda”. De förväntas rannsaka sig själva och de 

värden de står för, och detta synsätt fungerar inte på företag i praktiken. ”Det som är Porters 

stora bidrag är att han har kunnat presentera en modell som är genomförbar i näringslivet, 

och att han på så sätt får med sig näringslivet på en hållbarhetsagenda som de andra inte riktigt 

har lyckats med. CSV handlar om affärsnytta, innovation och värdeskapande och tillsammans 

med hela Harvards varumärke så går det bara rätt in i styrelserummen!” (B1).  

 

Efter att hållbarhetsavdelningen på Beta haft en del idéer internt, och speciellt B1 hämtat 

mycket inspiration från Michael Porter’s hela konceptet med CSV, genomförde Beta år 2015 

sitt första stora uttalade CSV-projekt åt deras kund BA. B1 och hans kollegor hade känt 

hållbarhetschefen på BA sedan lång tid tillbaka och visste att BA behövde göra om sin 

hållbarhetsstrategi. De föreslog då CSV-modellen och B1 förklarar att detta synsätt blev en 

slags katalysator för att göra om kundens strategi. BA är en kund som verkar inom finanssektorn 

och har en lång historia av att genom sin affärsverksamhet bidra till investeringar i förnyelsebar 

energi och metoder för att förebygga ohälsa. Tillsammans med Betas samarbetspartner Gamma, 

en internationell konsultfirma specialiserad inom CSV, genomförde Beta ett uppdrag åt BA där 

konceptet CSV användes som en metod för att identifiera samhälleliga behov som kunden 

genom sin affärsmodell har möjlighet att påverka positivt.  
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Figur. 4 Kartläggning av företagen och de relationer som ansetts vara av vikt i 

innovationsprocessen 

 

4. 1.3 Tjänsteutveckling tillsammans med kund 

 

Prime 

Prime pratar om hur utvecklingen av deras erbjudande ofta börjar i kunduppdragen och det är 

sällan de tänker att ”vi borde göra så här” för att sedan sälja in det till sina kunder, utan det 

handlar snarare om att de tar på sig ett uppdrag som de inte gjort förut, och då blir tvungna att 

tänka nytt.  ”Tjänsterna utvecklas hela tiden. Vi har få formella strukturer så som ’nu har vi 

utvecklat en ny tjänst’, utan det är mer för varje gång vi gör någonting så gör vi det lite 

annorlunda och lite bättre. Vi får ett uppdrag, levererar en strategi, följer upp processen i 

efterhand och ser vad som funkade bra och vad behöver vi utveckla. Sedan efterhands-

konstruerar vi ofta processer och erbjudanden för nästa uppdrag.”  (P3). P1 uttrycker sig 

liknande “Det som gör oss unika är att vi har väldigt lite av ’du kan köpa det här av oss’, utan 

vi skräddarsyr och jobbar nära kund utifrån de behov vi identifierar tillsammans. På ett sätt är 

det lättare att beskriva vårt tjänsteerbjudande utifrån vilka behov det är vi kan jobba med, för 

erbjudandet kommer lite utifrån det.” Även P2 uppger ”Det kanske låter konstigt men vi affärs-

utvecklar oss själva tillsammans med kunderna skulle jag säga”.  

  

Prime förklarar att det var i uppdraget för kunden PB som de förstod potentialen i att ha ett 

helhetsgrepp på hållbarhet. De tog sin an projektet som då var ny mark, utifrån inställningen att 

de kunde klara av det tack vare sin kompetens. “[Uppdraget] breddade vårt sätt att se på oss 

själva och vad vi kunde erbjuda” (P2). Det blev en viktig benchmark för att i kommande projekt 
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inte bara titta på miljöaspekten, utan att även se till ett större perspektiv och bidra till att deras 

kunder hittar sin samhällsroll (P1: P2: P3).  

 

När det kommer till att Prime började utveckla en egen modell för hur de i kunduppdrag jobbar 

med CSV, anser P1 att det faktum att byrån även har ett systerföretag, United Minds, 

specialiserat på  omvärlds- och marknadsanalys, var en grund för att det erbjudandet 

utvecklades till det det är idag.  

 

Beta 

B1 förklarar hur nästan all konsultutveckling sker tillsammans med kund, om det inte handlar 

om gigantiska bolag som har ett fast tjänsteutbud. För mer lokala byråer är det i interaktionen 

som tjänsteutvecklingen uppstår. ”Ofta är det litegrann slumpen i de här sakerna, det finns ett 

institutionellt tryck på förändring, men hur och vad som händer är ofta lite slumpartat. Så det 

är inte alls så där planerat som man kan tro kanske när man sitter vid sidan av. Det viktiga är 

att du har det här omvandlingstrycket.” B1 förklarar även hur de samskapar marknaden och att 

påverkansriktningen går åt båda hållen. Genom att Beta gör mätningar, kundundersökningar 

och trendspaningar som de publicerar så påverkar de opinionsbildningen på marknaden. I deras 

undersökning av vad 100 olika företag satsar mest pengar på varje år, kommer hållbarhet 

numera först. De utför även hållbarhetsrankningar av olika företag vilket gör att de företag som 

hamnar lågt i rankingen får ökade incitament att arbeta mer med hållbarhet för att förbättra de 

aspekter som anses bristande. Allt detta skapar ett ökat tryck på marknaden, som inte är 

tvingande, men som ger ringar på vattnet. 

