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Sammanfattning 
Uppgiften var att genomföra ett projekt inom begreppet Corporate Social Responsibility 

[CSR]. CSR är ett begrepp som inte har en entydig betydelse. Det handlar om 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar men varje företag måste skapa sin egen 

definition och bestämma hur de vill arbeta med CSR-relaterade frågor. Det är ingen 

hemlighet att företag som arbetar mycket med CSR ligger i framkant hos konsumenter 

då CSR har blivit starkt förknippat med ett företags varumärke. I den här rapporten reds 

begreppet ut med hjälp av en litteraturstudie, intervjuer och en enkätundersökning. Den 

europeiska kommissionens och Carrolls definitioner blir det här arbetets definition.  

Med kännedom om CSR valdes företaget Sveriges Television [SVT] att studeras. SVT 

valdes därför att det är ett företag som många svenskar har någon form av uppfattning 

om, likaså om TV-avgiften som till största del finansierar företaget. Svenskar spenderar 

mycket av sin fritid framför TV:n och de allra flesta svenskar har tittat på SVT-kanaler 

någon gång. Svenskar som enligt definition borde betala men struntar i det uppskattas 

vara 13 %. Bland de som väljer att inte betala TV-avgiften är unga vuxna 

överrepresenterade.  

Undersökningar visar att den yngre generationen idag tar för givet att företag arbetar 

med CSR-frågor. Att dessa frågor idag är så självklara för unga gjorde att arbetet ledde 

in på målgruppen unga vuxna och deras syn på TV-avgiften. Unga vuxna är i den här 

rapporten definierade som män och kvinnor i åldrarna 18-30 som har flyttat hemifrån 

och har en TV-mottagare. En frågeställning utformades: Går det att använda CSR-

tankar för att få unga vuxna att betala TV-avgift?   

Intervjuer med både CSR-ansvarig och ekonomidirektör på SVT gav väsentlig 

information om både deras personliga syn på CSR samt hur företaget SVT har valt att 

definiera det. Båda är engagerade i CSR-frågor och tycker att det är viktigt för företag 

att involvera dessa tankar i företags arbete och marknadsföring. Genom att kombinera 

deras definitioner fås kanske den bästa, en del hjärta och en del penningbegär. 

En enkätundersökning genomfördes under projektets gång och det befarade bekräftades 

då svarsfält innehöll kommentarer som tydde på missuppfattningar. Svenskar tror att 

SVT är statligt finansierat, när det egentligen är ett public service-företag finansierat 

endast av dess tittare. Regeringen är endast inblandad i SVT:s sändningstillstånd samt 

fastställandet av TV-avgiftens storlek.  

SVT är transparenta i sitt CSR-arbete men det måste bli mer tillgängligt. Dessutom 

måste rådande missuppfattningar redas ut för att stärka företagets varumärke. Ett väl 

genomfört CSR-arbete som inte syns kanske inte är ett bra CSR-arbete i slutändan. En 

TV-produktion eller ett brevutskick kanske är en lösning då alla inte tar ett eget initiativ 

att besöka SVT:s hemsida.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 
The assignment was to complete a project related to the term Corpororate Social 

Responsibiliy [CSR]. CSR is a term with multiple meanings. It involves economic, 

social and environmental responsibilities, however every company should create their 

own definition and decide how they want to work with CSR-related issues. It is not a 

secret that companies who involve CSR in their policies are preferred by consumers 

because CSR has become strongly associated with a company’s brand. This report 

evaluates the term with help from literature, interviews and a questionnaire survey. The 

report defines CSR with help from the European commission and Carroll.  

Knowledge in the field of CSR ultimately led to studying the company Sveriges 

Television [SVT].  SVT was chosen because it is a company that many Swedes have an 

opinion about, as well as the television licence fee that is utmost important means of 

finance. Swedes spend a lot of their free time in front of the television and most of the 

Swedes have watched a SVT-channel some point. Swedes that, according to definition, 

must pay but neglect doing it is approximately 13 %. Among those who do not pay, 

young adults are overrepresented.  

Studies show that the young generation nowadays takes for granted that companies 

work with CSR-related issues. The fact that these issues are so obvious for young 

people resulted in choosing a target group: young adults and their views on television 

licence fee. Young adults are in this report defined as men and women in the ages 

between 18-30 who have moved away from home and have a television tuner. A 

question formulation took form: Is it possible to use CSR-related thoughts in order to 

encourage young adults in paying the television licence fee?  

