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Sammanfattning  

Corporate Social Responsibility (CSR) är företags arbete med samhälls-, ekonomiskt, miljö- 
och socialt ansvar. Självklart ska företag vara lönsamma, men det viktiga inom CSR-arbete är 
att företaget ska tjäna sina pengar på rätt sätt. I denna undersökning har vi endast tittat på 
CSR-arbete med fokus på samhällsansvar.  

Tidigare gjorda undersökningar visar att anställda som engagerar sig i samhällsfrågor är mer 
lojala mot sin arbetsgivare. Studier styrker också att det uppstår ytterligare positiva effekter då 
företag låter sina anställda utföra volontärarbete under betald arbetstid.  

Arbetskulturen i olika länder skiljer sig åt. Eftersom liknande forskning, likt den som nämns 
ovan, inte gjorts på något svenskt företag tyckte vi att det var intressant att studera om dessa 
positiva effekter kan påvisas även här.  

Skandia är en bank och ett försäkringsbolag som har bedrivit CSR-relaterad verksamhet under 
väldigt lång tid. Företaget låter alla sina anställda engagera sig i ideellt arbete under två 
betalda timmar varje månad. I rapporten besvarar vi frågan om vilka effekter det ideella 
arbetet leder till internt, samt frågan om det ideella arbetet bör vara frivilligt eller påtvingat 
för Skandias anställda. 

Vi har intervjuat tre anställda hos Skandia; en ansvarig för en del av Skandias CSR-
verksamhet, en engagerad samt en icke-engagerad anställd. Vi intervjuade även en 
representant från en av Skandias samarbetsorganisationer ”Barnens Rätt I Samhället” (BRIS), 
samt verksamhetsansvarig för företagsnätverket ”CSR Sweden” där Skandia är medlemmar. 
De två sistnämnda har bidragit med expertis och insyn i hur samarbetet fungerar och gett en 
objektiv bild av Skandias arbetssätt. 

Vår studie visar att lojaliteten gentemot Skandia ökar hos de anställda som engagerar sig i 
företagets CSR-arbete. Engagemanget innebär också att dessa anställda skapar relationer till 
varandra vilket bidrar till att kommunikationen mellan olika avdelningar kan stärkas. Att det 
ideella CSR-arbetet är nära relaterat till Skandias produkter (framför allt försäkringar) gör att 
de engagerade anställda lättare kan relatera mellan dessa. Gemensamma personlighetsdrag 
hos de anställda som engagerar sig är öppenhet, framåtanda och ansvarstagande. En negativ 
effekt som vi stött på i Skandias CSR-arbete är att alla anställda som vill engagera sig inte 
alltid kan erbjudas ett ideellt uppdrag. 

Eftersom Skandias arbetssätt kräver rätt personer med rätt inställning skulle inte CSR-arbetet 
ge lika positiva effekter om det var påtvingat för alla Skandias anställda under hela 
anställningsperioden. 

 

	  

	  

	  



Abstract  

Corporate Social Responsibility (CSR) is companies’ work with social-, economic, 
environmental and social responsibility. Obviously companies should be profitable in CSR, it 
is important that the companies should earn their money the right way. In this study, we 
focused on CSR work in societal responsibility only. 

Previous studies, carried out abroad, show that employees who engage in society issues are 
more loyal to their employer. Reports also show that there are positive effects if companies 
allow their employees to perform volunteer work during working hours. 

The work culture differs between different countries. As similar research, like the one 
presented above, have not been done at any Swedish company, we thought it would be 
interesting to study whether these positive effects can be detected here as well. 

Skandia is a bank and an insurance company that has worked with CSR-related activities for a 
long time. They let all their employees to engage in volunteer work for two paid hours each 
month. In this report we answer the questions of what effects the volunteer work provides 
internally and whether volunteering activities should be voluntary or compulsory for 
Skandia’s employees. 

We have interviewed three employees at Skandia, one responsible for part of Skandia's CSR 
activities, one employee committed and one non-committed to volunteer work. We also 
interviewed a representative from one of Skandia's partner organizations, “Barnens Rätt I 
Samhället” (BRIS), as well as an operations manager for the corporate network “CSR 
Sweden”. They have provided insight into how the collaboration works, and gave an objective 
view and expertise on Skandia’s way of working. 

This study shows that loyalty to Skandia increases when employees get involved in the 
company's CSR work. The engagement also enables staff to create relationships with other 
company employees and that communication between different functions of the company can 
be strengthened as a result of the engagement. The fact that Skandia´s products (especially 
insurance) are close to the volunteer work makes is easier for the engaged employees to relate 
to them. We found that common personality characteristics of the employees who are engaged 
in volunteer work is openness, ambition and responsibility. A negative effect that we 
encountered in Skandia's CSR work is that applicants cannot always be offered a voluntary 
assignment because the number of applicants is often greater than the number of places 
available. 

Since Skandia's approach requires the right people with the right attitude, the CSR work 
would not give equally positive effects if it would be compulsory during the entire period of 
the employment. 
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1. Inledning 

Corporate Social Responsibility (CSR) grundar sig i att företag skall ta ett ansvar för 
samhällets utveckling utöver det som lagar och regler kräver [1]. CSR betyder med andra ord 
”Att företag, på eget initiativ, visar upp ett aktivt engagemang i samhällets utveckling. Att 
företag ska tjäna pengar är självklart – diskussionen om CSR handlar i mångt och mycket om 
hur de tjänar pengar” [2]. CSR-arbetet brukar delas in i fyra huvudgrupper; samhälls-, 
ekonomiskt, miljö- och socialt ansvar. På senare år har CSR-arbetet fått högre relevans hos 
företagen då det visat sig att det kan bidra till ökad lönsamhet [3].  

I denna undersökning har vi endast valt att fokusera på CSR-arbetet i form av samhällsansvar, 
eftersom CSR-arbetets alla huvudgrupper skulle överskrida projektets omfattning.  

1.1. Bakgrund  

Skandia är en helt oberoende koncern som ägs av sina (över 2,2 miljoner) kunder i Sverige, 
Norge och Danmark. Koncernen består idag av framför allt två bolag; Skandia Liv och 
Skandiabanken. Skandia Liv erbjuder privatpersoner och företag att teckna liv- och 
fondförsäkringar och Skandiabanken erbjuder ett långsiktigt sparande av kapital [4]. Skandia 
har aktivt tagit samhällsansvar i över 150 år. Eftersom företaget har lång erfarenhet av detta är 
det väldigt intressant att studera hur engagemanget med samhällsansvar bedrivs [5]. 

Enskilda företag måste, utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, välja hur man arbetar 
med CSR [6]. Eftersom Skandia anser att deras verksamhet är en del av samhället så vill de 
också vara med och påverka det [7]. Om detta engagemang kan leda till att företagets kunder i 
mindre utsträckning behöver utnyttja sina försäkringar undviker Skandia kostnader för detta. 
Lägre kostnader gör att verksamheten blir mer lönsam. Dessutom ökar CSR-arbetet företagets 
goodwill [Bilaga B, s. 22]. 

I slutet av 1980-talet ökade ungdomsbrottsligheten och våldsutvecklingen i det svenska 
samhället. Som försäkringsbolag märkte Skandia av en ökad skadegörelse och ville arbeta 
proaktivt för att stoppa våldsspiralen [Bilaga A, s. 15 ]. Engagemanget ledde till att de 
startade stiftelsen ”Idéer för livet”. ”Idéer för livet” stödjer projekt som verkar för att barn och 
ungdomar på ett lekfullt sätt ska upptäcka sina egna förmågor och på så vis öka självkänslan.  
Fram till idag har stiftelsen stöttat närmare 3000 eldsjälar med att förverkliga sina idéer. 
Bland dessa kan organisationer som ”Nattvandrarna” och ”Friends” nämnas [8]. Stiftelsen 
arbetar även med förebyggande insatser mot utanförskap och samarbetar idag med cirka 40 
kommuner. Dessutom samarbetar ”Idéer för livet” med flera utomstående organisationer, som 
hjälper barn och ungdomar i utanförskap, att stärka sin självkänsla [Bilaga A, s. 17]. Dessa tre 
satsningsområden (eldsjälar, kommuner och självkänsla) sammanfattar ”Idéer för livets” 
verksamhet, se Figur 1. 
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Figur 1. Övergripande figur av ”Idéer för livets” verksamhet 

Genom ”Idéer för livet” kan Skandias anställda engagera sig ideellt inom det 
satsningsområdet som arbetar med utomstående organisationer. Alla Skandias anställda i 
Sverige har idag möjlighet att två timmar i månaden arbeta med företagets samhällsansvar i 
form av ideella uppdrag under arbetstid [9]. Skandias ideellt engagerade kallas för 
ambassadörer [Bilaga A s. 16]. 

Uppdragen genomförs som en aktivitet där anställda från olika avdelningar engagerar sig 
tillsammans [Bilaga A s. 19]. Det skulle kunna bidra till ökad förståelse och ökad 
kommunikation anställda sinsemellan. Genom detta skulle nya idéer och förbättrade arbetssätt 
kunna uppstå och formas. Vi ville även undersöka om arbetssättet bidrog till en mer lojal 
personal, t.ex. i form av att anställda väljer att stanna kvar längre inom företaget. 

CSR-arbetet kan ha motsatt effekt om vissa anställda anser att de enda förpliktelserna bör vara 
att sköta sina ordinarie arbetsuppgifter. Oenigheter skulle då kunna uppstå mellan anställda 
som tycker att engagemanget är viktigt och anställda som tycker att det inte hör hit. En effekt 
av detta kan vara att det uppstår splittringar inom företaget.  

Idag finns CSR-arbeten väl etablerat i de större svenska bolagen [10]. Många företag bedriver 
verksamheten främst genom att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer. Det är sällsynt 
att arbetsgivare gör som Skandia och låter sina anställda frivilligt engagera sig i företagets 
CSR-arbete [Bilaga E s. 37]. Det är intressant att undersöka vad Skandias arbetssätt bidrar till. 
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1.2.  Syfte och frågeställning  

Syftet med rapporten är att studera vilka effekter som kan uppstå då Skandia låter sina 
anställda frivilligt delta som ambassadörer i företagets CSR-arbete under betald arbetstid. 

Vilka effekter uppstår då Skandia väljer att låta sina anställda delta i företagets CSR-arbete? 
Bör engagemanget vara påtvingat eller frivilligt? 

1.3. Avgränsningar  

Undersökningen har begränsats till hur Skandia bedriver sitt etablerade CSR-arbete internt 
genom ”Idéer för livet”. Vi har även avgränsat oss till Skandias verksamhet i Sverige. Vid 
undersökningen var vi endast intresserade av att intervjua anställda vid Skandia och personer 
som har en direkt koppling till företaget. På grund av tidsbrist, samt projektets övriga 
begränsningar, har vi avstått från att jämföra Skandias CSR-arbete med andra företag.  

2. Metod  

Vi har valt att göra en empirisk undersökning genom att först utföra en litteraturstudie, som 
återfinns i kapitel tre. Målet har varit att skapa en djupare förståelse för begreppet CSR och 
för vilka effekter som kan uppstå då anställda involveras i CSR-arbetet. Sökningen utfördes 
på databasen Scopus för att få tillgång till de senaste studierna. Vid litteraturstudien hittade vi 
en rad undersökningar som visar på att det finns en stark koppling mellan företags etablerade 
CSR-arbete och de anställdas engagemang och lojalitet. Samtliga inhämtade studier är utförda 
i länder där arbetskulturen och inställningen till samhällsansvar skiljer sig från Sverige. Det 
var intressant att vi inte kunde hitta någon svensk undersökning om hur CSR-arbetet påverkar 
företag internt.  För att ta reda på detta har vi valt att anordna intervjuer med representanter 
från Skandia och organisationer kopplade till företaget.  

Vi har intervjuat chefen för ambassadörskapet i ”Idéer för livet”, en oengagerad och en 
engagerad anställd samt varsin representant från två utomstående organisationer som 
samarbetar med Skandia. Vår avsikt har varit att införskaffa en så objektiv bild som möjligt. 
Vi har valt att intervjua fem individer eftersom de representerar olika och relevanta perspektiv 
på Skandias arbetssätt. Genom att ha interagerat med de intervjuade ”face to face” tror vi oss 
ha reducerat risken för inövade svar. Dessutom har det möjliggjort att vi fått ut mer relevant 
information under kortare tid jämfört med andra kommunikationsvägar. På grund av 
tidsbegränsning har vi endast träffat två utomstående organisationer vilket kan upplevas som 
snävt. 

Utöver vetenskapliga artiklar har vi tagit del av Volontärbyråns studier om vilka effekter 
ideella engagemang har på individer. Volontärbyrån utför årliga undersökningar om varför 
individer väljer att engagera sig ideellt och vad de får ut av arbetet.  

I avsaknad av interna utredningar och kvantitativa undersökningar är det svårt att helt säkert 
fastställa de effekter som är direkt kopplade till de anställdas ideella engagemang i Skandias 
CSR-arbete. Vi har till följd av detta dragit slutsatser utifrån tidigare studier och den 
information vi har fått ta del av under intervjuerna. 
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3. Tidigare studier  

Vid litteraturstudien har vi funnit bevis för att anställda lägger stor vikt vid företagets sociala 
aktioner när de skapar en uppfattning om företagets mission [11]. Det framkom att individer 
föredrar socialt ansvarsfulla företag eftersom det stärker deras egen självbild [3].  Om 
anställda delar företagets mål och värderingar skapar den anställda en starkare relation 
gentemot sin arbetsgivare [12]. Detta bidrar till att individer söker sig till socialt 
ansvarstagande företag eftersom det överensstämmer med deras egna värderingar. Blivande 
anställda kan lägga så stor vikt vid detta, att de är beredda att acceptera en lägre lön för att 
arbeta i en ansvarstagande organisation [3]. I en annan studie visas att ett företags sociala 
ansvar har en stor effekt på anställdas trivsel, både indirekt och direkt [13]. Företags CSR-
arbete förmedlar en känsla av att organisationen har god etik och goda värderingar. Uppfattar 
ett företags anställda att deras arbetsgivare är socialt ansvarstagande väljer de också att stanna 
längre inom företaget. Kort sagt tyder undersökningarna på att CSR-arbetet är viktigt för de 
anställda och det borde därför prioriteras av arbetsgivaren [14].  

Förutom att betrakta CSR-arbetets effekter internt hos Skandia har vi studerat statistik kopplat 
till hur ideella engagemang påverkar individer. Bland svenska volontärer är intresset störst för 
arbete gentemot barn och ungdomar i olika former [15]. Det finns många områden som 
individer kan engagera sig inom och Figur 2 visar de tio mest populära.  

 

Figur 2. De tio mest populära områdena för volontärarbete [15] 

Engagerade uttrycker att det är känslan av att bidra till något betydelsefullt som driver dem 
[3]. Vid undersökningen i Figur 3 redovisas de vanligaste anledningarna till varför individer 
ansöker till volontärarbeten.  



	   5	  

     

Figur 3. Anledningar till att volontärer söker ideellt engagemang [15] 

Figur 4 visar att 58 % av volontärerna tycker att deras insatser ökar tilliten människor emellan 
och 53 % tycker att uppdragen bidrar till integration mellan generationer och människor från 
olika kulturer. Dessutom anser 40 % att volontärarbetet bidrar till folkhälsan.  

         

        

Figur 4. De effekter volontärer tycker att volontärarbete ger [15] 

Statistik visar att människor mår väldigt bra av att engagera sig [15]. Denna positiva energi 
kan sedan investeras i andra ordinarie arbetsuppgifter. Volontärbyråns sammanställningar 
visar att 55 % av volontärerna tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i ideella 
organisationer samt tillåter att anställda utför ideella insatser under arbetstid [15].  
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4. Skandias samhällsansvar 

I detta avsnitt presenteras de intervjuade och relevant information som framkom under 
intervjuerna. 