  

B1 och B2 beskriver också BA-fallet som ett pionjärsarbete i arbetet med CSV, både för Beta 

och för BA. ”Jag tror att det kan ha varit så att vi tog det projektet på lite andra premisser mot 

hur vi vanligtvis gör uppdrag, för att vi tyckte det var viktigt att få testa att göra ett sådant 

projekt.” (B2) Hon beskriver att Beta var tjänsteleverantörer åt BA men att kunden också 

fungerade som en partner i projektet. B1 berättar att BAs hållbarhetschef har varit mycket 

drivande och haft en viktig roll i projektet och de marknadsföringseffekter som det fick. Vidare 

lyfter B1 och B3 att en annan viktig faktor var att Betas samarbetspartner Gamma, som är 

experter på CSV, var med som samarbetspartner i projektet.  
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4.1.4 Marknadslansering: 

 

Prime  

Prime uppger att de marknadsför sina tjänster främst genom case, spaningar och seminarier. 

Bland annat hålls ett årligt Showcase, där exempel på uppdrag som Prime har utfört visas upp, 

tillsammans med deras kunder. Hållbarhetsgruppen har haft den typen av dragningar de senaste 

åren och nya uppdrag definieras oftast utifrån förfrågningar där företag tagit del av tidigare 

arbete eller har ett identifierat behov. ”I den här branschen är det viktigt att ha case, kunna visa 

vad man har gjort förut” (P1).  

 

Det  var efter kunduppdragen för PA och PB som Prime började marknadsföra sig som CSV-

leverantör och idag står det uttryckligen på deras hemsida att CSV-konceptet är kärnan i Primes 

verksamhet, inte minst inom Sustainability Affairs-teamet. Sedan PB-uppdraget har företaget 

haft flertalet kunduppdrag relaterade till CSV och idag har Prime erfarenhet av ett flertal olika 

branscher och strategiska uppdrag, mest företag men även branschorganisationer.  

     

Samtliga respondenter uppger att de tar med sig erfarenheter från kunduppdrag och att 

tjänsteerbjudandet efter uppdrag kan modifieras, att de har en fast grund men ett flexibelt 

erbjudande. Däremot handlar det inte så mycket om strukturerad dokumentation utan mer om 

abstrakt kunskap som sitter hos personalen “När man lär sig från fall till fall så är det mycket 

genom personalens kompetens, och att man får fråga runt om man inte själv har erfarenhet. 

Det handlar om personlig integration och utbyte.” (P3)  

 

Beta 

Beta började marknadsföra sina tjänster inom CSV efter det att projektet med BA var avslutat. 

”Vår marknadsföring av de här tjänsterna gjorde vi ju först när BA var klara med sitt projekt, 

vilket var förra våren” (B1). När projektet var avslutat fick det stor uppmärksamhet och både 

kunden BA och samarbetspartnern Gamma marknadsförde projektet och samarbetet på olika 

konferenser och event, bland annat i Almedalen. Efter det började även Beta att marknadsföra 

projektet för andra kunder och prata om att de erbjuder CSV-tjänster. ”Så det var egentligen 

från våren 2016 som vi började vi få andra uppdrag inom det här fältet (B1)”. Idag är CSV ett 

erbjudande som Beta har, en spetsprodukt som de själva kallar det, som de ”gör mycket väsen 

kring” för att företag ska veta om att de håller på med det (B1). 
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CSV-projektet som Beta genomförde med BA har fungerat som ett exempel på ett lyckat projekt 

och där informationen är publik, vilket har gett bra marknadsföring åt deras CSV-arbete. Bland 

annat hamnade BA som enda svenska företag på Fortune Rankings Top 50 ’Change the World’ 

Companies 20168. B2 anser att projektet med BA inte var startskottet för CSV som tjänst, 

eftersom de jobbat med CSV sedan innan, men att det konkretiserade vad ett CSV-erbjudande 

skulle kunna vara. “Jag tror att det blev startskottet för nån slags produktifiering av en process, 

men inte för själva rådgivningen.”  

 

Samtliga respondenter uppger att de tar med sig erfarenheter från kunduppdrag och B1 

beskriver hur tjänsten i viss utsträckning standardiseras med tiden. Det använder samma bilder, 

modeller och tankesätt när de jobbar med CSV, men utförandet kan bli olika beroende på bolag. 