Interviews with CSR-responsible and CFO of SVT gave significant information both 

about their personal views on CSR and how the company SVT has chosen to define it. 

They are both engaged in CSR-related issues and think it is of utmost importance for 

companies to involve these ideas in companies work and marketing. The best definition 

of CSR might be obtained by combining their two definitions, a bit of heart and a bit of 

greed. 

A questionnaire survey was conducted during the project and it proved the feared when 

response field contained comments that indicated misconceptions. Swedes think that 

SVT is financed by the government, when it is really a public service-company financed 

by its viewers. The government is only involved in SVT’s broadcasting permit and the 

regulation of the television fee. 

SVT are transparent in their CSR-work but the information has to become more 

accessible. In addition, SVT needs to straighten out misconceptions of the company and 

brand in order to strengthen the corporate brand. A well implemented CSR-work 

invisible to the consumers might not be a good CSR-work after all. A TV-production or 

additional information sent by letter could be a solution considering that everyone might 

not take the initiative to visit SVT’s website.  



 

Förord 
Den här rapporten är resultatet av ett kandidatexamensarbete inom inriktningarna 

Industriell Ekonomi och Industriell Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) i Stockholm. Arbetet har sträckt sig över 4 månader och motsvarar 15 

högskolepoäng. 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Johan Hartman och Anders Utterström på Sveriges 

Television som ställde upp på intervjuer, gav oss en insyn i deras arbetsvardag samt de 

frågor de arbetar med och driver framåt. Deras insats har varit till stor hjälp för 

informationssamlingen och senare uppbyggnaden av vår rapport.  

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Lasse Wingård, vars kontinuerliga 

vägledning under arbetets gång varit till stor hjälp. Vi vill även tacka Anders Hansson 

och Lucia Crevani, vars föreläsningar gett oss en god grund för kursens mål och tema.  

 

Stockholm den 13 april 2012 

Jonathan Sobin  Emelie Utterström 
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1. Inledning 
Uppgiften var att genomföra ett arbete inom begreppet Corporate Social Responsibility 

[CSR]. Framförallt var det viktigt att reda ut begreppet CSR men även göra en 

bedömning av vilken informationssökning som behövde utföras. Begreppet har 

genomsyrat arbetet och legat till grund för frågeställningen. 

1.1 Bakgrund 

CSR är ett svårdefinierat begrepp, det finns olika definitioner i olika länder och bland 

olika företag. Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas att CSR innebär att företag tar 

ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. På senare år har CSR kommit att bli en 

del av ett företags varumärke. Att marknadsföra ett företags varumärke som 

miljövänligt och ansvarstagande gentemot sina anställda och samhället, skapar ett 

seriöst intryck och resulterar ofta i att konsumenter får en respektfull uppfattning av 

företaget. Dessutom har CSR-fokusen vuxit lavinartat de senaste årtiondena och på en 

ständigt konkurrerande marknad tar vi konsumenter idag kanske för givet att företag har 

vissa CSR-policies.  

Det har visat sig att företag som aktivt arbetar med CSR-frågor ofta får en ökad 

ekonomisk tillväxt, ökad nöjdhetsfaktor bland kunder samt minskad 

personalomsättning. Anställda finner det mer givande och motiverande att arbeta på 

företag vilka de vet engagerar sig på ett högre plan än att vara rent ekonomiskt 

vinstdrivande. Hur ett företag väljer att budgetera CSR-relaterat arbete är dock högst 

individuellt. Vad som anses beröra området, ens vision och mål samt tidsperioden som 

ibland är avsatt är alla betydande aspekter.   

Med detta som bakgrund valdes Sveriges Television AB [SVT] som målföretag för 

denna studie. Enlig Statistiska Centralbyrån (Tidsanvändningsundersökning, SCB 2010, 

2011) ägnar majoriteten av Sveriges befolkning stor del av sin fritid åt TV-tittande och 

har därför en relation till SVT, något som motiverade valet. SVT har ett 

sändningstillstånd och är icke reklamfinansierat, s.k. public service, vilket gör företaget 

intressant ur ett CSR-perspektiv. Mer ingående information om SVT som företag och 

dess vision beskrivs i teoribakgrunden.   