4.1 Presentation av intervjuerna  

På Skandia har vi haft möjligheten att träffa en av de ansvariga i ”Idéer för livet” samt en 
oengagerad och en engagerad anställd. Vi började med att intervjua Christina Wahlström som 
är ansvarig för ambassadörskapet i ”Idéer för livet”. Till vardags arbetar hon med många olika 
projekt; dels med alla eldsjälar och alla initiativ som Skandia stöttar. Utöver detta driver hon 
arbetet med att informera kommuner om utanförskapets pris; vad en ungdom kan komma att 
kosta samhället om hon/han hamnar i ett utanförskap [Bilaga A, s. 16].  

Efter Christina Wahlström (”Idéer för livet”) träffade vi Michel Jonson som ännu inte har 
engagerat sig ideellt. Han arbetar som Group Business Controller på Skandia vilket innebär 
att han förbättrar Skandia Nordens utveckling samt genomför olika ad hoc-uppdrag och 
analyser [Bilaga B, s. 21].  

Avslutningsvis träffade vi Tom Törnblom som är Skandiaanställd och ideellt engagerad som 
seniorambassadör för ”Min stora dag” [Bilaga C, s. 25]. ”Min stora dag” är en utomstående 
stiftelse som Skandia har ett nära samarbete med och som hjälper svårt sjuka barn att få 
uppleva sin önskedröm. Stiftelsen startades år 2000 och är uppbyggd på godvillig och ideell 
basis [16]. Utöver detta arbetar Tom till vardags som kundanalytiker, vilket innefattar 
kundnöjdhetsmätningar och segmenteringsuppgifter [Bilaga C, s. 24]. 

Av de utomstående organisationerna träffade vi först Mikael Willborg, från ”Barnens Rätt i 
Samhället” (BRIS). Tidigare arbetade han på Skandia och engagerade sig redan då ideellt som 
jourarbetare i BRIS. Idag arbetar han som chef för insamling och sponsring på just BRIS. Det 
är en liten enhet som värvar sponsorer och bygger relationer med företag och privatpersoner 
[Bilaga D, s. 32]. BRIS är en ideell organisation som har ett nära samarbete med Skandias 
”Idéer för livet” och stödjer barn som far illa [17].  Förutom att Skandia är en av BRIS största 
huvudsponsorer stöttar företaget organisationen med sitt nätverk, sina lokaler och sin 
arbetskraft [Bilaga D, s. 32].  

Utöver Mikael Willborg (BRIS) har vi träffat Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på ”CSR 
Sweden” [Bilaga E, s. 36]. ”CSR Sweden” är ett företagsnätverk som arbetar med att inspirera 
företag att fokusera mer aktivt på sina ansvarsfrågor kring CSR [2]. Skandia blev medlem i 
”CSR Sweden” år 2011 [Bilaga E, s. 37]. 

4.2 Skandias strategi och arbetssätt  

Christina Wahlström (”Idéer för livet”) förklarar att Skandias strategi är att ”Idéer för livet” 
ska genomsyra hela organisationen. Stiftelsen startades för att ha en trovärdig organisation, 
som arbetar aktivt med samhällsansvar, kopplat till företaget. De flesta företagen bidrar bara 
monetärt men Christina Wahlström (”Idéer för livet”) berättar att Skandia även ville bidra 
med humankapital, kompetens och engagemang; därför instiftades ambassadörskapet. ”Idéer 
för livets” mål är att arbetet ska vara långsiktigt och seriöst. Hon förklarar att de därför utför 
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alla sina ideella arbeten i samarbete med experter eller organisationer med erfarenhet.  
Stiftelsens framgångar kommuniceras sedan kontinuerligt internt via Skandias intranät och  
e-mail [Bilaga A, s. 19].  
 
Samtliga fem intervjuade vittnar om att Skandias CSR-strategi är väl inarbetad i 
organisationen. Vid det nybyggda kontoret i Stockholm har alla våningar och konferensrum 
namn som beskriver företagets värderingar och det CSR-arbete de bedrivit genom åren. 
Dessutom pryds den allmänna ankomstsalen med bildskärmar som visar vad som händer inom 
”Idéer för livet” och resultaten av stiftelsens insatser [Bilaga A, s. 15]. Michel Jonson 
(Business Controller) berättar att han tycker att det är väldigt positivt att hans arbetsgivare en 
gång i månaden presenterar framgångar inom det ideella arbetet internt. Han vittnar också om 
att CSR-arbetet syns i hela företagets strategi och affärsplaneringar [Bilaga B, s. 22].
          
Målet är att det ideella engagemanget ska kunna passa oavsett vilken anställningsform eller 
tjänst den anställda har. ”Idéer för livet” kallar Skandias ideellt engagerade för ambassadörer 
[Bilaga A, s. 17]. Det finns två ansvarsnivåer för ambassadörer; seniorambassadörer och 
ambassadörer. Seniorambassadörerna ansvarar för samarbetet med organisationerna och de 
tilldelas åtta betalda arbetstimmar per vecka till sitt engagemang. Dessa koordinerar även 
ambassadörerna. Ambassadörerna får välja om de vill nyttja tiden kontinuerligt eller om de 
vill summera totala antalet timmar och utföra en längre aktivitet vid ett tillfälle. Vid 
rekryteringen till Skandias ambassadörsuppdrag tillfrågas de anställda via e-mail och nyheten 
läggs upp på företagets intranät och bildskärmar vid huvudentrén till kontoren [Bilaga C, s. 
26]. Enligt Christina Wahlström (”Idéer för livet”) genererar detta oftast fler sökande än 
antalet tillgängliga platser [Bilaga A, s. 19]. 

Mikael Willborg (BRIS) menar att Skandia arbetat länge för att inom organisationen sprida 
budskapet om vikten av samhällsansvar. Han förklarar att deras erfarenhet gör samarbetet 
enkelt för honom eftersom Skandia är duktiga på att ställa frågor, följa upp och vara 
intresserade av det arbete de engagerar sig i. Han tycker det är tydligt att Skandia engagerar 
sig i samhällsfrågorna långsiktigt och att det är en varumärkesfråga för dem [Bilaga D, s. 32]. 
Marianne Bogle (”CSR Sweden”) förklarar att eftersom Skandia bidrar med humankapital blir 
företagets CSR-arbete mer trovärdigt. Hon tycker inte heller att hon kan se något negativt med 
arbetssättet så länge det verkligen finns ett engagemang bakom. Hennes uppfattning är att det 
är hedervärt att Skandia har väldigt mycket innehåll i sitt engagemang till skillnad från många 
andra företag som bara vill synas [Bilaga E, s. 38].  

Hela avdelningar på Skandia har också i vissa fall hjälpt till som ambassadörer för en kväll 
[Bilaga C, s. 25]. Christina Wahlström (”Idéer för livet”) berättar att det utförts som en 
gruppaktivitet och att det varit väldigt lyckat. Allt fler chefer inom Skandia vill anamma 
konceptet för sina avdelningar och därför undersöker hon nu möjligheten att anpassa 
ambassadörsuppdrag efter detta [Bilaga A, s. 19]. 

Skandia arbetar i dagsläget för att inkludera ambassadörsengagemanget i företagets 
medarbetarsamtal. Dessutom berättar Christina Wahlström (”Idéer för livet”) att hon arbetar 
för att ambassadörerna en gång om året ska få berätta om sitt ideella arbete för sina ordinarie 
kollegor [Bilaga A, s. 20]. 
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4.3  Ideellt arbete för Skandias anställda  

Det finns flera krav på de anställda som vill engagera sig. Alla skall till exempel hålla 
företagets röda tråd genom att välja ett ideellt arbete som gynnar barn och ungdomars sociala 
utveckling; antingen hemma, i skolan eller på fritiden. De Skandia-anställda får inte heller 
välja ett engagemang som har en koppling till sina egna barn. Av Skandias anställda i Sverige 
engagerar sig idag drygt 13 % som ambassadörer [Bilaga A, s. 16]. 

Några exempel på ambassadörsuppdrag som Skandia erbjuder sina anställda är: 

• BRIS Jouren vilket innebär att ambassadörerna besvarar barn och ungdomars frågor 
och funderingar via telefon eller e-mail.  

• Läxläsning med grundskole- och gymnasieelever hos lokala organisationer. 
• Nattvandrarna där ambassadörerna sena kvällar vandrar runt för att göra stadens gator 

tryggare.  
• Leda föräldragrupper vilket innebär att ambassadörerna leder diskussionsgrupper för 

vuxna om barns självkänsla. 
• Mentorskap där ambassadörerna hjälper och stöttar ungdomar i deras personliga 

utveckling.  
• Idrottsaktiviteter/idrottsläger genom att vara ledare på idrottsläger eller 

idrottstävlingar för barn t.ex. ”Skandias Junior Golf”. 
• Tjejzonen vilket innebär att agera ”storasyster” till unga tjejer som vill ha stöttning.  
• Min stora dag var med och medverka till att ett svårt sjukt barn skall få uppleva sin 

önskedröm [9]. 

”Idéer för livet” arbetar kontinuerligt tillsammans med Skandia för att utveckla 
ambassadörskapet. I framtiden hoppas Christina Wahlström (”Idéer för livet”) på att man kan 
öka valmöjligheterna för de anställda genom nya samarbeten med utomstående organisationer 
[Bilaga A, s. 19]. 

4.4  Effekter  

Det finns många aspekter i Skandias CSR-arbete som påverkar de anställdas relation till 
företaget. Under vår undersökning upptäckte vi att innan anställning hade inte någon utav de 
intervjuade Skandia-anställda hört talas om det omfattande samhällsansvar Skandia tar. Efter 
en tid insåg de successivt hur etablerat arbetet är inom företaget. Michel Jonson (Business 
Controller) berättar att han upplever att det känns naturligt att Skandia har tagit detta ansvar. 
Eftersom företaget till viss del är ett försäkringsbolag och påverkas av situationen i samhället 
känns det logiskt att de är med och bidrar [Bilaga B, s. 22]. Han och Tom Törnblom 
(Kundanalytiker) vittnar om att Skandias samhällsarbete känns så självklart att de inte förstod 
hur speciellt det var förrän de stötte på utomstående människor som imponerades av det. När 
någon utomstående hyser respekt mot företagets engagemang känner vi verkligen stolthet, 
berättar de båda. Samma stolthet uppstår när jag berättar mer ingående om mitt ideella 
engagemang för vänner, bekanta eller familj, förklarar Tom Törnblom (Kundanalytiker) 
[Bilaga C, s. 27]. Detta visar att om de anställda delar företagets värderingar och arbetssätt 
ökar stoltheten och därmed lojaliteten gentemot företaget [3].  
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De positiva känslor som väcks bland Skandias anställda som följd av deras ideella arbete tror 
alla tillfrågade absolut kan resultera i att anställda väljer att arbeta längre på Skandia. Tom 
Törnblom (Kundanalytiker) uttryckte att hans engagemang definitivt har haft en 
inlåsningseffekt för honom. Hans ideella engagemang har blivit en sådan stor del av honom 
att vid ett framtida karriärsval kommer han att överväga frågan om att byta företag mer än en 
gång [Bilaga C, s. 27].  

Christina Wahlström (”Idéer för livet”) berättar också att de anställda som tagit möjligheten 
att engagera sig säger att ”det är det bästa jag har gjort”. De tillfrågade anställda uttrycker att 
det inte bara är för att arbetet känts betydelsefullt utan även för att det bidragit till deras 
personliga utveckling [Bilaga A, s. 17]. Det finns utredningar som visar på att det väcks starka 
känslor hos människor när de känner att de kan bidra till något större och mer meningsfullt 
ändamål [14]. 

Av de Skandia-anställda som väljer att söka till ambassadörskapet har det varit svårt att hitta 
några ytliga gemensamma nämnare. Både Christina Wahlström (”Idéer för livet”) och Tom 
Törnblom (Kundanalytiker) avfärdar påståenden om att det generellt är kopplat till ålder, kön, 
arbetstitel eller familjesituation. De upplever det snarare som att gemensamma faktorer för de 
sökande är personlighetsdrag som öppenhet, framåtanda och ansvarstagande [Bilaga C, s. 28].  

CSR-arbetet är sedan länge väl inarbetat i Skandias organisation. Detta gör att Tom Törnblom 
(Kundanalytiker) upplever det som väldigt enkelt att se kopplingen mellan sitt 
ambassadörsarbete och företagets produkter. Dessutom förklarar han att det känns mer 
trovärdigt när han kan dra paralleller från sitt samhällsengagemang i samtal med företagets 
kunder [Bilaga C, s. 25]. Företagets konkurrenskraft gentemot andra företag ökar om 
engagemanget lyckas förmedlas till kund [3]. 

Som tidigare nämnts finns det hela avdelningar som genom gruppaktiviteter bidragit till 
”Idéer för livet”. Anställda på avdelningarna har i efterhand uttryckt stort intresse för att 
hjälpa till med att fortsätta bygga in engagemanget i företagets produkter [Bilaga C, s. 25]. 
Här kan man verkligen se den positiva effekten engagemanget har på Skandias anställda. 
Michel Jonson (Business Controller) menar att om två anställda arbetar tillsammans och 
engagerar sig i samma ideella arbete är det klart att de kommer att diskutera det vardagliga 
arbetet vilket på längre sikt kan leda till bättre förståelse och samarbete de sinsemellan. 
Eftersom engagemanget grundar sig i en frivillighet har Michel Jonson (Business Controller) 
inte sett några tendenser till att det skulle kunna uppstå splittringar i de ordinarie 
arbetsgrupperna till följd av att vissa anställda väljer att spendera en del av sin arbetstid till 
sitt engagemang medan andra anställda väljer att helt avstå från möjligheten [Bilaga B, s. 22].  

Mikael Willborg (BRIS) ser tillbaka på sin tid på Skandia och berättar att han upplevde att 
”Idéer för livet” byggde broar mellan företagets olika avdelningar och att han inte kan tänka 
sig något annat än att ”frön såddes” till följd av detta. Dessutom tycker han att engagemanget 
bidrog till väldigt roliga och informella informationsutbyten [Bilaga D, s. 34]. Tom Törnblom 
(Kundanalytiker) håller med om att det fortfarande fungerar så idag, men poängterar att han 
inte tycker att Skandia ska sträva efter att få alla anställda engagerade i företagets CSR-arbete 
[Bilaga C, s. 29]. 
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Skandia har inte mätt effekterna för hur det ideella arbetet påverkar sammanhållningen inom 
och mellan företagets olika avdelningar [Bilagor A, s. 19]. Christina Wahlström (”Idéer för 
livet”) berättar att de däremot har väldigt mycket ”story telling” inom företaget, något som 
även Michel Jonson (Business Controller) och Tom Törnblom (Kundanalytiker) stämmer in i. 

Enligt Christina Wahlström (”Idéer för livet”) är det mer regel än undantag att deras 
ambassadörer arbetar fler än de timmar de får betalt för. Hon upplever att ambassadörerna gör 
det för att uppdraget är så inspirerande [Bilaga A, s.18]. Tom Törnblom (Kundanalytiker) 
förklarar att han har sitt uppdrag som seniorambassadör nedskrivet i sitt anställningskontrakt 
med Skandia och han upplever till följd av detta att han kan arbeta mer flexibelt med sina 
ideella engagemang. Trots att engagemangen tar tid ger det honom mycket energi som gör att 
han lättare och snabbare genomför sina ordinarie arbetsuppgifter [Bilaga C, s. 25].  

Statistik från Volontärbyrån säger att de anställda som är engagerade i samhället också är mer 
engagerade i sina ordinarie arbetsuppgifter. Marianne Bogle (”CSR Sweden”) stödjer 
resonemanget och förklarar att det bidrar till att anställda arbetar mer effektivt  
[Bilaga E, s. 37]. 

4.5  Påtvingat eller frivilligt  

I Skandias arbetssätt är det ideella engagemanget frivilligt. Vi ville undersöka de intervjuades 
inställning till om ambassadörsuppdragen istället borde vara påtvingade för alla anställda. De 
flesta tillfrågade var väldigt negativa till detta. De menar att ideella arbeten måste utföras av 
rätt människor och skulle anställda tvingas skulle inte arbetet bli bra utfört. Mikael Willborg 
(BRIS) och Marianne Bogle (”CSR Sweden”) delar samma uppfattning; volontärarbete kan 
inte vara påtvingat eftersom arbetet kommer att kräva engagemang och till viss del fritid.  