B3 uppger att vägledande projekt (så kallade Best Practice-Exempel) kan vara bra att hänvisa 

till men betonar att man aldrig kan kopiera ett projekt, utan att det mer är kunskapen som man 

kan ta med sig som är värdefull. B2 beskriver att det finns intern dokumentation kring alla 

projekt även om det inte alltid finns en sökbar databas. Men att man självklart tar med sig 

kunskap från ett projekt till ett annat ”Det är ju det kunder betalar för, att man har den 

erfarenheten och att man har gjort det förut. Vi återanvänder både verktyg och processer, 

analyser och sånt där. Men anpassar såklart och fyller på så att det hela tiden växer och 

utvecklas” (B2).  

 

5. Analys 
 

Eftersom det är tjänsteinnovationsprocessen för CSV-tjänster som ämnas undersökas ligger 

fokus på kundens roll i företagets utveckling av den nya tjänsten och det är alltså inte processen 

för varje specifik kundaffär som analyseras. Det är endast när en specifik kundaffär har haft 

betydelse för framtagningen och utvecklingen av den nya tjänsten som denna analyseras utifrån 

modellen för innovationsprocessen. Denna typ av kunduppdrag identifierats i båda fallen, och 

benämns som pilotuppdrag eller pionjärsuppdrag. Utöver detta har andra bidragande faktorer 

och influenser behandlats i analysen. 

                                                           
8 Fortune Magazine publicerar varje år företagsrankings barserade på olika kategorier. En av dessa är “Change 

the world” som lyfter fram de företag som har skapar lönsamhet genom att hantera samhällsutmaningar och på så 

sätt tjänar pengar på att göra gott (Fortune 2016). 
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5.1 Involvera kund innan målsättning 

 

Som framkommit av resultatet tycks tjänsteinnovationen, i både Prime och Betas fall, ha börjat 

i kunduppdragen. De pionjärprojekt med specifika kunder som beskrivs i båda fallen, återfinns 

i von Hippels teorier om ledanvändare och deras betydande roll i innovationsprocesser hos 

företag. I Betas fall fungerade kunden BA som en ledanvändare då de inom sin sektor var 

framstående när det gäller gemensamt värdeskapande kring hållbarhet, och mycket intresserade 

av att arbeta med konceptet CSV. I Primes fall är PA och PB båda exempel på ledanvändare, 

där projektet med respektive kund fick betydelse för det fortsatta arbetet med CSV. Dessa 

kunder låg båda i framkant vad gäller sitt arbete med hållbarhet, och var beredda att ta 

ytterligare ett steg och aktivt arbeta med CSV. Genom att involvera kunden tidigt i processen 

besparade såväl Beta som Prime, i enlighet med von Oliveira & von Hippels teori, tid och 

resurser som annars hade krävts för att tolka kundernas behov.  

 

Det framgår alltså av resultatet att kunderna uppfyller Oliveira och von Hippels (2011) 

egenskaper för ledanvändare, det vill säga att de ska vara före marknaden gällande en specifik 

trend och att de förväntar sig att ta del av de fördelar som den nya tjänsten skulle innebära. 

Däremot framkom i studien ytterligare en dimension, då de identifierade ledanvändarna (BA, 

PA och PB) alla hade en nära relation till respektive tjänsteleverantör (Prime och Beta) och där 

samtliga hade deltagit i tidigare projekt med företaget. Anledningarna till att denna egenskap 

uppkom som en viktig faktor i sammanhanget är troligtvis flera.  Om en kund har en nära och 

väl etablerad relation till tjänsteföretaget tycks detta öka benägenheten att testa nya lösningar. 

Dels innebär en etablerad kundrelation att kunden har erfarenhet av tidigare projekt vilket i så 

fall skulle kunna innebära en högre grad av förtroende gällande nya typer av projekt. En nära 

kund skulle också kunna vara mån om att värna om relationen vilket kan vara en bidragande 

orsak till att denne ställer upp som pilot, utöver de fördelar som den nya tjänsten skulle innebära. 

Även för tjänsteleverantören, Prime och för Beta, är det troligtvis lättare att testa och utveckla 

en ny tjänst med en kund som de känner väl, än med en kund med vilken de inte har en nära 

relation. 
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5.2 Tjänsteutveckling tillsammans med kund 

 

I såväl Primes som Betas fall kan man se att CSV-erbjudandet, i enlighet med Gröönros och 

Voimas (2012) definition (en funktion av interaktion mellan tjänsteleverantör och kund), vuxit 

fram genom samskapande. Detta stämmer även överens med Gallouj och Weinsteins (1997) 

teorier om vikten av samspel mellan leverantör och kund vid framtagning av nya tjänster. I 

studiens resultat framkommer att, utöver kundens roll, har även Primes systerföretag United 

Minds, och Betas samarbetspartner Gamma, varit viktiga i utvecklingen av respektive företags 

CSV-tjänster. Den främsta anledningen till detta tycks vara den kunskap och kompetens som 

United Minds och Gamma besitter, vilket tycks vara innovationsfrämjande i och med att det 

ger företagen bättre förutsättningar att ta sig an nya typer av tjänsteuppdrag. 