Efter ett telefonsamtal med Svensk Radiotjänst framgick det att ”skolket”, det vill säga 

de som inte betalar TV-avgift tros vara runt 13 %. Generellt sett är unga vuxna, i 

åldrarna 18-30 och individer med utländsk bakgrund överrepresenterade i skolket med 

motivationen att de inte har TV eller att det är för dyrt. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse kring begreppet CSR samt 

besvara en i förväg utarbetad frågeställning med hjälp av teorin. Frågeställningen som 

skall besvaras är: 

Hur kan SVT använda tankar inom CSR för att uppmana den yngre generationen till 

att betala TV-avgift? 

1.3 Avgränsning 

CSR är ett mycket brett begrepp och fokuserar förutom på externt socialt-, ekonomiskt- 

och miljömässigt ansvar, ibland även på det interna ansvaret. En del företag väljer att 

definiera Human Resources [HR] som en del av CSR, det vill säga intern CSR. I den här 
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rapporten är det dock inte den typen av CSR som står i fokus utan den CSR som direkt 

arbetar ut mot samhället. SVT är ett företag som de flesta svenskar känner till och även 

har en uppfattning om, därför valdes den CSR som används, eller inte används, på SVT 

för att kommunicera med samhället.  

Den målgrupp som har valt att studeras är unga vuxna, som i den här rapporten 

definieras som män och kvinnor i åldrarna 18-30 som har flyttat hemifrån, har TV-

mottagare men väljer att inte betala TV-avgift. Målgruppen som valdes är en av de 

grupper som är överrepresenterad i skolket.  
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2. Metod 
Arbetet omfattar en litteraturstudie, intervjuer på företag samt en enkätundersökning. 

Temat CSR ligger till grund för hela arbetet. Valet av företag visade sig vara en 

utmaning i processen och beskrivs därför närmare i kapitel 2.2. Nedanstående kapitel 

redovisas i kronologisk ordning efter utförande.  

2.1 Litteraturstudie 

För att förstå begreppet CSR och försöka definiera det har en litteraturstudie 

genomförts. Litteraturstudien omfattar litteratur och internetbaserade sökningar. För att 

senare hitta information om det valda företaget SVT undersöktes företagets hemsida 

samt publikationer såsom årsredovisning och miljömålsrapport.  

2.2 Val av företag 

Innan SVT valdes som slutgiltigt företag undersöktes SJ som under 2011 valdes till 

Sveriges grönaste varumärke. När det var dags att utforma en frågeställning stötte dock 

arbetet på en återvändsgränd. När värdefull tid hade lagts ned på SJ togs ett medvetet 

beslut att byta företag och helt ändra linje. Engagemang och motivation som behövdes 

hos skribenterna för att driva arbetet framåt saknades, något som arbetet med SVT 

istället erbjöd.   

2.3 Intervjuer 

Utöver litteraturinsamlingen genomfördes två intervjuer för att få en bild av vad 

representanter för företaget tycker om temat som rapporten behandlar. En med SVT:s 

CSR-ansvarige Johan Hartman samt en med Anders Utterström, ekonomidirektör på 

SVT och styrelsemedlem i svensk Radiotjänst. Båda intervjuerna skedde personligt i 

realtid i semi-strukturerad form, där de intervjuade fick vara med och påverka utöver de 

frågor som var förberedda. Samtalen spelades in för konfidentiellt bruk, för att sedan 

transkriberas. För intervjumaterialet i sin helhet, se Bilaga 1 och Bilaga 2.  

2.4 Enkätundersökning 

Den tidigare definierade målgruppen unga vuxna har ytterligare studerats. För att få en 

bild av hur de ser på TV-avgift kopplade till frågor rörande CSR, genomfördes under 

perioden 2012-03-20 till 2012-04-02, en webbaserad marknadsundersökning. Länken 

till enkäten spreds på det sociala mediet Facebook samt via epost där flertalet som 

gjorde enkäten själva var den efterfrågade målgruppen. För enkäten i sin helhet, se 

Bilaga 3. 
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3. Teoribakgrund 
Corporate Social Responsibility [CSR] översätts enligt svenska Wikipedia till 

företagens samhällsansvar och enligt CSR Sweden, ett företagsnätverk som arbetar med 