Tom Törnblom (Kundanalytiker) tror dock på en alternativ strategi, där nyanställda under sitt 
första år tvingas att utnyttja sina två betalda timmar i månaden eller två dagar om året. Den 
tiden skulle de nyanställda använda till att prova på olika ideella arbeten eller ta del av 
informationsmöten om de olika ambassadörskapen. De nyanställda skulle då i efterhand 
kunna avgöra om de vill fortsätta engagera sig eller inte. Samtidigt vill Tom Törnblom 
(Kundanalytiker) understryka att han inte tror att det skulle fungera bra om det gällde alla 
anställda, under alla år [Bilaga C, s. 29]. 
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5. Resultat och slutsatser 

I vår undersökning har vi kunnat exemplifiera att tack vare att Skandias anställda identifierar 
sig positivt med företagets samhällsansvar har de anställdas lojalitet gentemot Skandia ökat. 
Det ideella arbetet med ”Idéer för livet” har också bidragit till att de anställda kunnat koppla 
engagemanget till Skandias produkter. Eftersom det ideella arbetet utförs i ett samarbete av 
anställda från Skandias olika avdelningar har det även skapat fler möjligheter för att anställda 
kan bygga upp starkare band internt inom företaget. Eftersom det är så införstått att 
engagemanget är frivilligt uppstår det inte konflikter mellan de som väljer att engagera sig 
ideellt och de som väljer att avstå.  

Undersökningen har visat att ambassadörskapet har varit en bidragande effekt till att anställda 
stannat kvar inom Skandia längre än planerat. Det har också lett till en personlig utveckling 
och en ökad stolthet hos de engagerade anställda. Vår undersökning visade att gemensamma 
personlighetsdrag hos de anställda som väljer att engagera sig är öppenhet, framåtanda och 
ansvarstagande. Däremot fann vi inga samband mellan vare sig ålder, kön, arbetstitel eller 
familjesituation.  

De intervjuade var överens om att det ideella arbetet inte skulle ha lika positiv effekt om det 
var påtvingat för all personal under hela anställningsperioden. Den negativa aspekt vi kunde 
hitta var att det inte alltid finns tillgängliga positioner för de anställda som vill engagera sig 
ideellt. 

6. Diskussion och analys  

De effekter vi har sett tecken på har överlag varit av positiv karaktär för Skandia och dess 
anställda. Det var svårt att hitta personer relevanta och utomstående personer med en helt 
objektiv inställning, men det mesta av resultaten från intervjuerna stöds av den teoretiska 
bakgrunden. Detta trots att studierna är gjorda i andra länder där arbetskulturen skiljer sig från 
Sveriges. En anledning till ländernas gemensamma positiva effekter är antagligen att företags 
CSR-arbeten ofta baseras på vad den lokala befolkningen anser är brister i samhället. Om då 
de anställda får bidra till något de själva anser vara betydelsefullt har de förmodligen lättare 
att förmedla de positiva effekter detta ger. Exempel på detta är barn- och ungdomsfrågor, som 
är ett ämne alla berörs av på ett eller annat sätt. Detta har bevisats i Sverige genom 
Volontärbyråns undersökningar där uppdrag relaterade till barn och ungdomar är mest 
attraktiva för de sökande [15]. 

Vi valde att intervjua fem personer eftersom vi anser att de representerar olika och relevanta 
perspektiv på Skandias arbetssätt. På grund av undersökningens tidsbegränsning träffade vi 
endast en representant från de olika perspektiven. Under intervjuerna finns det risk för att vi 
ställt ledande frågor i önskan om att få tydliga svar och åsikter.  
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6.1 Resonemang kring undersökningens resultat 

Studier visar att personer som engagerar sig i samhället ofta är mer lojala mot sin arbetsgivare 
och stannar längre inom företaget [14]. Då Skandia inte har mätt dessa parametrar kan det 
vara svårt att uttala sig om detta även stämmer här. Den analys som behövs för att generera 
denna typ av information är förmodligen också väldigt komplex eftersom det kan finnas 
väldigt många olika anledningar till att en anställd vill fortsätta arbeta för Skandia eller väljer 
att säga upp sig. 

Tom Törnbloms (Kundanalytiker) reflektioner om att han kanske inte hade stannat så här 
länge inom Skandia ifall han inte varit engagerad inom "Min stora dag” vittnar om att det i 
alla fall finns exempel på att lojaliteten gentemot arbetsgivaren ökar med 
samhällsengagemanget. Det blir samtidigt som en slags inlåsningseffekt för honom när han 
spenderar så mycket tid och energi på detta [Bilaga C, s. 27]. 

Samtliga intervjuade medger att Skandias arbetssätt direkt eller indirekt leder till stärkta 
relationer mellan individer och avdelningar på företaget. Vi har kommit fram till att det 
ideella arbetet bidrar till personlig utveckling och ökad stolthet hos de anställda som 
engagerar sig. Det leder till att de blir mer trogna företagsrepresentanter och talar gott om sin 
arbetsgivare och ”Idéer för livet”. Dessutom tror vi att det är rimligt att anta att många 
engagerade hellre berättar om sina ambassadörsuppdrag än om sina ordinarie arbetsuppgifter. 
På detta vis kan Skandias och ”Idéer för livets” goda syfte spridas och ses som goodwill för 
företaget. 

Den enda negativa effekten vår studie har kunnat påvisa är att ”Idéer för livet” inte alltid kan 
erbjuda en plats till alla som söker ett ambassadörsuppdrag [Bilaga A, s. 19]. I sammanhanget 
kan det även vändas till en positiv effekt genom att ambassadörskapet blir mer eftertraktat. 
Det är viktigt att inte utesluta effekten av att anställda skulle kunna känna sig tvungna att 
engagera sig; kanske för att det ideella engagemanget exempelvis upplevs som en fördel vid 
en internrekrytering. Den sistnämnda effekten är dock endast spekulationer och inget som vi 
sett tecken på i denna undersökning.  

Både Christina Wahlström (”Idéer för livet”) och Tom Törnblom (Kundanalytiker) avfärdar 
påståenden om att det bland ambassadörerna skulle finnas en generell koppling till ålder, kön, 
arbetstitel eller familjesituation. De upplever det snarare att gemensamma faktorer är 
personlighetsdrag som öppenhet, framåtanda och ansvarstagande [Bilaga C, s. 28]. Eftersom 
Skandia inte har undersökt detta internt så kan det finnas ytterligare generella kopplingar och 
mönster som inte uppdagats i vår undersökning. 

Tom Törnblom (Kundanalytiker) upplever det som väldigt enkelt att se kopplingen mellan sitt 
ambassadörsarbete och företagets produkter [Bilaga C, s. 25]. Det leder förmodligen till att 
han i sina ordinarie arbetsuppgifter bättre kan se och förstå kundernas behov. Arbetet kan i sin 
tur bidra till fortsatt utveckling av Skandias produkter.  

Majoriteten av de intervjuade delar uppfattningen om att ambassadörskapet ska vara frivilligt 
för alla Skandias anställda. Tom Törnblom (Kundanalytiker) tycker däremot att det vore bra 
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om det var obligatoriskt för alla nyanställda under det första året. [Bilaga C, s. 29].  Vår 
uppfattning är att de ideella engagemangen inte skulle fungera lika bra om de hade varit 
påtvingat av Skandia. Vi håller med Tom om att det kan vara till Skandias fördel om 
nyanställda fick prova på och informeras om ”Idéer för livet”. Det borde dock bara ske vid 
några få tillfällen då vi anser det tillräckligt för att den nyanställda ska kunna avgöra om den 
vill fortsätta engagera sig eller inte.  

6.2 Fortsatta studier 

Vid fortsatta studier anser vi att det skulle vara intressant att kunna ge ytterligare stöd åt våra 
resonemang genom att utföra kvantitativa undersökningar bland Skandias anställda och i en 
högre grad involvera utomstående organisationer. På samma sätt skulle man också kunna 
beakta djupare forskning kring hur människor påverkas och påverkar varandra genom 
samhällsengagemang. 

Vi tycker även att det vore intressant att undersöka vilka effekter ett företag med ett påtvingat 
samhällsengagemang för anställda ger samt vilka effekter som samhällsengagemang i form av 
gruppaktiviteter för anställda ger. 

Tack 

Avslutningsvis vill vi uttrycka vår tacksamhet till alla som har medverkat i denna studie. Vi 
har fått väldigt öppna och vänliga bemötanden under hela processen, vilket har lett till att vi 
har haft goda förutsättningar till att kunna utföra ett bra arbete. Det har varit väldigt givande 
för oss att få ta del av era personliga åsikter och erfarenheter.  
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Bilaga A. Christina Wahlström 

Erik: Berätta lite om Skandias sociala ansvar och dess bakgrund? 

När vi fyllde hundrafemtio år gjorde vi en historisk tillbakablick på vad vi har gjort under alla dessa år. Vi har 
utfört enormt mycket CSR-arbeten utan att vi visste att det var det vi höll på med. Det kom även fram att vi har 
gjort väldigt mycket första gången, vi har varit ett pionjärföretag hela tiden. 

Alla våra konferensrum heter något med vår historia eller någonting som vi står för eller stöttar. Vi sitter här i 
”Brisrummet”, som vi är huvudsponsorer till, men vi har även rum som heter ”Säkerhetsbältet” och 
”Trafikskolan”. Detta beror på att när de första bilarna kom insåg vi att folk behövde utbildning. Utan utbildning 
skulle folk kunna bli påkörda och det skulle kosta samhället en massa resurser, så vi startade 
trafikskoleutbildning först av alla.  

Jordbävningen i San Fransisco 1906 t.ex. var vi med och försäkrade jättemycket och vi var även bland de första 
som betalade ut ersättning.  Vi hade nämligen arbetat med förebyggande fall om det kunde hända en olycka så vi 
hade väldigt gott om reserver och kunde betala ut direkt. Efter detta namngavs en gata i San Fransisco som heter 
”Skandia way”. 

Det som vi ska prata mer om är ambassadörskap och volontärarbete under andra världskriget, när Skandias 
manliga kontorsanställda var i beredskap och var inkallade, beslöt Skandia att alla kvinnliga medarbetarna skulle 
ut på bondgårdarna och hjälpa till att plocka potatis och grödor så att inte Sverige skulle hamna i hungersnöd. 
Med detta kan man ju säga redan 1942, då lät vi våra anställda ta en aktiv roll i vårt samhälle och det är ju lite 
häftigt att det började redan då. 

Sedan 20 år tillbaka har vi det här med ambassadörskapet i vår vanliga verksamhet men i en annan form. 
Grunden i det vi gör grundar sig i någon historia att vi anställde gifta kvinnor innan det var laglig rätt.  

Betalade ut barnbidrag till familjer innan det blev statligt. Gympa på taket, innan man hade friskvårdtillägg.  

Det andas så mycket DNA och historisk ideologi i företaget, så när ”Idéer för livet” startades för 25 år sedan var 
det inte en händelse utan det var kravallen i Kungsträdgården med Paolo Roberto, ”Kungen av Kungsan”. Det 
hade varit en hel del ungdomsvåld och upplopp och Kungsträdgården var väldigt hårt ansatt och vi hade väldigt 
mycket företagsförsäkringar som låg där, så vi var väldigt drabbade. Då kan man antingen göra så att man ser att 
det händer en massa saker, det påverkar skaderesultatet, man höjer premien och säger sedan åt kunderna att 
försäkra är bättre eller sätta in tryggare lås. Det var då vi fick dubbellåsen.  

Eller så kan man agera som Skandia och säga: ”-Men hallå, det här är ju en reaktion från ungdomarna, ett 
missnöjes uttryck. Missnöje om något som inte fungerar, vad kan vi som försäkringsbolag och del av samhället 
göra för att förhindra att det här händer?”.   

Då gick vår dåvarande VD ut och gjorde ett upprop i tidningarna, för det fanns ju inte e-mail. Så vi satte ut en 
annons i tidningen ”-Hallå tycker ni att detta är fel? Vad kan vi som försäkringsbolag göra för att förbättra för 
barn och ungdomar?”. Då fick vi in över 2140 handskrivna brev, med önskemål om bidrag i form av pengar till 
barn och ungdomar, så att de kan göra något meningsfullt. Det blev starten på ”Idéer för livet”, vår stiftelse som 
delar ut pengar till barn och ungdomar. Oktober 1987. Grunden till ”Idéer för livet”.  

Sedan 15 år tillbaka så har vi en fond i fondsortimentet som du antingen kan ha via din fondförsäkring eller 
försäkring eller fonddepå där du som sparar och du avstår 2 % av ditt fondvärde som skickas till stiftelsen. Så 
idag kan man säga att det är våra kunder som helt finansierar den verksamheten. Detta kan alla kunder i Skandia 
göra. Nordisk fond utifrån etiska principer. Stiftelsen och fonden föder lite varandra. Stiftelsen lever även på sin 
egen förvaltning. 

Stiftelsen skall aldrig bli ifrågasatt och alla pengar som kommer in i organisationen skall ut till barn och 
ungdomsverksamheter direkt. Inga fasta kostnader tas av stiftelsen. 



	   16	  

Erik: Får ni in pengar från annat håll till stiftelsen? 

Pengarna som delas ut kommer från avkastning på befintligt kapital i stiftelsen och från spararna. Det är det som 
rullas runt.   

Erik: Det är det vi har valt att inrikta oss mot; att medarbetarna har möjlighet att delta i företagets CSR-arbete, 
hur det påverkar deras lojalitet och vad det får för andra effekter på deras ordinarie arbetsuppgifter.  

Skandia har alltid sagt att vi ska inte bara tillföra med pengar utan vi ska även tillföra med mänskliga resurser. 
Det har varit vår ståndpunkt väldigt länge. Därför tycker inte vi att det är tillräckligt att bara räcka fram en 
pengapåse och sedan har man gjort sitt, utan vi är väldigt aktiva i de samarbeten som vi går in i och ett sätt att 
göra det är att ha ett antal personer som jobbar med det dagligen, men det klarar man inte i längden. Men det 
bästa och mest trovärdiga är att låta personalen vara med och delta. 

Det vi gör är att vi låter människor ge av sin egen tid och avbetalad arbetstid. Två timmar i månaden skänker 
Skandia till dig som du då kan använda i ideellt uppdrag och om du sedan vill göra mer så gör du det på egen tid. 
Vilket gäller fast anställda på Skandia i Sverige. Våra ambassadörer ska hålla företagets röda tråd och välja ett 
arbete som ska gynna barn och ungdomar och styra deras sociala utveckling i hemmet, skolan och fritiden. Vi 
tror inte heller vi ska göra det själva utan vi måste jobba med experter; antingen lokala eller med organisationer 
som har erfarenhet. Vi gör aldrig något själva utan bara i samarbete med någon som kan. Sedan försöker vi även 
dela med oss av vår tid och vår kompetens. Det är vår målsättning.  

Den här stiftelsen bygger även på väldigt mycket medarbetarengagemang.  
Total är vi ca 250 ambassadörer av 2000, 1200 i Stockholm.  
 
Erik: Vad gör du just i din roll?  

Jag har en chef som heter Lena Höök. Hon är chef för ”Idéer för livet” och det nordiska CSR-arbetet. Jag är 
ansvarig för ambassadörskapet, att det finns och att vi har samma ambassadörskap på alla Skandias stora 
arbetsplatser; Stockholm, Göteborg, Sundsvall. Jobbar även med projekt, dels med alla eldsjälar och Rädda 
Barnen och alla initiativ som vi stöttar hos de, men också utanförskapets pris. Vad kostar en ungdom för 
samhället om en ungdom hamnar i ett utanförskap? Ett skolmisslyckande leder till arbetslöshet, som kanske 
leder till missbruk, sjukskrivning eller psykisk ohälsa jobbar jag mycket med.  Ta fram Skandiamodellen, ta fram 
ett förebyggande arbete, värderar det i förhållande till vad det kostar att inte göra någonting alls. Tagit fram 
beräkningsverktyg och rapporter utifrån det socioekonomiska tänket. 