 

I Primes fall tycks innovationen likna skeendet vid en ad hoc innovation, då tjänsteinnovationen 

inte skedde som en planerad process utan snarare var något som upptäcktes efteråt. Enligt Prime 

skedde både uppdraget för PA och uppdraget för PB på kundens förfrågan, utefter kundens 

specifika behov. De beskriver själva hur det var först efter kunduppdragen för PA och PB, som 

de insåg potentialen i att ha ett helhetsgrepp på hållbarhet samt vikten av att gemensamt 

värdeskapande och modernt samhällsbyggande. Denna insikt kom alltså först i efterhand, och 

när CSV-begreppet sedan lanserades kan man säga att de upptäckte att de själva uppfunnit en 

CSV-tjänst, utan att kalla det för det. Betas tjänsteinnovation tycks ha skett lite mer avsiktligt, 

där Beta velat utveckla CSV-konceptet, och då kontaktat PB, som de kände till behövde göra 

om sin hållbarhetsstrategi, och föreslagit CSV-modellen som ett sätt att utforma denna strategi. 

En av respondenterna uppger själv att ”Det är väldigt svårt att be en kund om ett uppdrag och 

säga att vi ska göra något vi aldrig har gjort. Man behöver en pilot, någon kund som går före” 

(B1). I Betas fall framstår det som en mer medveten kundinvolvering i tjänsteutvecklingen. 

 

Något som kan tänkas vara en förklaring till att detta skiljer sig åt mellan Prime och Beta är 

tidsaspekten. Hos Prime utvecklades i samband med kunduppdraget med PA 2008 ett tankesätt 

kring hållbarhet som liknade CSV, innan konceptet lanserats. När de sedan utförde uppdraget 

åt kund PB år 2012 och konceptet samtidigt hade börjat spridas, insåg de potentialen i att 

definiera och konkretisera detta arbetssätt och att använda CSV som ett mer konkret 

tjänsteerbjudande (i marknadsföringen gentemot sina kunder). Att Primes tjänsteinnovation 

skedde ad hoc och värdesattes som en innovation först efter att tjänsten tillhandahållits, kan 

troligen bero på att konceptet först då började få spridning. När Beta däremot började utveckla 
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sitt CSV-erbjudande hade konceptet funnit i några år och B1 hade stor kunskap och intresse för 

det. Betas val att börja jobba med CSV i kunduppdrag var mer medvetet och den initiala 

kontakten med kunden mer aktiv, därav var tjänsteinnovationen mer planerad. 

 

5.3 Marknadslansering 

 

Hos både Prime och Beta kan man se att den kunskap och kompetens som uppstått i 

kunduppdragen (med PA och PB respektive BA) åtminstone till viss del, har standardiserats 

och formaliserats för att sedan återanvändas i andra kunduppdrag, i enlighet med Gustafsson, 

Kristensson och Witell (2016). Trots att tjänsten inte fullt ut har standardiserats bör den ändå 

ses som en innovation, då tjänsten har tillgängliggjorts för ett bredare spektra av kunder, vilket 

är den definition som Witell et al. (2016) kommer fram till i sin studie av tjänsteinnovation. 

Respondenterna hos båda företagen betonar att en kundlösning oftast inte kan standardiseras 

helt och hållet, eftersom att konsultyrket innebär att tjänsten anpassas utefter kundens behov. 

De betonar dock att man även som konsult tar med sig kunskap och erfarenheter från ett 

kunduppdrag till nästa.  

 

Såväl Prime som Beta har efter uppdragen med PA och PB respektive BA, börjat marknadsföra 

sig mer inom CSV-tjänster och har i marknadsföringen lyft fram dessa kunduppdrag som 

lyckade exempel. Prime beskriver själva hur de främst marknadsför sina tjänster genom case, 

spaningar, seminarier och Showcase och P1 uppger ”I den här branschen är det viktigt att ha 

case, kunna visa vad man har gjort förut”. Beta började marknadsföra sina tjänster inom CSV 

efter att projektet med BA var avslutat. ”Vår marknadsföring av de här tjänsterna gjorde vi ju 

först när BA var klara med sitt projekt”. Kunduppdragen har därför inte enbart varit avgörande 

för tjänsteinnovationen utan också viktiga för nya kunduppdrag.  
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6. Slutsats  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka framväxten av tjänster kopplade till CSV samt 

kundens roll i innovationsprocessen. Material har samlats in från två av de ledande 

kommunikationsbyråer som erbjuder CSV-tjänster och analyserats med hjälp av teorier inom 

tjänsteinnovation och kundinvolvering. Båda företagen definierar CSV som ett koncept där 

hållbarhetsarbetet är integrerat i kärnverksamheten, vilket i sin tur ökar företagets 

konkurrenskraft och lönsamhet, samtidigt som det bidrar positivt till en samhällsutveckling. I 

analysen av resultatet framgår att ett flertal faktorer varit bidragande till framväxten av tjänster 

kopplade till CSV hos de undersökta företagen och att kunden har haft en avgörande roll i 

innovationsprocessen. 