CSR i Sverige, översätts det till ett företags sociala ansvar. Att hitta en universell 

definition av CSR är en utmaning då varje företag har en egen tillämpning och 

missförstånd inte är ovanliga (Wan-Jan, 2006). Enligt Nationalencyklopedin innebär 

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

att bidra till en hållbar utveckling”. Bilden av CSR kan också definieras genom 

kundernas förväntningar på företagets verksamhet med anknytning till offentlig 

verksamhet, litteratur och social välfärd (Keller, 1998). En ofta använd definition är 

EU-kommissionens som lyder för att företag fullt ska möta sitt sociala ansvar: 

“should have in place a process to integrate social, environmental, ethical and human 

rights concerns into their business operations and core strategy in close collaboration 

with their stakeholders”. (European Commission, 2011). 

CSR kan då delas upp i tre och eventuellt fyra delar; det ekonomiska, det miljömässiga, 

det sociala och eventuellt det etiska. Ett företags första prioritet är att tjäna pengar. När 

företag sedan tjänar pengar blir det större fokus på att följa lagar. När företaget följer 

lagarna kan de sedan gå vidare till att vara etiska, att göra det som är rätt och inte fuska. 

När allt detta är uppfyllt kan företaget ta ett samhällsansvar (Carroll, 1991). 

Fortsättningsvis ligger Europeiska kommissionen och Carroll till grund för definitionen 

av CSR i rapporten.  

Utöver prioriteringen att tjäna pengar har företag sålunda även ett ansvar för deras 

sammanlagda åverkan på människan och vår planet. Hur varje företag väljer att sätta 

upp mål och krav som har med CSR att göra är dock upp till dem själva. Statligt ägda 

bolag i Sverige är enligt lag tvungna att ha en hållbarhetsredovisning, där bland annat 

frågor som rör CSR redovisas (Salo, 2007). 

3.1 Varför företag tillämpar CSR 

Företag som bygger sin verksamhet på socialt ansvar sticker ofta ut. Samarbeten med 

leverantörer som prioriterar och främjar CSR-policies ger ofta kunderna en positiv 

uppfattning om företagets varumärke (The business benefits of corporate social 

responsibility, 2011). CSR är en del av marknadsföringen för företaget, det är en del av 

den bild företaget vill ge sina kunder.  

CSR har länge varit ett kontroversiellt ämne i diskussioner bland företag och 

organisationer, främst med avseende på att avleda uppmärksamheten från att endast 

maximera aktieägarnas värde. Empiriska data har visat att företag som aktivt engagerar 

sig i CSR-relaterade frågor ofta resulterar i en positiv tillväxt gällande ekonomisk 

utveckling. Utöver ekonomisk tillväxt bidrar även CSR-arbete till ökad nöjdhet bland 

kunder. CSR bidrar till att lagar följs och förtydligar de kopplingar som intressenter har 

till företaget (Brown & Logsdon, 1999). 

Företag bör även publicera deras CSR-arbete och vara transparenta (Maignan, 2001). 

Det har kommit att bli viktigt för samhället, kunden och intressenterna att få veta vad ett 

företag arbetar med och hur, eftersom kunden vill konsumera hos ett företag de 

respekterar (The business benefits of corporate social responsibility, 2011). Företagen i 

sig hoppas på att CSR-arbete leder till ett slagkraftigt varumärke med ansvarsfulla och 



5 

 

 

attraktiva produkter och tjänster (Brown & Logsdon, 1999). Det gäller dock att inte vara 

alltför naiv när företag marknadsför sin CSR. Risken finns att CSR-arbete bedrivs för att 

företag ska sopa något under mattan och framhäva det de gör bra eller för att döva sitt 

dåliga samvete (Prieto-Carrón & m.fl., 2006).  

3.2 Public Service och sändningstillstånd 

Begreppet public service infördes av engelska BBC på 1920-talet för att beskriva deras 

verksamhet. På svenska motsvarar det ”i allmänhetens tjänst”. Public service-modellen 

innebär att ett etermediebolag, ett bolag som använder kommunikation baserad på 

elektromagnetiska vågor såsom radio och TV, har ett uppdrag att uppfylla från 

statsmakten. Ansvaret gentemot statsmakten innebär oftast att etermedier baserade på 

public service tar ett samhällsansvar. Samhällsansvaret kan innebära att TV är 

tillgänglig för alla, sändningsmässigt och innehållsmässigt. Motsatsen är ett 

kommersiellt etermedium som finansieras och styrs av marknaden (Sjölin, 2011).  