Erik: Har detta används som underlag i riksdag eller regering?  

Jobbat med detta sedan 2007, då lanserades den första rapporten. Började med att ta fram dessa rapporter för att 
synliggöra problemet och visa på att det kostar för mycket att inte göra något. Nationalekonomerna har tagit 
fram att 12.8% av varje årskull barn hamnar i ett utanförskap om de beter sig som tidigare generationer och då 
bygger de det på 30 års studier. Kommunerna ville kunna räkna på det förebyggande arbetet, då skapade vi en 
handbok i form av en Excel-snurra så de kan räkna på projekts framgång.   

En ungdom som hamnar i ett utanförskap kostar 14 miljoner per år. 
Ett förebyggande arbete kostar ca 600 000 per år.  
40 kommuner jobbar på detta sätt idag.  
Jobbar över alla partierna.  
Med detta sparar man pengar för senare aktörer. 
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Hur kan vi räkna på vad vi ska satsa på det förebyggande arbetet? 

Stöttar Rädda Barnen i ett helt nytt område med stöttning mot mobbing inom idrotten. Där tänker vi att det ska 
generera någon form av ambassadörskap, att det här jobbet vi gör med Rädda Barnen, det har nu resulterat i en 
handlingsplan i fem steg till att få idrottsklubbarna att jobba med planer mot utanförskap och kränkningar.  Där 
vi då ser en möjlighet att kunna utbilda våra medarbetare till processledare och åka runt i föreningen och leda de 
här. När vi går in i sådana här arbeten försöker vi se möjligheten att kunna koppla på våra anställda.  

BRIS till exempel; vi låter våra anställda sitta i deras jour, svara på mail och telefon. Det är inte det att vi har en 
gräddfil utan man går in på samma villkor som alla andra, det är bara det att vi ser att det finns en möjlighet och 
därför stöttar vi gärna både med pengar och människokraft.  

Man kan säga att vi jobbar med tre satsningsområden; eldsjälar (BRIS, stiftelseprojekt), Skandiamodellen 
(förebyggande arbetsinsatser), självkänsla (föräldrastödsmaterial, rädda barn-mobbing). Skandias tre 
ben/fokusområden. 

Erik: Hur funkar ambassadörskapet?  

Det är en del av vårt samhällsengagemang. Man får använda två timmar av betald arbetstid i månaden och 
uppgiften ska innehålla ideellt arbete i en ideell förening, ej för egna barn. Vi tror på att låta medarbetarna göra 
något aktivt för det är där inne det börjar. Vi har gjort undersökningar vad detta har betytt för våra ambassadörer 
och fick dessa svar: 

- ”När jag fick veta om Skandias ambassadörsprogram var det hit jag sökte mig!” 
- ”Det betyder så otroligt mycket att ge av egen tid till andra som behöver” 
- ”Det är motiverande att få hjälpa en artonåring att planera sin framtid” 
- ”Det känns meningsfullt att stötta en förtvivlad trettonåring genom att bara vara en klok vuxen och lyssna” 
- ”Man blir stolt och motiverad att jobba som ambassadör” 
Det är detta som vi fått ut om vi grupperat alla svar vi fått ut.  
 
Erik: Vad för typ av ambassadörsarbeten finns det? 

Våra uppdrag ska kunna passa oavsett vilken anställningsform du har.  
Man kan sitta på BRIS, som är ett månadsuppdrag.  
Man kan även klumpa ihop sina timmar och vara med på läger och kollon på sommaren. 
  
Erik: Vad har ni för strategier när ni försöker nå ut till era anställda? 

Volontärbyron har frågat hur det kommer sig att folk börjar med volontärarbete och den största anledningen var 
att man blev tillfrågad. Man kanske inte gör det av egen hand, men får man frågan säger man ja.  

Vi ställde frågan om att vara ”storasystrar” till unga tjejer. Efter en dag hade vi fått tio anmälningar och det är 
inte riktigt så att vi får in tio anmälningar per dag som frågar om vi har uppdrag.  

Antingen kan man gå in via Skandias intranät och kolla upp själv vilka möjligheter som finns. 
Alla är inte löpande. Ibland kör vi vissa driver så vi går ut på vårt intranät och annonserar om det.  
Vi har bestämt oss för tio olika uppdrag som man kan söka till.  
BRIS, ”Min stora dag”, Mentor,  Nattvandring, Idrottsprojektet.    
 
Erik: Av de personer som engagerar, får de några fördelar eller något utöver det goda samvetet?  

Ja, de får komma på utbildningar. Dock är det olika beroende på vad för typ av ambassadörskap du har. 
Ambassadörer för BRIS till exempel får utbildning för att bli jourare, sedan har de fortbildning hela tiden som 
coachning när du är där. Detta gör att de ambassadörerna är väldigt självgående och vi behöver inte ha någon 
uppföljning på deras arbete. När det gäller Tjejzonen får de utbildning och böcker som stöd när de ska stötta och 
träffa sina ungdomar. Där har vi även fikaträffar för att de ambassadörerna ska få träffa varandra och ta del av 
varandras erfarenheter.  
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Erik: Så utbildningen de får handlar om att de ska kunna utföra ambassadörsuppdraget på ett bra sätt?  

Många av de här utbildningarna är som små ledarskapsutbildningar. På grund av att för att kunna leda någon 
annan måste du börja med att ha koll på dig själv. Du måste därför gå dessa kurser för att kunna leda grupper. 
Våra anställda är inga psykologer utan projektledare. 

Erik: Finns det något mönster i vilka som väljer att vara ambassadörer? T.ex. föräldrar, vissa som har en mer 
ledande position, särskilda avdelningar på Skandia m.m.?  

Nej det är väldigt blandat, ofta tror jag att det är en tillfällighet att man har hört från någon som är eller varit 
engagerad eller ifrån mig och så blir man inspirerad.  

Vi jobbar med experter och organisationer på grund av att de har så bra utbildningar, de vet hur de går till. 
Gentemot att vi skickar bra människor till organisationerna vill vi att organisationen ska ta hand om vår personal 
från Skandia.  

Erik: Kan man se någonting under rekryteringsprocessen hos er som krav m.m.?  

Om BRIS söker jourare så går jag ut med att du måste ha haft erfarenhet med barn, vara utbildad socionom, 
pedagog eller ha någon form av ledarskapsutbildning, framförallt HR. Du ska ha jobbat mot barn och unga. 
Samma krav som BRIS har mot övriga som ansöker. 

Erik: Är det många av ambassadörsuppdragen som funkar sådär?    

Det är nog ungefär hälften som funkar så. Men det är väldigt beroende på vilken uppgift det är.  

Erik: Är det många som lägger ner mer än två timmar på det ideella arbetet?  

Man kan säga att det är mer regel än ett undantag att man fortsätter på egen tid för att man är så inspirerad.  

Erik: Hur hittar ni eldsjälarna?  

Vårt allra viktigaste uppdrag är vårt stiftelseuppdrag. Får in ansökningar från hela Sverige på grund av att de har 
varit inne på vår hemsida. Vi har tre deadlines per år och får oftast in ca 300 ansökningar per gång, som ska 
utvärderas utifrån stiftelsens stadgar och bedömas. Arbetet utförs av våra medarbetare, ca 60 arbetare runt om i 
landet, som går igenom ca 3-4 stycken var. De utreder även referenser, den ekonomiska planen och tar ett beslut 
om stiftelsen skall stötta detta förslag eller inte. När dessa har blivit beviljade åker vi ut och delar ut alla 
stipendium. Det är ca 30-40 % av projekten som varje år blir beviljade. Stiftelsen inriktning är att hellre bevilja 
många små projekt än få och stora summor. Detta val har vi gjort för att tända många eldar.  

Erik: Hur ser samarbetet ut när ni har delat ut stipendium?  

Tidigare har vi sagt tack och hej och önskat dem lycka till men det håller vi på att ändra. Om vi t.ex. har gett 
projektpengar säger vi nu istället: ”-Behöver du utbildning, människokraft?”. Vi erbjuder även eldsjälsträffar 
som sker en gång per år då alla som har blivit tilldelade pengar kan träffas och byta erfarenheter och kontakter. 
Det har varit ännu ett sätt att hålla igång projekten som vi har bidragit med pengar till från början. Vårt mål är att 
alla projekt ska i framtiden kunna ha en mentor/ bollplank på Skandia. 

Erik: Bidrar detta till en ökad sammanhållning och lojalitet gentemot företaget och mellan anställda på 
Skandia? 

Vi har inte mätt effekter men vi har jättemycket ”Story Telling” kring det och det är ”Min stora dag”. Vi har en 
kille som är jätteengagerad i ”Min stora dag” och vi hjälper där till med projekt. Eftersom vi har så mycket 
kontakter kan vi använda oss av dem för att kunna göra det möjligt för en individ att få uppleva sin dröm. ”Min 
stora dag” får nämligen inte kosta mer än några tusen. Därför är det upp till projektledarna att jaga billigaste 
alternativ genom att ragga. Vi kom sedan på att vi skulle kunna använda detta som gruppuppdrag, så vi har 
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ringkvällar då hela avdelningar sätter sig ned och ringer runt och hjälper till att fixa med ett ”Min stora dag” 
projekt. Detta har varit jättelyckat, då avdelningar bara ville göra mer och kände att detta var en mycket roligare 
gruppaktivitet än att åka och t.ex. bowla eller klättra, vilket har bidragit till att vi har börjat undersöka vilka av 
våra ambassadörsuppdrag kan vi göra lite gruppaktiviteter i som man kan göra med sin avdelning. Vilket kan 
bidra till bättre sammanhållning. 

Erik: Har ni märkt någon förändring på senare år i om det har blivit vanligare att engagera sig med tanke på att 
det har blivit mer uppmärksammat med CSR? 

Nej, jag har inte märkt någon förändring på grund av att de senare åren har vi varit tvungna att göra en hel del 
nedskärningar. Det har bidragit med att vi inte velat göra så mycket reklam om ambassadörarbeten om vissa 
anställda kommer att behöva sluta mot sin vilja.  Så vi har anpassat oss efter de processer som har pågått internt.  

Det enda vi kan säga är att när vi synliggör det vi gör får vi väldigt positiva effekter, både på mailen och 
intranätet. 

Erik: När man skriver upp sig, är det då återkommande två timmar i månaden eller hur långa är uppdragen?  

När det gäller ”Min stora dag” kan du välja att vara med i ett projekt per år, du måste bara fullfölja ditt barn. 
Dock när det gäller Läxläsning måste barnet ha en chans att kunna lära känna dig och få förtroende för dig för att 
våga ta emot hjälp och då kan man inte komma och gå när man vill, utan där bygger det på kontinuitet. Där är 
det samma sak med BRIS och Rädda Barnen, om de investerar i en utbildning så vill de gärna att du är kvar ett 
antal år för att de har satsat och investerat i dig.  Den informationen får man dock innan man söker denna typen 
av ambassadörsuppgifter. Nattvandring i sin tur kan man vara med i lite när man vill och har tid.  

Förutsättningarna får du tidigt innan du väljer, för vi kan inte ha personer som hoppar på och av.  

Erik: Vi har pratat med väldigt många som är positiva till detta arbete, men finns det några negativa aspekter?   

Det negativa uppstår när folk vill engagera sig och vi inte kan leverera ambassadörsmöjligheter just vid den 
tidpunkten. Vi kör ofta olika kampanjer under året med vissa typer av uppdrag och missar man det blir det svårt 
att hoppa på i efterhand, då får man vänta till nästa år.  

Det är timingen och uppdragets karaktär som gör om medarbetaren blir besvikna.  Det är klart, det finns alltid 
någon som tycker ”vad fan håller de på med?” men jag har aldrig stött på de.  

Erik: Hur fungerar det med mentorskap? Har de anställda möjlighet att välja ungdom?  

Man får inte välja. För att möten ska bli fruktfulla är det väldigt mycket som ska matchas. Så får man skriva vem 
man är till Tjejzonen och gå på intervju. Sedan matchar Tjejzonen ihop dig med en ungdom eller anställd. För 
det handlar också om förtroendet, för det finns en skör ungdom längst inne som har brist på tillit till vuxna, 
därför är det så viktigt att man blir matchad rätt.  

Erik: Vilka effekter får det på det vardagliga arbetet på kontoret? 

Vi har aldrig mätt effekterna på detta. När vi har ställt frågan säger de flesta att ambassadörsuppdrag ger dem så 
himla mycket energi, vilket gör att jag arbetar mer effektiv när jag kommer tillbaka till jobbet. För mig, när jag 
jobbade på BRIS, var det även en fristad för att kunna koppla bort allt annat för en stund. Fast det är min egen 
uppfattning om saken. Mentorskapet i sin tur gav mig även perspektiv på hur jag ser på saker och ting och i 
förhållande till någon annan, vilket också var väldigt givande i min personliga utveckling. 

Det är det de flesta ambassadörerna vittnar om; att det bidrar så mycket till min personliga utveckling. 
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Erik: Vad har ni för mål och visioner med ”Idéer för livet”?  

Vi kommer att fortsätta jobba för att stötta barn och ungdomars sociala utveckling. Ju fler barn vi kan hjälpa, så 
att de inte hamnar i utanförskap, desto bättre är det för samhället och för oss som företag.  

Utifrån ett affärsperspektiv ska vi vara ett bra alternativ för våra kunder, att man ska vara nöjd med oss som 
försäkringsgivare, känna att ”-Jag är stolt över mitt försäkringsbolag och min bank”. Vår bransch är oerhört 
imagetung och folk köper tjänster efter känsla. Därför är det viktigt att vi förmedlar en känsla av trygghet och 
trovärdighet.  

Erik: Medarbetarundersökningen, när kommer den att börja gälla?  

Alla medarbetare har ju medarbetarsamtal där man går igenom mål för alla individer.  

Vi har fått in att alla chefer ska i medarbetarsamtalet fråga om ambassadöruppdraget; vad de gör, vad det ger 
dem o.s.v. HR-avdelningen har därmed inte kunnat göra någon undersökning kring detta.  

Vi har jobbat även för att ambassadörerna ska få chansen att en gång om året få berätta om sina 
ambassadörsuppdrag för sin avdelning, vad det är de gör och vad det ger dem. 

Erik: Under vår litteraturstudie hittade vi väldigt många artiklar som visade på att det här är ett väldigt bra 
arbetssätt. Har ni någonting som ni grundar allting på? Har ni gjort undersökningar om vilka effekter det kan 
få?  
 
Dels den personliga utvecklingen, sedan att det har mervärde för medarbetarnas skull. Varje år gör 
Volontärbyron en undersökning, där man frågar vad som fick personerna att börja osv. som görs varje år.  

Erik: Vad är din personliga reflektion kring om man ska låta det vara frivilligt eller om det ska vara påtvingat?  

Vi tror ju helt på frivillighetsprincipen. Annars tror inte vi att individen kommer att göra ett bra jobb, speciellt 
när man träffar människor och man tvingar någon att göra något för någon annan.  

Vi tror att det hämmar mer när det är påtvingat! 
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Bilaga B. Michel Jonson 

Erik förklarar bakgrunden till projektet och vad vi vill undersöka… 

Louise: Du kan börja med att beskriva vad du arbetar med?  

För att ta det kortfattat så går hälften av tjänsten ut på att presentera en konsoliderad av Skandia Nordens 
utveckling och andra hälften olika ad-hoc uppdrag och analyser. 

Det är en aktiv del av Skandias kultur och profil det här med samhällsengagemang, både nu och historiskt. 

Erik: Det är häftigt att det finns en bok och utredningar där man tittar på helheten med utanförskap. Hur mycket 
ungdomar kommer att kosta i framtiden om de hamnar i ett utanförskap…  

Louise: Vi har blivit väldigt imponerade ju mer insatta vi har blivit… 

Vi är duktiga på att lyfta fram sådana här historier. Minst en gång i månaden lyfter man fram något som har gått 
riktigt bra. Man lyfter upp effekterna av detta t.ex. nu har Calle fått MVG på sitt nationella prov. 