 

Studien har bekräftat vikten av att involvera ledanvändare i innovationsprocessen, vilka utgörs 

av specifika kunder, och karaktäriseras av att de befinner sig i framkant inom arbetet med 

hållbarhet och att de har behov som väntas uppfyllas i och med den nya tjänsten. Ytterligare en 

faktor som identifierades i studien var att ledanvändarna i båda företags fall utgjordes av kunder 

som företagen hade en nära och väl etablerad relation till, och att detta var en viktig faktor till 

att just dessa kunder kom att ha en avgörande roll i innovationsprocessen. Detta skulle därmed 

kunna sägas tillföra ett karaktärsdrag till ledanvändarens typiska egenskaper, kartlagda av 

Oliveira och von Hippel (2011). 

 

Kundinvolveringen har haft en betydande inverkan på tjänsteutvecklingen hos de båda 

företagen. I Primes fall har tjänsteutvecklingen haft stora likheter med ad hoc innovation, då 

den inte tycks ha skett medvetet, utan att det snarare varit något som uppmärksammats i 

efterhand. Beta verkar ha involverat kunden i innovationsprocessen  på ett mer målmedvetet 

sätt, i syfte att utveckla sitt tjänsteerbjudande. I båda fallen bekräftas vikten av samspelet mellan 

tjänsteleverantör och kund, i enlighet med Gröönros och Voimas teori om samskapande (2012) 

samt Gallouj och Weinsteins teorier om tjänsteinnovation (1997). 

 

Utöver kundens roll, identifierade studien ytterligare faktorer som bidragit till utvecklingen av 

CSV-relaterade tjänster. Dessa faktorer bestod av personalens kompetens och drivkraft, interna 

omstruktureringar och målsättningar samt närliggande aktörer, så som systerföretaget United 

Minds i Primes fall och samarbetspartnern Gamma i Betas fall. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Resultatet och slutsatserna av denna studie är relevant  för såväl teoretiker som praktiker, och 

med företag och myndigheters allt ökade satsning på både innovation och hållbarhet är detta en 

fråga som ligger högt upp på forskningsagendan. På grund av studiens undersökningsdesign 

kan resultatet inte anses vara generaliserbart, men detta har heller aldrig varit författarnas avsikt, 

då syftet snarare varit att ge en djupare förståelse för ett relativt nytt och utforskat fenomen. På 

grund av studiens begränsade omfattning har den avgränsats till att innefatta leverantörens 

perspektiv på tjänsteinnovationen och kundens involvering i innovationsprocessen. En svaghet 

i studien är därmed att kundens perspektiv inte fångats in, då inga kunder har intervjuats. För 

framtida forskning inom området skulle det därför vara intressant att undersöka kundens 

perspektiv på tjänsteutveckling och vilken inverkan kunden upplever sig ha på 

tjänsteerbjudandet. I en sådan studie kan en teoretisk referensram utgå från forskning inom 

tjänstelogik som har ett nätverkscentrerat perspektiv, där gemensamt värdeskapande (value co-

creation) samskapas via resursintegrering mellan leverantör och kund. Detta perspektiv ställer 

relationen mellan leverantör och användare i fokus (Lusch & Vargo 2004).     

 

Denna studie har gjorts på kunskapsintensiva tjänsteföretag i form av konsultbyråer, vilket 

troligtvis har betydelse för studiens resultat. Ytterligare ett förslag på vidare studier kring 

innovationsprocesser inom tjänsteföretag  är därför att titta på en annan typ av företag, som 

erbjuder mindre kundanpassade och mer standardiserade tjänster, vilket skulle kunna resultera 

i andra upptäckter och slutsatser. 