Louise: Hur går Skandia ut med den typen av information?  

All information kommer ut via vårt intranät så det är lätt att hålla sig uppdaterad. 

Louise: Detta måste ju motivera många andra att börja engagera sig. Står det även där vad och när man kan 
söka till?  

Så är det. Det är inte så att man blir beordrad utan vill man så söker man och det gör man via intranätet.  

Louise: Du har aldrig funderat på att engagera dig?  

Jo, det har jag, men det har inte blivit av än, vilket beror mycket på att vi har vissa perioder under året då vi har 
så mycket att jag skulle ha ont om tid. Så jag vill hitta något som jag kan engagera mig i någon gång per år.  

Louise: Typ som ”Min stora dag” kanske?  

Jag har en kvinna i min arbetsgrupp som är jätteinvolverad i det där i ”Min stora dag” där de hjälper t.ex. sjuka 
barn att få uppleva sina drömmar; att få träffa Kenny Bräck, hoppa fallskärm eller något liknande. Runt detta är 
det mycket logistik, vad tillåter läkarna? osv. vilket vi hjälper till med då. Där bidrar vi med arbetstimmar och 
ekonomiskt. Men det är många företag som gör det. 

Louise: Ja det är ju väldigt lätt att bara ge pengar men ni tar det ett steg längre och engagerar er mer med tanke 
på att ni har uppföljningar och hjälper till om de önskar. Det är där ni står ut jämfört med många andra företag. 

Erik: När du tänker efter på vilka det är som engagerar sig, finns det då någon trend? Är det chefer på 
avdelningar eller något sådant?  

Det kan jag inte svara på tyvärr.  

Louise: Är företaget störst i Sverige? 
  
Ja, den svenska delen är störst. Skandia i Sverige är pensionsdel med ett kapital på 10 miljarder, sedan kommer 
banken och försäkringsbiten. Här har vi alla verksamhetsdelar. I Danmark, som bara har hälsa, pension och i 
Norge banken bara. Varav Skandiabanken ligger på topp i Norge.  
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Louise: Det känns som om att CSR-arbetet härstammar från försäkringsdelen?  

Så är det! Och det härstammar väl efter något Storskandia långt bak i tiden kan jag tänka mig. ”If” var ju en del 
av Skandia förut. Då hade vi lite försäkringsdel och lite riskförsäkringsdel.  

Louise: stannar man kvar på sin arbetsplats för att man känner att man gör något bra? Skapar det en bättre 
kommunikation mellan de olika avdelningarna?  

Alla större bolag har ju det problemet att ju större det är, desto svårare blir det att ha en bra kommunikation inom 
företaget. Eller man måste helt enkelt jobba på den mer. Om då CSR skulle kunna göra kommunikationen bättre 
tror jag absolut. Om man är två anställda som jobbar tillsammans och engagerar sig i samma ideella arbete är det 
klart att de kommer att diskutera det vardagliga arbetet tillsammans. Det lär leda till, på längre sikt, bättre 
förståelse och samarbete istället för att man umgicks på företagsfester.  

För att backa tillbaka lite till Skandia och jag vill understryka att jag inte är någon specialist på området. 
Självfallet började jag tänka lite innan ni kom hit och jag måste säga att Skandia jobbar med detta genomgående 
uppifrån och ned. CSR-arbetet syns t.ex. i vårt företags strategi och våra affärsplaneringar och topmanagement 
involverar sig i produkten ”Idéer för livet” och personalen. 

Och de möjligheterna som ges att man får avsätta tid, om man skulle jämföra med andra företag som jag har 
jobbat på då är det mer en kärnverksamhet. Sedan på sidan av har vi jobbat med CSR för att skapa ”good will” i 
vår Community men inte som här där det verkligen genomspeglas i företaget upp och ned. Från affärsidé till 
anställd. 

Erik: Hur får ni information om vad det finns för uppdrag?  

Principen är att man söker informationen själv på intranätet där det visas klart och tydligt vad man kan göra. Det 
är när det är större grejer som de kör driver. Så någon informationsbrist är det inte.  

Erik: Kan detta arbete leda till bättre lojalitet?  

Inget jag kan ta på direkt. Om man resonerar lite kring det kan jag tänka mig att om man jobbar på ett företag 
och själv brinner för socialansvar och det företaget då med samma idéer, samma kultur, möjliggör att man kan 
engagera sig i dessa bitar till viss del på arbetstid är det klart att det medför att man stannar längre. Annat 
resonemang är att jobbar man med socialt ansvarstagande ger det bilden hos kunder och folk man känner vilket i 
sin tur ökar branding, vilket leder till att man stannar längre. Men det är bara ett eget resonemang.  

Louise: Vet du någon som har sökt sig till företaget tack vare dess CSR arbete?  

Nej, inte vad jag kan dra mig till minnes, men kommer jag på någon hör jag av mig.  

Erik: Innan du började jobba, visste du om det då?  

Jag hade ett konsultuppdrag hos Skandia innan jag började jobba för dem och då fick jag en väldigt god bild av 
dem som företag. Deras humanitet och lyhördhet är långt ifrån en anglosaxisk värld; inte lam men ändå. Det 
verkade som ett bra arbetsklimat och bra människor. Så när de la ut tjänsten så kändes det väldigt naturligt att 
söka. 

Louise: Så du fick en större förståelse sedan när du började jobba på företaget?  

Ja, lite så. Men jag blev inte förvånad. Det här är ett företag som har rätt värderingar och att de har ett stort 
engagemang och har ett stort ansvarstagande. Det kändes ganska naturligt. Man känner en viss nöjdhet i det här, 
sedan kommer ni hit och ger mig dåligt samvete för att jag inte har engagerat mig än så länge. 

Erik: Har du en tanke kring om det har uppstått eller kan uppstå splittringar mellan de som engagerar sig och 
de som inte gör det?  
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Jag har inte märkt av det någonstans eftersom det baserats på en frivillighet och att det är frivilligt beslut.  

Louise: Du hade en tjej i ditt team som jobbar aktivt med det här. Hon har aldrig försökt värva dig eller så?  

Nej, hon har aldrig satt någon press så, men hon är väldigt duktig på att berätta ”success stories”. Hon har aldrig 
satt press men hon har implementerat en större nyfikenhet.  

Louise: Man får ju en energi av att engagera sig?  

Man ser de små projekten där man verkligen gör en effekt. Kanske gör en större effekt till ens person än när man 
blir klar med ett bokslut.  

Louise: Hur hade du reagerat om någon hade tvingat dig till ideellt arbete?  

Ja, man då hade man blivit mindre positivt inställd till detta över lag tror jag. Absolut, det hade inte alls funkat i 
längden.  
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Bilaga C. Tom Törnblom 

Louise: Vad jobbar du med?  

Jag började för nästan 5 år sedan på Skandia, på en avdelning som jobbade med affärsutveckling. Där jobbade 
jag med att vara örat mot kunderna och hjälpa till i kravställningen mot produktutveckling. Det gjorde jag i två 
år. Sedan gick jag över till att vara kundanalytiker, vilket betyder att jag jobbar med segmenteringar, kundanalys 
och kundnöjdhetsmätningar.  

För tre år sedan kom jag med i en medieträningsutbildning för anställda där vi fick som case att berätta om vårt 
engagemang i ”Idéer för livet”. I denna skulle vi hålla en 5 minuters presentation om stiftelsen och vad man själv 
hade varit med om. Jag hade då inte gjort något för ”Idéer för livet”. Jag har bara jobbat som skidlärare innan, 
för handikappade barn under min gymnasietid, vilket hade gett mig väldigt mycket. Så jag tog då kontakt med 
Christina på ”Idéer för livet” och frågade henne vad jag kunde göra? Jag jobbade extremt mycket i perioder så 
hon föreslog ”Min stora dag” eftersom då kan du gå in och göra ett projekt när du känner att det passar. Skandia 
har ju ingen gräddfil in på de stiftelser eller organisationer vi hjälper utan Christina talade om för mig vem jag 
skulle ansöka till och så fick jag skriva ansökningsbrev och sedan gå på intervju.  

Louise: Vad har ”Min stora dag” för krav vid rekryteringsprocessen?  

De ställer lite krav. Bland annat får man inte ha någon nära anhörig som farit illa, samt att man får lämna in 
polisutdrag för att visa att man inte är fälld för någon slags pedofili eller något liknande eftersom man ska jobba 
med barn. Sedan får du en kort utbildning om hur de jobbar på ”Min stora dag” och du får en mentor som du 
följer ett tag. Nu har jag jobbat på ”Min stora dag” i tre år. 

Louise: Kan du berätta om något projekt?    

Vi börjar med mitt första projekt vilket var Simon han hade problem med njurarna när han föddes. Vid nio 
månaders ålder så fick han en ny njure vilket är en väldigt avancerad operation och som följd av det fick han 
problem med tarmarna. Så han har levt till och från på sjukhus under hela sin uppväxt. Jag ringde upp honom 
och vi utgår alltid från vad barnen vill önska sig för något. Målet är att det ska vara lättare att gå igenom en 
sjukdomsfas eller att det ska vara en skiljelinje mellan det sjuka och det friska.  

Louise: Hur väljer ni vilka barn som ni ska hjälpa?  

Det är sjukhusen som nominerar barnen till stiftelsen. De får nominera ett visst antal och de har väldigt bra 
fingerkänsla för detta, mycket på grund av att de känner barnen så väl. 

För att återgå till Simon så var jag och träffade honom på sjukhuset och hans önskan var att få se Monsterjam. 
Det är inte alltid så att man får vara med i en ”Min stora dag” och man träffar också endast barnet om det finns 
möjlighet. Nu var han i Stockholm så jag kunde åka iväg och berätta för honom att han skulle få åka och se 
Monsterjam och jag kunde även vara med och delta. Detta var mitt första projekt.  

Vi har en strikt regel om att vi får vara med och planera, genomföra, men efter det så bryter vi banden eftersom 
att föräldrarna inte ska behöva känna någon tacksamhetsskuld eller att man som volontär inte ska fästa sig för 
mycket.  

Alla mina projekt har sina unika historier och att få kunna hjälpa till, jag har själv inga barn än, och få hjälpa till 
och göra sådana här extra små saker betyder så himla mycket.   
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Erik: Men det måste ta ganska mycket tid?  

Vi får lägga två timmar i månaden och det är inte jättemycket. Fast om jag till exempel ska åka ut och träffa 
Simon på sjukhuset så får jag göra det över lunchen och lite extra och det känns inte som om jag skolkar. Bara 
arbetsgivaren känner att det är okey så blir det otroligt mycket lättare att göra dessa grejer. Man kan göra viktiga 
samtal, man kan alltid kombinera det, men det Skandia har visat är att de tycker det är okey att jag gör det här 
och vi stöttar dig i det. Sedan har jag inte övertid och så utan mer att jag inte har 40 timmars veckor istället. 
”Idéer för livet” gör ju inte att jag jobbar mindre, men genom att säga att det är okey har lett till att jag kommit 
igång att jobba med detta och det är så otroligt kul.  

Erik: Så du behöver inte alltid anmäla vad du ska göra och när utan så länge du gör det som förväntas av dig så 
är de nöjda?  

Absolut! Och min chef och alla andra är införstådda med att detta gör jag för ”Idéer för livet”. Sedan ska man ha 
koll på att det inte drar iväg. Just att organisationen står bakom en känns jättebra. Att få engagera sig i saker som 
är riktigt roliga och har anknytning är väldigt positivt. Sedan är det enkelt för mig att knyta an allt detta till de 
produkterna som vi säljer. Till exempel, det är helt självklart att jag har anmält mig till ett donationsregister, men 
om man har egna barn och om det händer något, om Gud förbjuder, så har man tagit ställning till dessa frågor. Så 
när sjukhuset ringer upp på en incident och frågar om donation har man redan tagit ställning till detta innan det 
händer. Vi jobbar med den typen av frågor. Vad händer vid olycksfall? Vad händer vid skador, sjukdomar? Vi 
har ju barnförsäkringar så det är viktigt att få ihop det och det är enklare att knyta samman och få folk att förstå 
eftersom jag kan tala mer målande för den gruppen på grund av ”Min stora dag”. 

Louise: Hur många är ni som jobbar för ”Min stora dag” aktivt?  

Jag jobbade i två år som vanlig ambassadör. Sedan fick jag möjligheten att bli seniorambassadör. 
Seniorambassadör innebär att jag är örat från Skandia mot stiftelsen, så jag träffar generalsekreteraren och 
marknadskonterarna som sitter på stiftelsen regelbundet för att se vad de behöver.  Vi har 12 stycken volontärer 
som jobbar direkt mot ”Min stora dag” på Skandia och det är ganska mycket med tanke på att stiftelsen har totalt 
270 stycken volontärer och jag vet att det är ett par till som är på väg in från Skandia. Så jag har hand om 
koordineringen av dem och ser till att de har drift i sina projekt och om vi kan hjälpa till på andra sätt osv. Jag 
försöker även jobba mycket med så kallade ”prova på” för medarbetarna. Det är många som aldrig har jobbat 
med ideella arbeten så de vet inte riktigt hur det känns att jobba med det osv. Så jag har startat prova-på-kvällar 
då vi samlar personal, de får instruktioner om vad ”Min stora dag” är för något. Sedan får de sitta i två timmar 
och ringa upp personer som visat intresse att bli månadsgivare. 

Louise: Har ni haft samarbete med kungahuset med ”Min stora dig”?   

Ja, prinsessan Madeleine är beskyddare av just stiftelsen ”Min stora dag” vilket innebär att hon engagerar sig 
genom att åka ut på sjukhusen och träffar barnen samt diskuterar utformningen av aktiviteter.  

De gör ett jättebra jobb, för att när de engagerar sig blir det väldigt uppmärksammat vilket öppnar mycket dörrar.  

Louise: Har prova-på-kvällarna lett till att några har engagerat sig?  

Ja, det har det faktiskt! Fyra stycken har blivit ambassadörer nu; en i ”Min stora dag”, två har blivit storasystrar i 
”Tjejzonen” och en jobbar med läxläsning. Men jag måste bara understryka att det finns ingen gräddfil utan de 
har fått prova på, sedan har de varit tvungna att ansöka som alla andra och kommit in den vägen. Detta är på 
grund av att man måste få in rätt folk till denna typ av arbete.  

Till exempel Ulf Hägg var en av avdelningscheferna som engagerade sig en gång och han tyckte att det var så 
himla kul att han nästa gång tog med hela sin avdelning vilket totalt var 22 personer. Han gjorde det till 
avdelningens gruppaktivitet den hösten. Han ansvarar för affärsutveckling och efter detta började hans avdelning 
diskutera hur de kunde bygga in det här i produkterna, vilket skapar ett sant engagemang.  
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Louise: Detta måste ha lätt till en bättre sammanhållning mellan de anställda på den avdelningen?  

Ja absolut! Det tror ja verkligen! 

Dock har inte alla möjligheten att jobba ideellt om man har t.ex. småbarn hemma osv. Två timmar är ju en första 
grej och det tar mycket mer tid men det ska stämma för personen i fråga.  Jag tror inte att Skandia ska sträva 
efter att alla ska vara engagerade utan man gör det under en period eller att man gör olika saker.  

Louise: Känner du att två timmar har varit för lite eller är du tacksam att de erbjuder dig den tiden 
överhuvudtaget?  

Jag skulle säga att nu lägger jag två arbetsdagar i månaden som seniorambassadör vilket blir en månad om året.  

Erik: Så det är skillnad på om du är seniorambassadör eller vanlig ambassadör?  

Ja, det är en seniorambassadör per organisation. Det gör att jag får avsätta mer tid och se till att information 
kommer ut till medarbetare på intranätet och ha kontakten, öppna fler dörrar till stiftelsen osv. Då har jag 
möjlighet att göra mycket mera men det är också något jag kommer att göra kanske i cirka två års tid. Det beror 
på att då kommer jag ha genomförandekraften att göra nya saker, följa upp och genomföra arbetet på ett bra sätt. 
I och med detta har jag fått perspektiv på två timmar, jag tycker därför att det är en jättebra start. Jag tror inte att 
någon lägger mindre tid till en början utan det blir alltid mer. Utifrån företagets perspektiv tror jag att håller man 
det på den nivån så är det en indikation på att det är okey att man jobbar med det här. 

Louise: Du har alltså fått mer tid och frihet från din avdelning att jobba med detta på grund av att du är 
seniorambassadör?  

Absolut! Men det är något som jag har med i mitt kontrakt, som beskriver vad som förväntas av mig varje år. 
Där finns även definierat vad jag ska göra som seniorambassadör, vad jag ska uppfylla under året och mäts på 
samma sätt som allting annat, vilket är jätteskönt att ha och luta sig tillbaka på.  

Jag tror att hade man sagt att man hade fått lägga fyra timmar i månaden eller två timmar i veckan hade inte 
verksamheten blivit så mycket bättre, utan det är bättre att man har ett kontinuerligt arbete och att det inte 
missbrukas.    

Sedan har vi stiftelserna som finansierar mycket av de här sakerna som är ett jätteviktigt jobb. Så det är inte bara 
medarbetarnas bit utan även stiftelsen som har delat ut 30 miljoner till 4000 projekt de senaste 25 åren är liksom 
grundplåten i hela arbetet. Det gör det mycket enklare att det lilla strå som jag gör för ”Min stora dag” är en del i 
det stora hela.  

Om 300-400 av alla våra anställda som är med och jobbar med ”Idéer för livet” så är det värt så mycket mer än 
att bara skicka pengar. Det ser ju jag, att hade vi tagit betalt för den tiden som folk lägger ner för ”Min stora dag” 
så hade det inte gått ihop utan tid är något annat. De som inte har tid att skänka ger pengar istället så att andra 
kan göra något bra av dem. Det är väldigt unikt och det är många av mina vänner som har nappat och känner att 
de också vill hjälpa till och det är just Skandia som har satt igång det hos mig och jag ser hur jag kan smitta 
andra medarbetare med det.  

Louise: Innan du började jobba på Skandia, hade du någon aning om detta etablerade arbete?   

Nej! Jag har sett gamla reklamfilmer och när jag såg dem efter att jag hade börjat här så känner man igen det. Då 
fattar man att detta arbete faktiskt har pågått i 25 år. Dock, på grund av skandalerna i början på 2000-talet, har 
man lagt locket på eftersom man inte ville smutsa ned stiftelsen med det som hände inom Skandia.  

Skandia har ju inte haft som strategi att det viktigaste har varit att visa upp sitt arbete utan att faktiskt göra det år 
efter år trots att det varit skandaler. Det har varit vår största grej, hur vi arbetar med det här på ett snyggt sätt.  
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Louise: När kom du underfund med, när du började jobba, hur etablerat detta var?  

Det var faktiskt när jag mötte en tjej som jobbade på Fryshuset som frågade om jag jobbade på Skandia och var 
jätteexalterad. Efter det började hon berätta för mig om allt vi hade gjort för dem på Fryshuset. Det var först då 
jag förstod hur stort det faktiskt var. Detta upplever man också när man träffar eldsjälarna och ser vad de 
tjugotusen kronorna som vi sponsrat med har gjort för ungdomarna och berättar om det.  

Louise: Du måste även känna av inställningen när du berättar för vänner, familj och bekanta om ert arbete?  

Ja, absolut! Jag har en liten pin på kavajen som jag bär med stolthet och många frågar vad den står för. Då får 
man en naturlig möjlighet att börja prata om det här, vilket ofta ger en otroligt rolig effekt och folk uttrycker 
själva att de också skulle vilja jobba med något liknande. Det får en att växa som människa och all investerad tid 
blir plötsligt så himla mycket värd. 

Louise: Känner du själv att du har stannat kvar på Skandia tack vare att du har möjligheten att jobba med 
detta?  

Absolut! Ur karriärsperspektiv är det inte så jättebra att detta finns. Helt klart har det fått mig att fastna här, det 
blir en inlåsningseffekt. Sedan, ju mer man engagerar sig, desto mer känner man att detta kommer att bli en del 
av mig; att vara engagerad i volontärarbete.  

Louise: Har du bara jobbat på Skandia?  

Jag har bara jobbat här. Fast om man ser på de omorganisationer som har varit genom åren så är detta något som 
har varit jättepositivt och det fortsätter hela tiden och det känns väldigt bra. Det är ju alltid så att skulle man få ett 
jobberbjudande kommer man att överväga det, men det ideella engagemanget kommer ju att vägas in. Nu är ju 
Skandia ett så stort bolag att det finns många chanser att växa inom företaget och göra karriär här. Fast skulle jag 
söka ett nytt jobb skulle jag vilja jobba ännu mer med dessa frågor och kanske hjälpa andra företag.  

Louise: Du berättade tidigare att du la ut uppdateringar på intranätet. Hur går det till och vad lägger du ut?  

Till exempel så när Ulf hade varit med sin avdelning och ringt upp månadsgivare, la jag ut resultatet på hur 
mycket de hade lyckats ringa in på de två timmarna och att det var ett fantastiskt initiativ av Ulf. Sedan fick även 
medarbetarna, som hade medverkat, skriva sina egna uppfattningar om arbetet. Så nu är det två andra chefer som 
vill köra samma sak, vilket gör det lätt för mig att planera in fler tillfällen.   

Så är det någon som vill engagera sig mer i just ”Min stora dag” hör de av sig till mig så berättar jag för dem hur 
de ska ansöka hos dem.  

”Min stora dag” är ju en separat stiftelse som gör sin egen rekrytering och de tar bara in folk på rekommendation 
så jag är deras referens på Skandia. 

Louise: Vet du ifall Skandia har något mer CSR-arbete utanför samhällsansvaret, ”Idéer för livet” o.s.v.?  

Vi har ju etiska. Vi förvaltar femhundra miljarder och alla investeringar vi gör görs utifrån det. T.ex. vi 
inverterar inte i klustervapen, tobak, narkotika, spel o.s.v. Det finns en kodex om hur vi investerar de pengarna 
helt enkelt. Utöver det har vi miljöengagemang t.ex. att det här huset vi har varit med och byggt upp är 
miljösmart. Vi försöker att skippa att printa ut mer än nödvändigt, vi har webbkonferenser för att dra ner på resor 
o.s.v. I stiftelsen i sin tur har vi volontärdelen och att de delar ut pengar till eldsjälar samt kommunsatsningarna. 
Det är denna del av Skandias CSR-arbete som vi är mest stolta över.  
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Erik: Tror du att det kan finnas några negativa effekter med att man låter sina anställda engagera sig i detta 
arbete? Har du märkt av något negativ effekt?  

För företaget tror jag inte att det finns något negativt. Jag tror att eftersom alla har möjligheten så känns det inte 
som att det skulle vara något som skulle särskilja någon utan alla har samma förutsättningar att få göra det här. 
Det är mer en uppmuntran, inte en förutsättning. Det ska vara rätt personer på den här typen av arbete. Jag tror 
inte på att alla ska göra allt, sedan ska alla veta att det finns. Jag har en stolthet i det jag gör och det tillför mig så 
mycket att jag inte tänker så.  

Hade jag bytt företag till exempel hade jag fortsatt att engagera mig. Nu är det Skandia som har fört in mig på 
det spåret och det känns bra att de har uppmuntrat mig att fortsätta hela tiden. 

Louise: Hur började du engagera dig från början?  

Jag deltog i presentationsuppgiften. Sedan tog jag kontakt med Christina efter det.  

Louise: Har du någonsin funderat på att engagera dig i något annat?  

Ja, mentor skulle jag kunna tänka mig att vara. Jag skulle även vilja titta på hur man kan stödja syskon till barn 
och ungdomar som är eller har varit jättesjuka eftersom de ofta glöms bort. Samt kanske gå ut i skolor och 
berätta vad det innebär att engagera sig i sina studier och vad man vinner på det i längden. Göra ungdomar 
medvetna om vad som är viktigt att tänka på som man ofta glömmer. Till exempel när man kommer ut i 
arbetslivet så är det inte bara ingångslönen man ska kolla på utan även tjänstepension, sjukförsäkringar, vad 
finns det för andra delar som bidrar, för det spelar väldigt stor roll. Detta ska man tänka på om man ska börja 
jobba på en konsultfirma bland annat.  

Erik: Om vi går tillbaka till ”Min stora dag”. Har du noterat om det är någon viss typ av person som engagerar 
sig?  

Ja, det är det. Det är folk som är öppna, framåt och tycker om att ta ansvar vilket man måste göra. 

Erik: Är det många chefer då per definition som är med eller underordnade?  

Det är flest underordnade, sedan vet jag många chefer som har varit engagerade vid något tillfälle som sedan i 
perioder hoppar av. Idag är det många nya, unga talanger som engagerar sig.  

Jag är en del av Skandias unga talangprogram, som de har för att behålla oss i företaget. För sannolikheten är 
stor att man flyttar på sig när man närmar sig trettio. Då gäller det för Skandia att det hittas ett nästa steg för mig. 
Vi träffar bland annat rekryteringskonsulter där vi gör tester och ser om vi är dugliga att gå en sådan väg, så man 
blir specialist eller ledare. Sedan om det inte finns lediga positioner just då visar man att det finns en möjlighet 
för er framöver och ni finns med på HRs lista för folk som vi försöker bereda väg för.  

Louise: Då måste det vara ett smart drag om företaget tipsar personerna i fråga att engagera sig i 
ambassadörskapet där det finns möjligheter att arbeta med massa roliga uppdrag? 

Det kan jag säga stämmer. Av 25 totalt är det 6 stycken som engagerar sig i ”Idéer för livet” just nu på olika 
poster, vilket är en stor andel om man jämför med generellt nyanställda i bolaget. Där är intresset stort att 
engagera sig.  

Erik: Ser man det som en merit inom bolaget om man har engagerat sig?  

Ja absolut! Jag fick möjligheten att prata inför Viktoria och prins Daniel vilket jag förmodligen inte hade fått 
som vanlig kundanalytiker. Det är något som betyder mycket och man får ofta möjligheten att träffa mycket 
intressant folk. 
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Louise: Har du märkt någon skillnad bland dina kollegor att du har lyckats stimulera dem att engagera sig? 

Ja, absolut! Kanske inte så jättemånga av mina närmaste kollegor men via de här prova-på-kvällarna har jag 
lyckats motivera många att vilja engagera sig.  

Louise: Är det någon som har kommit i efterhand och berättat att du var personen som inspirerade dem att börja 
engagera sig?  

Alla som har engagerat sig som jag pratat med har sagt att det är det bästa beslutet de har tagit och att det är väl 
investerad tid. Utav de tolv som är involverade idag så är det tre stycken som jag direkt har inspirerat, vilket 
känns kul. Sedan har jag massa vänner som nu skänker pengar som de kanske inte annars skulle ha gjort.  

Till exempel när min sambo skulle börja pensionsspara satte hon in pengar i en av Skandias fonder som ger bort 
2 % av avkastningen till välgörenhet. Hon känner otrolig stolthet när hon tittar på den och känner att hon 
kombinerar nytta med nöje i sina investeringar. Eftersom hon gör det behöver hon inte känna att hon måste hålla 
på att lägga pengar i småkassor på stan, utan hon bidrar redan på sitt håll. 

Erik: Kan man se om det finns något mönster i hur personal har valt att engagera sig i förhållande till 
samhällshändelser? T.ex. det ökade våldet nere i Malmö?   

Jo, faktiskt tror jag det! Man kan se att väldigt mycket pengar från stiftelsen till nya projekt går nu till Malmö, 
det är nästan en överrepresentation. Eftersom det har varit mycket våld och sådant där nere. Vi har även snackat 
om att starta en nattvandring utifrån Skandias kontor. Sen får vi ser hur det blir, men vi vill ju visa våra kunder 
att vi är med och bryr oss.  

Erik: Om det hade varit obligatoriskt att utnyttja de här två timmarna som Skandia erbjuder, tror du att det hade 
varit positivt eller negativt?  

Jag skulle säga så här: alla nyanställda skulle ha det obligatoriskt så man får en första prova på aktivitet. Att 
under dina första två år så ska du nyttja de här två timmarna i månaden eller två dagarna om året för att prova på 
de olika aktiviteterna. Just för att man då kan avgöra om det är något för mig eller inte, men för alla anställda alla 
år nej. Sedan skulle det kunna vara upp till företaget att styra upp den typen av aktiviteter, det skulle kunna vara 
något.  

Vid de första tillfällena skulle man till exempel ha information där man beskriver alla stora delar som Skandia 
gör och sedan att de fick välja en aktivitet som de fick arbeta med under det första året. 

Louise: Hur ofta träffas ni som är engagerade?  

Vi hade en träff i december då vi hade lite fika. Sedan fick alla visa upp sina bilder från de olika projekten de 
hade jobbat med under året. Fast vi har inte haft det så kontinuerligt utan lite mer då och då. Sedan vet jag att 
Christina vill göra något för oss seniorambassadörer men det får inte ta för mycket tid från det faktiska arbetet 
heller. 

Louise: Känner du att du har fått bättre insikt i företagets alla olika delar med tanke på att du arbetar ideellt 
med anställda på olika avdelningar?  

Jo, absolut! Det öppnar dörrar mellan avdelningarna. Det blir en extra hopkoppling mellan oss.  

Louise: Känner du att du har fått större förståelse för andra avdelningars arbete som följd av detta?  

Ja absolut! Det roliga är att när man träffas så är projekten inom ”Idéer för livet” det första man pratar om och 
inte sina vardagliga arbetsuppgifter, vilket är lite annorlunda. Så arbetsuppgifterna kommer sekundärt och när 
man kommer underfund med att personen i fråga är chef på en viss avdelning så får man en helt annan bild, 
vilket är lite kul. Man har fokuserat på något helt annat än titlar. I första skedet så tror jag att man får en starkare 
kontakt och i andra skedet så får man koll på vad personen i fråga jobbar med.  
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En nackdel kan vara det att eftersom jag lägger ut en hel del på intranätet så tror många att jag är anställd på 
”Idéer för livet” och inte är kundanalytikern Tom. Just därför jag är så associerad med det, det blir som en del av 
mitt varumärke.  

Louise: Skulle du fortsätta engagera dig även om du bytte arbetsplats?  

Det kan jag säga, att söker jag ett nytt jobb kommer jag säga att jag är engagerad i det här och på grund av det 
kommer jag att behöva en relativt flexibel arbetsmiljö. Skulle då företaget säga att det inte är okey kommer jag 
tänka om både en och två gånger.  

Louise: Känner du att du jobbar mer effektivt med dina vanliga arbetsuppgifter på grund av att du engagerar 
dig? 

Jag får inte mindre arbetsuppgifter för att jag engagerar mig eller har 80 % arbetstid utan det blir ju mer så att 
den tiden man har ser man till att leverera på. Just också kanske för att man har den energin efteråt.  
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Bilaga D. Mikael Willborg 

Jag har jobbat på Skandia tidigare och jobbat just för ”Idéer för Livet”. Det var när jag själv skulle bli pappa som 
jag gick med där. Efter lite arbete på Röda Korset hamnade jag till sist på BRIS där jag gick deras 
introduktionsutbildning och psykologsamtal och så småningom blev jag alltså jourare i BRIS och jobbade med 
det ideellt då eller semiideellt eller vad man ska kalla det för eftersom jag åtminstone hade en del av arbetstiden 
betald av Skandia. Så gjorde jag det i 6 år.  

Louise: Christina berättade att ett arbetspass brukar ligga på ungefär 4 timmar… 

Ja, ett pass är på ungefär 4 timmar. Jag var tjänsteman på Skandia och det är klart att jag hade en relativt 
oreglerad arbetstid, men i längden jämnade det ut sig. Jag tyckte att det var en fantastisk möjlighet redan då och 
det har jag fortsatt att tycka.  