 

En intressant observation under studiens gång som inte är direkt kopplad till syftet är i vilken 

utsträckning specifika begrepp (så som CSV och CSR) är viktiga i sammanhanget. Vissa av 

respondenterna i studien menar att begrepp och benämningar är viktiga för att tydliggöra vad 

som refereras till och för att göra ett abstrakt konceptet mer greppbart. Andra menar dock att 

det är av mindre betydelse vad man väljer att kalla olika tjänster och att det viktiga inte är vad 

man kallar det, utan vad man faktiskt åstadkommer och på vilket sätt man jobbar kring 

hållbarhet i praktiken.  Här skulle fortsatta studier av konceptets betydelse inom 

kunskapsintensiv tjänsteinnovation kunna bidra till ökad förståelse för begreppet och dess 

betydelse för marknadsföringen av dessa tjänster. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
Missivbrev  

Prime 

Examensuppsats på kandidatnivå vid Företagsekonomiska Institutionen,  

Uppsala Universitet 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka framväxten och utformningen av tjänster kopplade till CSV inom 

PR-branschen i Sverige. Problematiseringen grundar sig i att CSV är ett relativt nytt fenomen och 

därför ett intressant och outforskat område. Utifrån ett teoretiskt perspektiv grundar sig 

problematiseringen i innovationsprocesser och hur dessa ser ut för tjänster (då mycket av tidigare 

forskning är riktad mot varor). 

 

Etiska aspekter 

Resultatet från intervjuerna kommer att användas som case-exempel i empiridelen av uppsatsen. 

Intervjuerna sker frivilligt och respondenterna tillåts vara anonyma. Även företaget har rätt att vara 

anonymt och kommer då att benämnas som en svensk PR-byrå med ca 120 anställda och en 

omsättning på runt 220 miljoner kronor per år. Slutversionen av uppsatsen kommer att publiceras i 

fulltext hos DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), såvida ni inte uttrycker en önskan om att 

uppsatsen ska publiceras i begränsad omfattning där (den fullständiga versionen kommer däremot 

fortfarande gå att kräva ut från institutionen på begäran).  

 

Intervjun och dess innehåll 

Eftersom Prime uttalat och aktivt arbetar med tjänster relaterade till CSV och ligger i framkant inom 

området, är vi mycket intresserade av att undersöka hur ert arbete kring det ser ut. Teman som kommer 

att behandlas är CSV och tjänster relaterade till detta, kundens roll i tjänsteutvecklingen samt 

utformning av dessa tjänster. Det vi vill fråga är exempelvis hur framväxten av dessa tjänster har sett 

ut, vilka faktorer som bidrog till att ni började erbjuda tjänster kopplade till CSV samt om 

utformningen av dessa tjänster skiljer sig från tidigare tjänster kopplade till hållbarhet. 

 

 

Ni får självfallet ta del av resultatet och analysen i efterhand. Från vårt håll önskar vi gärna möjlighet 

att ställa kompletterande frågor via mail om det skulle dyka upp avsaknad av någon information. Har 

ni några frågor eller funderingar innan eller efter intervjun är ni välkomna att maila eller ringa oss. Det 

går även bra att ställa frågor direkt i samband med intervjutillfället. 

Vi vill även passa på att tacka för ert deltagande! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Lovisa Palmér    Erika Rahmqvist 

palmer.lovisa@gmail.com   erika.rahmqvist@gmail.com 

073-541 26 46    070-730 32 38 
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Missivbrev  

Beta 

Examensuppsats på kandidatnivå vid Företagsekonomiska Institutionen,  

Uppsala Universitet 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka framväxten och utformningen av tjänster kopplade till CSV inom 

PR-branschen i Sverige. Problematiseringen grundar sig i att CSV är ett relativt nytt fenomen och 

därför ett intressant och outforskat område. Utifrån ett teoretiskt perspektiv grundar sig 

problematiseringen i innovationsprocesser och hur dessa ser ut för tjänster (då mycket av tidigare 

forskning är riktad mot varor). 

Etiska aspekter 

Resultatet från intervjuerna kommer att användas som case-exempel i empiridelen av uppsatsen. 

Intervjuerna sker frivilligt och respondenterna tillåts vara anonyma. Även företaget har rätt att vara 

anonymt och kommer då att benämnas som en svensk kommunikations-byrå med ca 130 anställda och 

en omsättning på drygt 200 miljoner kronor per år. Slutversionen av uppsatsen kommer att publiceras i 

fulltext hos DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), såvida ni inte uttrycker en önskan om att 

uppsatsen ska publiceras i begränsad omfattning där (den fullständiga versionen kommer däremot 

fortfarande gå att kräva ut från institutionen på begäran).  

Intervjun och dess innehåll 

Eftersom att CSV är ett relativt nytt koncept och Beta nyligen har börjat erbjuda tjänster inom detta är 

vi  mycket intresserade av att undersöka hur ert arbete kring det ser ut. Teman som kommer att 

behandlas är CSV och tjänster relaterade till detta, kundens roll i tjänsteutvecklingen samt utformning 

av dessa tjänster. Det vi vill fråga är exempelvis hur framväxten av dessa tjänster har sett ut, vilka 

faktorer som bidrog till att ni började erbjuda tjänster kopplade till CSV samt om utformningen av 

dessa tjänster skiljer sig från tidigare tjänster kopplade till hållbarhet. 