Erik: Fanns det någon liknande anledning till att dina kollegor engagerade sig? 

Vi hade ofta ett pass som alla ”Skandianer” gick på. Jag vet däremot inte hur det ser ut idag. Det vi hade 
gemensamt var ju att vi ville göra någonting. Kanske inte någon klar bild om vad, men man ville engagera sig i 
någonting. Det var förmodligen inte omöjligt att få engagera sig i ett annat ändamål om man ville det. Idag tror 
jag däremot att Skandia är lite mer stringent och vill att Skandia själv väljer vilka engagemang man kan göra. 

Louise: Tror du att det finns någon speciell anledning för just det engagemang personalen väljer? 

Det tror jag. Jag själv valde ju inte BRIS av en slump. Skandia är ju väldigt barn-centrerat överhuvudtaget i sitt 
upplägg. De har ju ett väldigt brett program och det har ju funnits innan någon kom på att förkorta det CSR. Det 
fanns ju en väldigt tydlig affärskoppling från början. Då hade man ju sak-försäkringar också och nu ville man 
börja jobba förebyggande istället. Man var väldigt tidiga med att engagera den egna personalen. 

Louise: Varför tror du att de väljer att engagera sina anställda? 

…”Idéer för livet” levde ett tynande tillvaro under skandalåren. Men backar man ännu mer i tiden så har Skandia 
länge jobbat för att sprida budskapet inom organisationen men varit sämre på att sprida att det är de som ligger 
bakom det utåt. Många reklamfilmer gjordes men många jag pratat med vet inte att det är Skandia som ligger 
bakom de. 

Louise: Så det kan inte ha varit medvetet? 

Jag tror inte det. Det var nog snarare en kommunikationsmiss eller en övertro på att folk ska hitta den här 
associationen om man bara tjatar. Och det vet vi ju i dagens mediasamhälle att det funkar ibland och ibland inte.  

Erik: Kan du berätta lite om BRIS? 

BRIS fyller 41 år i år (startade 1971). Började som en reaktion mot ett uppmärksammat misshandelsfall där en 
liten flicka hade misshandlats till döds av sin styvförälder. Hennes mor var närvarande också och det som 
människor nog mest ondgjorde sig över var att det här hade tydligen varit känt i omgivningarna, att det här 
barnet var illa utsatt och ingen hade egentligen agerat. Det fanns ingen anti-aga-lagstiftning, d.v.s. det var svårt 
för folk att lägga sig i när folk slog sina egna barn. Att verka för att det skulle bli olagligt var en väldigt viktig 
fråga för BRIS i början. Var en en-frågerörelse de första åren. 1979 genomfördes anti-aga-lagstiftningen i 
Sverige. 

I begynnelsen var vi en organisation med bara ideella och en telefon dit vuxna ringde ibland och berättade om 
barn som de var rädda for illa. Så småningom började det ringa barn på den telefonen. Idag är det en 
gratistelefon dit man kan ringa och vara helt anonym. 
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Louise: Så det har gått från ren anmälan till ett psykologiskt stöd?  

Ja, stöd! Det har blivit en bortglömd tillgång i vårt samhälle det här med att föra samtal och lyssna och det är 
kanske det många av de här barnen saknat mest av allt. Det är att det inte finns några vuxna i deras närhet som 
lyssnar på de. Vissa hör också av sig just för att man kan vara anonym och ställa frågor som man inte vill prata 
om annars, ex. sex och samlevnad eller puberteten. 

Idag är huvuduppdraget att lyssna på barn och ungdomar och att stötta de. Vi har också i uppdrag att föra deras 
berättelser vidare i samhället, både till viktiga vuxna som finns i deras vardag men också vuxna viktiga 
beslutsfattare. 

Vi är en ganska självklar remissinstans idag för alla lagliga förändringar på området, men också försöker att vara 
ute på barrikaderna när vi upptäcker brister i samhället. Just nu är det väldigt påtagligt att barns psykiska ohälsa 
ökar och att det finns ett stort glapp i samhället för de som uppvisar tydliga symptom.  

Erik: Vad jobbar du med inom BRIS? 

Jag jobbar som chef för insamling och sponsring. Jobbar dels med att försöka värva sponsorer, värva 
privatpersoner som givare och egentligen bygga relationer med både företag och privatpersoner som ska vara så 
länge som möjligt. Personligen jobbar jag främst med de större relationerna som våra huvudsponsorer. Min 
avdelning spänner över ca 75 % av BRIS finansiering. Resterande 25 % består av pengar från allmänheten. 

BRIS är ingen insamlingsorganisation, d.v.s. slussa pengarna vidare till en organisation. 

Erik: Hur fungerar samarbetet med Skandia? 

Det fungerar bra, men mycket tack vare att Skandia har så lång erfarenhet av att jobba med de här frågorna….Att 
samarbete med Skandia blir ju oerhört enkelt utifrån mitt perspektiv. De är medvetna om att man inte gör så 
mycket nytta med sitt varumärke om man bara pytsar pengar utan att bry sig om vart de tar vägen. De är duktiga 
på att ställa frågor, följa upp och vara intresserade av det man engagerar sig i. Det driver de själva framåt och det 
skapar nog synergier i deras affär också inbillar jag mig. De är så trygga med varför de engagerar sig i sådana 
här frågor, de vet det. Och pusselbitarna sitter ihop på ett intelligent sätt. 

De har en hög trovärdighet i det de gör, mycket också tack vare deras långa historia med samhällsengagemang i 
dessa frågor. 

Erik: Märker ni någon skillnad mellan Skandia och nya sponsorer? 

Det kan man göra på många sätt…. I Skandias fall är det tydligt att de inte engagerar sig i detta kortsiktigt utan 
det är en varumärkesfråga för de. Man vill nog faktiskt också gå långt utanför sin affärsmodell också i att vara 
med att påverka samhället i en större utsträckning. Stora bolag kan ju faktiskt göra det med väldigt hög effekt. 

Erik: Hur går processen till när en anställd på Skandia fått okej? 

Man kan säga såhär: Om det förekommer volontärinsatser från våra sponsorer så innebär det ingen gräddfil hos 
BRIS. Det är rätt viktigt, även för de själva. Att de blir uttagna från Skandia innebär alltså bara att de kan ställa 
sig i BRIS kö, kan man säga. Sen hamnar de i vår normala urvalsprocess och den är ganska rigorös i sig. Det kan 
faktiskt vara ett dilemma inom just volontärinsatser från företag, att man engagerar sig oerhört i detta och sedan 
blir man nekad på BRIS. Det kan ju vara ganska känsligt och jobbigt. Det är våra egna intervjuer, 
psykologsamtal, rollspel och utbildningsinsatser och det är ganska många som försvinner på resan. Det kan vara 
ett bekymmer just när det handlar om social sponsring från företag. 
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Louise: Hur stor andel är företagsanställda i jourtelefonerna? 

Ganska få. Jag har ingen exakt siffra på det. Det är inte alltid jourarbetaren berättar det för oss heller… Vi har 
lite bristfällig statistik på hur många som är här helt ideellt och hur många som kommer från företag. 

Louise: Har ni sådana här relationer med några andra företag? 

Ja, det har vi med några stycken. Men i jouren är det inte särskilt många. 

Erik: Vilka krav har ni på de som jobbar i jourtelefonen på BRIS? 

Idag har vi som krav att man ska ha fyllt 20 år, man ska erfarenhet från att han jobbat med barn ideellt eller 
professionellt och det kanske vi kan ha ganska vida ramar kring (fotbollstränare t.ex. räknas tveklöst som att ha 
jobbat med barn). Man ska lämna ifrån sig ett obrutet utdrag ut brottsbelastningsregistret. Alla andra krav som 
ställs på våra jourarbetare är egentligen någon slags personlig lämplighet, en bedömningssak som externa 
psykologer hjälper till med.  

Louise: Ställer ni krav på nya jourare, att ni gärna ser att de jobbar ett visst antal år hos er? 

Vi har ju övervägt att göra något form av kontrakt, men vi har ju sett att vår utbildning är så pass eftertraktad 
eftersom den är så meriterande för vissa yrkesgrupper… vi hoppas ju på att folk stannar hos oss i 2-3 år för att 
det ska bli kostnadseffektivt, det vi gör. 

Louise: Har ni inte sådana krav på företagsanställda heller? 

Inte på papper, men det är möjligt att de har skrivit in det i sina papper för att inte framstå som någon som 
levererar jourare som hoppar av hela tiden. 

Louise: Finns ni etablerade någon annanstans i Sverige än Stockholm? 

Vår stödverksamhet idag utgår från 5 orter. Teoretiskt sett skulle man kunna flytta till Göteborg och fortsätta 
joura där. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Norrköping. 

Erik: Finns det någon uppföljning med samarbetet med Skandia som du skulle kunna dela med dig av? 

Jag skulle önska att vi hade några påtagliga kvalitetsmätningar på det sättet. Vi har ju kvantitativa mätningar på 
hur aktiva vi är. Skandia räknas som en ganska aktiv partner, tveklöst… När vi gjorde vår senaste årliga 
uppföljning hade vi närmare 30 punkter där vi kände att vi hade samverkat på olika sätt, stort som smått. 
Påtagliga exempel är att vi har en oerhört generös möjlighet att utnyttja Skandias lokaler, varhelst de råkar stå 
oanvända. Här i Stockholm kan vi använda Skandias konferenslokaler för egna möten eller externa 
presentationer, det är fritt fram så länge de är tomma. Vi hade vår kongress där t.ex.. Det var en helg så då fick 
de också ställa upp med lite extra vaktresurser t.ex.  

Louise: Har de hjälp er med något annat typ av arbete förutom jouren? 

Nån Skandiaanställd har gjort volontärinsatser som inte har varit kopplat till vår jourverksamhet mot barn och 
ungdomar men det är nog bara något undantagsfall…Jag är säker på att det har förkommit men jag har inga 
riktigt bra siffror på det. 

Några som gör fantastiska insatser är ju de som jobbar på Skandia med den här typen av roller. De blir ju ofta 
involverade…Skandia har ju också kommit till oss och erbjudit sina tjänster. 

Louise: Kan du ge exempel på detta? 

Finansiell rådgivning. Alla inom BRIS har fått möjlighet att få finansiell rådgivning hos Skandia om man vill. Vi 
har tittat på om Skandia kan hjälpa oss med kompetens kring kapitalförvaltningspolicys. De är ju väldigt duktiga 
på området. Vi har låtit Skandia titta på om de kan hjälpa oss med pensionsförmåner, för de som är anställda i 
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BRIS då. Det rimmar ganska väl med att om de ändå jobbar med detta så är det klart att vi ska intressera oss för 
om det finns någonting i deras affär som skulle kunna vara en anställningsförmån i BRIS t.ex. 

Erik: Kan du berätta mer om hur ni gemensamt bestämde vilka tider ni från Skandia skulle åka till BRIS? 

Jag vill minnas att det inte riktigt var så, men det var fasta grupper…Idag har det nog moderniserats så att man 
kan gå in på Internet och välja vilka pass man kan.  Då minskar ju iofs det här sociala sammanhanget som man 
fick med sina Skandiakollegor, men i gengäld får man lära känna annat folk här. 

Jag tror att det här från början var ett pass som man hade svårt att fylla med helt ideella så BRIS hade då 
uppvaktat Skandia och frågat om man inte skulle kunna styra det till fredag förmiddag. Och så hade Skandia 
bestämt att de Skandiaanställda som var intresserade och jourade på BRIS då får gå på fredag förmiddag. Jag tror 
det var så. Jag frågade aldrig utan blev bara tillfrågad om jag ville komma med. 

Louise: Du sa att det då var personal från flera olika avdelningar på Skandia som samlades. Blev det då så att ni 
diskuterade frågor som inte var relaterade direkt till BRIS, utan även till Skandia? 

Självklart! Det blev ett ganska kul sätt att träffa folk, ungefär som på en firmafest. Man träffar en massa folk från 
olika avdelningar på Skandia som man aldrig träffat förut… Och precis som du säger tilldelades man lite nyheter 
och informell information från andra delar av Skandia. Det var en slags intern kommunikation. 

Louise: Men då byggde ni ju ändå lite broar mellan avdelningarna!? 

Absolut! Det tror jag att ”Idéer för livet” gör hela tiden. Om man är engagerad där så träffas man ju i olika 
konstellationer över de ordinarie avdelnings- och bolagsgränserna. Det sår ju naturligtvis en massa frön, jag kan 
inte tänka mig något annat.  

Louise: Det måste ju skapa en större förståelse mellan de olika avdelningarna om det är något man funderat 
över eller liknande!? 

Ja! Det är ju väldigt roliga informella informationsutbyten och det tror jag absolut bygger broar. Idag tror jag 
kanske också att det är mer medvetet så. Skandia har ju också seniorambassadörer som nog bygger ännu mer 
broar.  

Louise: När du jobbade på Skandia, kände du dig då stolt över att vara en del av deras samhällsengagemang? 

Ja, och jag tror att man var lite bortskämd med det. Jag tycker att det de gör är ännu större idag när jag är utanför. 
Det är en ganska fantastisk satsning som man haft. 

Louise: Vi träffade en anställd på Skandia som berättade att deras engagemang är involverat i hela företagets 
struktur och dess strategier… 

Jag är benägen att instämma och bara säga att det är ganska fantastiskt. Förut var det förmodligen så självklart 
för mig att jag inte förstod det stora när jag var i det. Det hade ju varit så i alla tider för mig och funnits hur länge 
som hest inom Skandia.  

Under skandalåren märkte jag att det var väldigt förankrat ändå upp till företagsledningen och det fanns 
människor som såg till att ”Idéer för livet” överlevde, bokstavligt talat. Det var extremt turbulent då med 
omorganiseringar och annat. Då fanns det människor som gjorde olika manövrar för att hålla det här vid liv. Det 
var på något sätt kvittot för mig på att det hade kommit så långt in i alla anställdas medvetande. 
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Louise: Då måste du ju ha känt en viss stolthet!? 

Jaja, och på något sätt ännu mer efteråt när jag förstod hur fantastiskt det var. När jag var i det kändes det som en 
väldigt naturlig del av Skandia. Jag tror att många idag också vittnar om att det är så. Om det var lite i 
skymundan under en kort period så är det tveklöst uppe på agendan igen och man jobbar aktivt med att försöka 
integrera det i affärsmodellen och se affärsnyttan i det på olika sätt så det sitter ihop utan att ”Idéer för livet” bara 
åker med utan att det ibland t.o.m. går före och utvecklar affärer. Som t.ex. inom offentlig sektor där man gör 
satsningar mot kommuner där man kan visa att man är duktig på att förstå kommuner. Och så kommer kanske 
affären efteråt.  

Man var en utav de absolut första i världen med att lyfta fram det intellektuella kapitalet jämte den ekonomiska 
redovisningen…Man redovisade i så många dimensioner som möjligt, hela verksamhetens värdeutveckling. Man 
försökte få med personalens kompetens i redovisningen. 

Louise: Snackade ni någonsin om detta med de som inte var engagerade på arbetstid? 

Det kanske man gjorde men absolut mer med de som var engagerade i det. Det var ganska roligt för det var 
aldrig ifrågasatt om man gick iväg under arbetstid. Det är ju inte så konstigt om det skulle finnas kollegor som 
tycker att: fasen, varför går han eller hon iväg igen? Men det hörde jag aldrig. 

Louise: Hörde du någon gång motsatsen, alltså att engagerad personal ifrågasatte varför vissa inte också 
engagerade sig? 

Nej, det var en väldigt uttalad frivillig basis i allt sånt. Det måste bygga på frivillighet. Bara för att du kan bjuda 
på din fritid, för det är ju det det handlar om, så behöver inte det betyda att andra kan göra det. 

Hade det varit någon form av kollektivanslutningar så hade det inte alls fungerat tror jag. 

Erik: Vet du hur samarbetet mellan BRIS och Skandia startade från början? 

Nä, det har jag nog inte tillräckligt bra på fötterna för att kunna svara på.  

Skandia och BRIS har suttit ihop av och till under många år. Jag kan tänka mig att bara själv jourdelen har 
funnits i 12-13 år bara det. Som huvudsponsor är vi inne på år 2 eller 3 av totalt 5 just nu i den här perioden. 

Erik: Vet du någon annan som har börjat engagera sig hos Skandia och sedan börjat jobba med det på heltid? 

Ja, det kan jag räkna upp flera stycken. Ibland känns det som att det är Skandiaträff på BRIS. 

Louise: Eftersom ni är så pass insatta i Skandias arbete måste det ju vara en väldig fördel för BRIS samarbete 
med dem!? 

Ja, det blir ju enklare. Det är ju inte så vanligt att människor rör sig mellan näringslivet och den ideella världen, 
men i Skandias fall har det förekommit en del. 
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Bilaga E. Marianne Bogle 

Erik: Kan du berätta lite om er verksamhet!? 

Många som sitter på det här kontoret jobbar på ”Stiftelsen Svenska Jobs & Society” och den drogs igång för 
snart 27 år sedan av P.G. Gyllenhammar när han satt bl.a. i någonting som heter ”Aspen Institute”, där många 
nobelpristagare och företagsledare och forskare samlades.  

”Nyföretagarcentrum” är ”Stiftelsen Svenska Jobs & Societys” främsta verktyg. Det handlar om att personer som 
vill/ska starta företag kan få gratis rådgivning och det är alltså riktat mot nyföretagare. Från nystartat till 3 år, det 
är det som är kundkretsen.  

”Stiftelsen Svenska Jobs & Society” har en mängd partners, först och främst privat näringsliv men också olika 
fackförbund, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket, Almi osv. Det är alltså flera delar i samhället som tycker det här 
är en viktig fråga.  

1995 sitter Jacques Delors-kommissionen och man tittar på vad som händer i världen och man förstår att det här 
med ansvarsfullt företagande och samhällsengagemang från näringslivet är väldigt viktigt. Tankar kring 
samhällsansvar och CSR tar sin början. Man får då höra talas om ”Stiftelsen Svenska Jobs & Society” som 
jobbar med de här frågorna kring entreprenörskap och de är då med och startar upp det som idag är ”CSR 
Europé”.  

Louise: Då är CSR en ganska ny benämning, där man ringat in allt under ett namn!? 

Ja. CSR började man väl använda någon gång under just den tiden. Sen finns det en del som menar att man pratat 
om det i olika vågor, men så just ordet CSR började man använda ungefär då. 

Runt 2003 hade vi en stor konferens här i Stockholm där vi hade en arbetsgrupp som jobbade lite bredare med 
CSR-frågan än bara jobba med entreprenörskap och därför startade vi en arbetsgrupp som idag är ”CSR 
Sweden”, för vi bestämde oss för att hålla kvar CSR-frågan mycket bredare än bara entreprenörskap.  

Idag är vi ett företagsnätverk. Vi försöker vara en plats för att diskutera de här frågorna. Vi har liksom ett högre 
syfte och det främjar ju hållbar utveckling och vi vill göra det i samarbete med de andra aktörerna i samhället. 
Men CSR ser jag som företagens verktyg för att främja hållbar utveckling. Om man kallar det för CSR eller inte, 
det bryr inte jag mig om. 

Louise: Kommer då företag och ber er att titta på deras verksamhet? 

Nej, vi är inte den typen av aktör och vi är inga konsulter. Utan vi är mer en rörelse skulle man kunna säga. Vi 
vill tala om vad företagen gör i de här frågorna och vi vill ju berätta det för beslutsfattare och politiker och de 
olika departementen.  

Louise: Kan du berätta om din roll på ”CSR Sweden”!? 

Det är att vara verksamhetsansvarig. Jag ser min roll som att försöka ha någon sorts örnseende, jag har ju inte 
djupkunskaperna. 

Just det här gapet mellan vad man kommunicerar att man gör och vad man verkligen gör. Det här frågorna är 
ganska komplexa och svåra och fram till idag har det varit en ganska ensam roll som CSR-ansvarig har. Sen är 
frågan också var man placerar frågan i bolaget… Det är i sådana här fall som jag som verksamhetschef kan säga 
att så här tycker inte jag att det ska vara och då kan vi försöka backa hem frågan. 

Vi har t.ex. ett labb, som vi kallar det för, som heter ”Market valuation and Non-Financial Performance”, där vi 
verkligen försöker få bolagen att själva känna sig säkra på de här frågorna. Och att känna att vi gör ju det här 
med volontärer för att vi ska få mer engagerad personal. Så det handlar ju om koppling till varumärket, det 
handlar om att sänka kostnaden för att anställa nya.  
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Det handlar också väldigt mycket om att sköta sitt bolag rätt och veta varför man sköter det på det här sättet. Och 
att det är lite andra spelregler nu än vad det har varit förut. Och sen koppla till sin affär, sina tjänster och 
produkter.  

Louise: Vi läste artiklar om att man i andra länder värdesätter CSR-arbetet väldigt mycket som anställd och att 
man t.ex. är villig att delta i företagets CSR-arbete och kan acceptera en lägre lön för att uppnå detta…! Vilka 
tror du kommer att puscha på framöver? 

Ja, det kan ju vara konsumenten, anställda eller organisationer. 

Erik: Om vi tittar mer på Skandia, hur bra koll har du på hur de arbetar? 

Det är ju medlemmar, men ganska nya medlemmar. Jag detaljkollar ju inte alla bolag, utan mycket de lyfter fram 
är ju det här ”Idéer för livet” och det har man ju liksom sett flera år tillbaka. Sen hade de ju sin period av mörker 
när de hade den här skandalen och då, tyvärr att några missköter sig drar ner ett helt bolag. Det är tråkigt. 

Erik: Hur länge har de varit med? 

De har bara varit med i ett halvår. 

Louise: Jaha, hur kommer det sig? Det är ju ganska kort tid med tanke på hur långt deras arbete sträckt sig. 

Ibland blir det bara så. Det är ju inte vi som sätter fart på deras CSR-arbete utan ofta kontaktar ju företag oss när 
de redan är igång så att säga. Och varför väljer man att vara med i ”CSR Sweden”!? Det kanske man väljer av 
olika anledningar. För det första att man vill lyfta upp vad man tycker är en viktig fråga och man vill vara med 
och driva den. Sen kan det ju också vara att man söker kunskap, att man vill vara med för att här finns det andra 
som också jobbar med frågan och det kan vara bra att ”benchmarka” sig eller utbyta erfarenheter.  

Louise: Det arbete som Skandia har gjort under alla dessa år måste ju vara ganska unikt. Finns det några andra 
företag som gjort något liknande? 

Ja, asså, det är ju så klockrent att de är försäkringsbolag. Man tycker att det är självklart, att det är klart ni ska 
göra det här. Men samtidigt är det ju inte självklart! De förlorar ju pengar på när folk slår sönder saker och barn 
far illa osv.  

Louise: Om du skulle jämföra Skandia med andra försäkringsbolag, tycker du då att de är en förebild för de 
andra i sitt sätt att arbeta och i sitt sätt att tänka? 

Jag tror att Skandia, innan den här skandalen, verkligen var en förebild. Och då var ju människor som jobbade på 
Skandia väldigt stolta, man liksom skröt om att man jobbade på Skandia. Och så hände det här, då grät folk över 
att de jobbade på Skandia. Då faller det ju så hårt och det blir sån stor besvikelse…Men jag tror att de som 
jobbar på Skandia idag är väldigt stolta över sitt bolag och det tror jag beror på någonting, jag tror att de har varit 
ganska mycket föregångare. 

Erik: Vi har inte lyckats hitta något annat företag som jobbar på liknande sätt som Skandia. Vet du något? 

Det är inte så vanligt i Sverige. I Sverige har det mest handlat om mänskliga rättigheter och hur de stora 
exportbolagen jobbar. Det beror ju på att CSR-frågan är placerad hos UD. Man bygger liksom exporten med 
CSR… I resten av världen, speciellt kanske i England och de här länderna, fokuserar man på CSR-frågan mycket 
mer nationellt och där handlar ju jättemycket om ”Community Investment”…I England är man ju jätteduktig på 
de här volontärsprogrammen och man har t.ex. priser och det är väldigt mycket fokus på att jobba volontärt. 
Volontärsbyrån som finns här i Sverige har ju förstått det här. De jobbar ju med att man som privatperson kan 
engagera sig volontärt i olika organisationer och att man som företag kan använda sig av de som ett hjälpmedel 
för att jobba volontärt… Volontärsbyrån är som en sorts brygga emellan och kan båda världarna. De finns ju 
forskning på att de som är engagerade i samhället är mer engagerade i jobbet, att man jobbar bättre… Och så tror 
jag också att det är, är du mer engagerad har du mer kraft. 
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Louise: Vi har ju fått höra historier om folk som jobbar sina två timmar och sedan kommer tillbaka till kontoret 
och jobbar ikapp och mer än de, bara för att de känt att de fått så mycket energi från sitt volontärarbete… 

Ja, det är ju det som man oftast säger.  

Erik: Tror du att företagens inställning om att svenskar ofta redan har väldigt mycket engagemang i samhället 
bidrar till att man inte inför den här möjligheten? 

Nej, jag tror att det är kulturen. Vi är inte vana vid att vi ska engagera oss socialt. Sen lite såhär att Näringslivet 
ska inte gå in i de här områdena. Man tror kanske är Näringslivet vill någonting illa eller någonting som inte är 
bra. Sen så har många företag varit oroliga för att om man ex. har läxläsning, tänk om det händer någonting som 
inte är bra, att en anställd faktiskt gör något dumt. Det vet jag att en del företag varit nojiga för. 

Louise: Tycker du att man ska försöka få företagen att mer bidra med sin kompetens än bara sin tid i 
volontärarbete? 

Ja…På IBM gör man t.ex. en kombination av team building och samhällsinsatser. 

Erik: Är Skandias arbetssätt någonting som du förespråkar eller vet du om det finns någon teori som stödjer det? 

Jag vet inte om det finns så mycket svensk forskning, men mycket från Storbritannien.  

Louise: Vad tycker du generellt själv om att engagera personalen i samhällsarbetet? 

Nämen, jag kan ju absolut se att om man har ett bolag som består av mycket humankapital, att det bygger på att 
man ska ha en personalstyrka, så ser jag ju inget direkt negativt i det om det inte bara blir någon slags yta i det. 

Louise: Du måste ju ändå känna att det är bättre att man engagerar hela företaget i det än att i princip bara ge 
bort pengar och tycka att man har gjort något bra? 

Jag tycker att om man gör sådana här smarta samarbeten, men jag tror att man ska vara lite ödmjuk som företag 
och kanske ta hjälp av någon som förstår, men nu börjar de här organisationerna bli lite vana vid att hantera det 
här också. Jag tror att någon som förstår båda världarna och inte bara går in och tar över…Men det får inte bli 
något PR-jippo av det. 

Erik: Skandia har ju inte direkt lyft fram det samhällsarbete som de har gjort utan vi har ju under våra 
intervjuer förstått att de står bakom mer och mer.  Tror du att det här ingår i deras strategi? 

Jag tycker på något vis att det är mer hedervärt att ha innehåll och inte så mycket yta, istället för att ha 
jättemycket yta och inget innehåll. Och ibland tror jag PR-världen kan få det där att falla ut fel och då blir det 
nästan smaklöst. De ser det inte själva och jag tror därför att de här frågorna måste man hantera försiktigt, för om 
det blir så att man gör det för PR så tappar det värdet på en gång…Ibland tror jag inte PR-världen förstår att de 
förstör istället för bygger varumärken…Visst ska man kommunicera det man gör, men jag tror att om Skandia 
hade haft annonspelare med ”Vi gör det här!” då hade man ju fått lite såhär ”skryt”. Så hur ska man 
kommunicera det här så att det genererar ett värde, det är det som är en stor gåta över hela världen. 

Erik: Men målet för er måste ju någonstans vara att det ska bli en självklarhet, att alla gör det på något sätt och 
gör man det inte så blir man ifrågasatt!? 

Alltså, vi vill ju leva lite i den tron att det ska inte vara så att vissa bolag kan tjäna pengar och liksom göra 
världen sämre, om man säger så, och vissa ska liksom behöva göra rätt. Det är klart att för oss är ju en hållbar 
utveckling att alla bidrar på ett positivt sätt och det är någon slags utopi och målet med oss är egentligen att man 
inte ska behöva ha ett nätverk som vårt…Samtidigt får man ju inte glömma att företag ska ju inte finnas för att 
de är snälla, de ska ju göra bra affärer så att säga och de ska ju göra det här så att de fortsättningsvis kan tjäna 
pengar. Vi vill ju inte att alla företag ska bli snälla och sluta tjäna pengar. 
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Erik: Har du något annat arbetssätt som du tycker är väldigt framgångsrikt inom CSR-området? 

Vad jag tycker är framgångsrikt är när företag vågar ta in expertis i de här frågorna. Ska du ha en IT-avdelning 
så tar du ju in folk som kan IT och ska du ha en HR-avdelning tar du in folk som har läst HR, man vill ha de 
bästa. I de här frågorna så har det varit lite såhär ”du är en liten tjej som sitter här och verkar tycka att det här är 
kul, du kan ju ta de här frågorna”. Man måste våga ta in expertis i de här frågorna också. Ett bra ex. är Sandvik 
som tagit in en aktivist som varit väldigt kritisk mot deras bransch och låta denna hjälpa till. Då blir det på allvar 
på något vis. 

Louise: Finns det organisationer som jobbar med att hjälpa företag med att lägga upp en CSR-strategi eller 
hjälpa till att analysera? 

Det finns ju konsulter, absolut. Men de riktiga bolagen har ju kompetensen ”inhouse”…Det finns jättemycket 
duktiga konsulter, speciellt inom miljö och klimat, där tror jag företagen behöver ta in utifrån för det är ganska 
komplexa frågor. Det kan också vara om man tar in kunskap kring mänskliga rättigheter, men man ska se till att 
kunskapen behålls inom företaget och inte låter den agera utanför. Och då kan man ju också ta in kunskap genom 
att jobba ihop med organisationer och hålla en dialog. 

Om man tittar på Skandia så har ju de den här egna stiftelsen och det intressanta är ju just också att det är en 
stiftelse. Då har man ju ett annat krav på pengarna så att säga.   

Louise: Enligt mig så blir det ju mer trovärdigt när man vet att pengarna som kommer in i stiftelsen bara 
används där… 

Ja, de delas ju ut. Det är inte företagets pengar.  

Louise: Tror du att skandalen på Skandia har bidragit till att de är lite mer tillbakadragna med att visa upp sitt 
CSR-arbete? 

Ja, jag tror de kände att för sitt eget varumärkes skull kanske man inte skulle det. Men sånt går över och nu vill 
de ju ut och kommunicera. 

Erik: Vad har du för åsikt angående om det ska vara påtvingat eller frivilligt att engagera sig i sitt företags 
CSR-arbete? 

Vi vet ju att om man har ett volontärprogram där man erbjuder sina anställda att gå med så kan det inte vara 
tvingade utan då måste det vara frivilligt, anser jag. 

Erik: Man kan ju tänka sig att man som företag sätter upp detta som ett villkor och presenterar det som 
obligatoriskt redan under rekryteringsprocessen. Då får man ju bara anställda som accepterar detta. Hur tror 
du att det skulle fungera? 

Jag tror inte på det. Däremot tror jag på att om man nu vill att ens personal ska jobba med de här frågorna måste 
man tala om för cheferna att ”ni måste jobba med det här!”. Om inte chefen gör det tror jag att det blir svårt. 

Louise: Man kan ju tänka sig att om det skulle vara påtvingat så kanske man skulle kunna välja mer fritt; 
någonting själv helt ideellt eller någonting inom sin expertis för någon ideell organisation. 

Jag tror att det är viktigt att sätta in hållbarhet och de här frågorna i målbilden hos företagen. Då blir det på något 
sätt affärsstrategi… Om ledningen kommunicerar det på det sättet tror jag att man når ut. 

 