 

Ni får självfallet ta del av resultatet och analysen i efterhand. Från vårt håll önskar vi gärna möjlighet 

att ställa kompletterande frågor via mail om det skulle dyka upp avsaknad av någon information. Har 

ni några frågor eller funderingar innan eller efter intervjun är ni välkomna att maila eller ringa oss. Det 

går även bra att ställa frågor direkt i samband med intervjutillfället. 

Vi vill även passa på att tacka för ert deltagande! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Lovisa Palmér    Erika Rahmqvist 

palmer.lovisa@gmail.com   erika.rahmqvist@gmail.com 

073-541 26 46    070-730 32 38 
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 

Bakgrund: 

Berätta om din bakgrund? 

Vad är de främsta målen i organisationen? 

Vad skulle du säga är företagets nyckelkompetenser? 

När började ni erbjuda tjänster kopplade till hållbarhet? 

Vilka faktorer låg bakom det initiativet?  

Hur såg erbjudandet ut då? 

Hur har utvecklingen sett ut sedan dess? 

 

Mål:  

1. När påbörjades arbetet med att börja erbjuda tjänster inom CSV? 

2. Varför beslöt ni att bilda ett eget team/grupp? 

3. Hur uppkom idén till att jobba med CSV? Var det något som kunderna efterfrågade? Var det 

på ert egna initiativ?  

Om det var kunden: Hade kunden ett tydligt eller latent behov som ni identifierade? Hur 

upptäckte ni dessa behov? Hur analyserade och förstod ni kundens behov?  

4. Vad anser du är skillnaden mellan CSV och CSR? 

5. Hur ser ert erbjudande ut inom CSV och vad är det nya i detta erbjudande? Vad anser ni är 

värdet som skapas för kunden?  

6. När ni får ett uppdrag av en kund, hur tydligt brukar uppdraget vara? Handlar det 

oftast om att de vill förbättra sitt hållbarhetsarbete/hållbarhetsredovisning och vill ha hjälp 

med hur eller har de konkreta mål som att minska kostnader för återvinning med si och så 

många procent? Har kunden mål som de vill uppnå med er hjälp och som ni sedan jobbar 

utefter eller tas målen fram tillsammans med kund? Eller hjälper ni till med målsättning eller 

rentav sätter målen med hjälp av kunden? 

 

Involvera kund: 

1. När ni bestämt er för att jobba med CSV, hur såg nästa steg i processen ut? 

2. I vilket steg involverades kunden? Var det i slutskedet, efter utvecklingen av den färdiga 

tjänsten eller var det i ett tidigare stadie?  

3. Om det skedde i ett tidigare stadie: var kunden direkt eller indirekt involverad? T ex skedde 

kommunikation direkt med kund angående den specifika tjänsten, eller användes tidigare 

inhämtad kunskap om kunders behov som vägledning i utvecklandet av tjänsten? 
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Produktutveckling tillsammans med kund: 

1. Skedde utvecklingen av tjänsten till största del internt eller mer externt (mot kund)? 

2. Hur delaktig skulle du säga att kunden var i utformandet av tjänsten? Utformade ni tjänsten 

innan ni testade den på kund eller utformades tjänsten tillsammans med kunden? 

 

 

Marknadslansering:  

1. Utvecklades detta sedan till en generell lösning för flera kundproblem (kunde kunskapen som 

uppkom hos enskild kund användas för att senare få ut innovation till fler kunder)?  

Om ja: 

2. När kände ni att tjänsten var redo för marknaden? 

3. Hur skedde paketeringen av tjänsten? Hur såg slutprodukten ut som ni erbjuder kunden? 

4. Hur marknadsför ni ert arbete mot CSV (jämfört med CSR)? 

 

Bedömning i efterhand: 

1. Känner ni att ni lyckats med att utveckla en bra tjänst som skapar väde för kunden? 

2. Hur har kunderna uppfattat tjänsten? Är de nöjda? 

3. Finns det någonting i utvecklandet av tjänsten som hade kunnat göras bättre/mer effektivt? 

4. Hade det funnits fördelar med att involvera kunden mer/tidigare i processen? 
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Bilaga 3: Pilotintervju 
 

Intervju 

17 november 2017 

Anki Sundin 

 

Anki Sundin är näringsfysiolog och CSV-konsult. Hon har en Magisterexamen från 

Stockholms Universitet och Karolinska Instituten samt en Master of Business 

Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Hon upptäckte konceptet CSV 

under en kurs på Handelshögskolan som handlade om just det, och har sedan dess 

föreläst om CSV, anordnat workshops och skrivit artiklar i ämnet. 

 

Hon menar att  CSV är lönsam hållbarhet medans CSR enligt den traditionella definitionen 

handlar om välgörenhet eller sponsorskap. Majoriteten av bolagsrepresentanter tänker inte på 

hållbarhet som något som genererar lönsamhet, utan det är snarare något som läggs ovanpå 

verksamheten och så skriver man en fin hållbarhetsrapport. Hon säger att i den bästa av 

världar så behöver man kanske inte lägga så mycket fokus på hållbarhetsrapporter, utan att det 

blir en naturlig del av affären. 

 

Hon säger att kunderna inte efterfrågar CSV specifikt eftersom många inte känner till 

definitionen, men att nästan alla hon pratar med visar stort intresse när hon berättar om idén 

och hur det kan fungera i praktiken. För många företag är det något helt nytt, att man kan 

kombinera hållbarhet och lönsamhet. 

 

Hon förklarar att det även är viktigt att företag kommunicerar sitt CSV-arbete och lyfter vad i 

CSV-arbetet som är viktigt för respektive intressent. ”För investerare är såväl lönsamhets- 

som hållbarhetaspekten viktig, medan konsumenter ofta är mer intresserade av att bli ’hjältar 

på köpet’ och bryr sig kanske mindre om att företaget tjänar på att vara hållbart. Med detta 

sagt är det dock viktigt för trovärdigheten att företag är transparenta och tydliga med att de 

inte bara gör det de gör för miljö, klimat, arbetare i tredje världen eller av djuretiska skäl, 

utan också för lönsamheten.” Hon menar att vi inte får bli provocerade av att bolag ska tjäna 

pengar. ”Annars hade vi inte haft bolag. Ingen tackar nej till pengar. Ett effektivt bolag måste 

i första hand hitta pengarna, och det är ingen hemlighet. Konsumenter är lite blåögda ibland 

och tänker att små företag är bättre för miljön, att de har ett hjärta och att de stora, elaka 

företagen ska förpesta hela världen.” Hon anser att uppfattningen bland konsumenter måste 

ändras. ” Det har varit nästan lite tabu att prata om hållbarhet som att vara lönsamt tidigare. 

Jag tycker inte det måste finnas en kontrovers. Lönsamhet driver hållbarhet och tvärtom.” 

 

Anki ser många tecken på en positiv utveckling och hoppas att fler och fler företag börjar 

jobba med CSV i framtiden. 
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Bilaga 4: Respondenter   

 

Beta 

      

B1 

Partner, har arbetat på Beta sedan 2006 

Bakgrund: Intervjuperson B1 var med och grundade företagets CSR-team år 2006. Innan dess 

har han jobbat som ekonomijournalist, publicerat böcker och tidningsartiklar, samt doktorerat 

i företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm. 

      

B2 

Director, har arbetat på Beta sedan 2015 

Bakgrund: Intervjuperson B2 har jobbat inom företagets hållbarhetsteam sedan september 

2015 och jobbar främst med strategi, operationalisering och taktiska frågor. Hon är bioteknik- 

ingenjör i botten och har tidigare jobbat med hållbarhetsfrågor för ÅF, HP, Swedbank Robur 

samt Vin och Sprit. 

      

B3 

Consultant, har jobbat på Beta sedan 2015 

Bakgrund: Intervjuperson B3 har praktiserat på företaget sedan augusti 2015 och har jobbat 

som konsult sedan sommaren 2016. Han jobbar främst med research, affärsutveckling, 

projektkoordinering och strategi inom CSR-teamet. Under våren 2016 tog B3 sin examen i 

Master-programmet Management in a Global Society vid Uppsala Universitet.  

 

Prime 

      

P1 

Group Director & Key Account Manager, har arbetat på Prime sedan 2007 

Bakgrund: Intervjuperson P1 har varit på Prime i nio år och har en lång och bred erfarenhet 

inom politik, media, kommunikation och hållbarhet. Efter åtta år på Miljödepartementet 

började P1 som konsult på Public Affairs, där hållbarhetsarbetet befann sig i ett tidigt 

utvecklingsstadium. 
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P2 

Key Account Manger, har arbetat på företag A sedan början av 2012 

Bakgrund: Intervjuperson P2 har varit på Prime i fem år. Innan dess jobbade hon åtta år på 

Utrikesdepartementet, framför allt med handelsfrågor inom EU, då hon har en juristexamen 

med EU-inriktning. När hon började på byrån år 2012 var det tydligt att hon skulle jobba med 

hållbarhetsfrågor och de var då tre personer totalt inom som jobbade med detta; P1, P2 och en 

till (som nu har slutat). Företaget fokuserade vid den tiden fortfarande främst på 

miljöaspekten av hållbarhet och P2 arbetade till en början mycket med kemikaliefrågor. 

      

P3 

Project Manager, har arbetat på företag A sedan mitten av 2012 

Bakgrund: Intervjuperson P3 har varit på Prime i fyra och ett halvt år. Innan dess var hon på 

Utrikesdepartementet där hon jobbade med bistånd och CSR-frågor. Hon är statsvetare i 

grunden och under masterstudierna låg fokus på hållbarhet. P3 började på Företaget i mitten 

av 2012, några månader efter P2. 

    

      

   

 

 

 

 