Public Service för SVT innebär att de har ett sändningstillstånd som regeringen utfärdar. 

Sändningstillståndet innebär bland annat att sändningsrätten ska utövas ”opartiskt och 

sakligt med beaktande av en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet". Därutöver ska 

hela programverksamheten genomsyras av "det demokratiska statsskickets grundidéer 

samt av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet 

och värdighet" (svt.se - Lagar och regler). För vidare information om SVT:s 

sändningstillstånd, se Bilaga 4. 

3.3 Företaget Sveriges Television AB 

Sveriges Television, SVT, är ett privatägt public service-aktiebolag. Fri Television är 

SVT:s egen benämning på public service och har använts som kampanjslogan (svt.se - 

Jovan Radomir om public service). SVT finansieras främst av TV-avgiften vars 

prissättning regleras av regeringen (Hartman, Norberg, & mfl, 2011). SVT:s ledning 

bestämmer själva utbud av program och vad de vill publicera, vilket gör dem till vad de 

själva kallar ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst (svt.se - Public Service). 

Vad de får sända regleras dock av sändningstillståndet, se Bilaga 4. Även om regeringen 

reglerar avgiften samt sändningstillståndet råder det ett missförstånd om att SVT är 

statlig TV, vilket är felaktigt (Hartman, Norberg, & mfl, 2011). 

SVT har funnits sedan 1956 då Sveriges riksdag inrättade en reguljär sändningsenhet 

under benämningen Radiotjänst, vilket idag går under namnet Sveriges Radio. Denna 

verksamhet pågick fram till 1979 då Radiotjänst splittrades i fyra delar, varav en fick 

uppgiften att hantera televisionen och fick namnet Sveriges Television. Fram tills idag 

har SVT byggt upp sex kanaler varav två stycken i High Definition, HD, (svt.se - TV-

historia i årtal, 2011). 

Enligt Mediamätning i Skandinavien [MMS] uppmättes för år 2011 att nästan 7 

miljoner svenskar tittar på någon av SVT:s kanaler varje dag och genomsnittstiden per 

dygn var 56 minuter (MMS Årsrapport, 2012).  

3.4 TV-avgiften 

I Sverige trädde 1989 lagen 1989:41 i kraft, vilken i korthet säger att de med en TV-

mottagare i sitt hushåll eller på ett företag skall betala en årlig TV-avgift på 2076 kr 

(Regeringskansliet, 1989). Summan skickas till Radiotjänst i Kirunas AB, RIKAB, där 

pengarna i sin tur finansierar bland annat SVT och SR samt även andra public-service 
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bolag i Sverige (Radiotjänsts Årsredovisning, 2011). Enligt lagen är valet att inte betala 

TV-avgiften klassad som en kriminell handling med dagsböter som följd 

(Regeringskansliet, 1989).  

Uppgifter om hur många som betalar TV-avgift finns inte att tillgå på Radiotjänsts 

hemsida, men efter ett telefonsamtal med kommunikationsavdelningen framkommer det 

att cirka 13 % inte betalar. Den största gruppen som inte betalar är unga vuxna, därefter 

kommer individer med utländsk bakgrund. Via telefonsamtalet fås information om 

undersökningar gjorda tillsammans med Svensk Radiotjänst som visar att många börjar 

betala TV-avgift när de får barn, eftersom det ofta är först då de inser SVT:s förtjänster.   
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4. Fallstudie på SVT 
Nedan redovisas de intervjuer som genomförts på SVT. Johan Hartman är CSR-

ansvarig på SVT och den enda som direkt arbetar med CSR-frågor på företaget, för 

intervjuunderlag, se Bilaga 1. Anders Utterström arbetar som ekonomidirektör på SVT 

och sitter i styrelsen för Svensk Radiotjänst. Anders Utterström är även far till en av 

skribenterna och har varit en värdefull kontakt och gett sina synpunkter genom arbetet, 

varför en intervju med honom genomfördes. Utterströms intervju liknade Hartmans, 

förutom att det blev en påtaglig inriktning på ekonomi och TV-avgift. För att alla frågor, 

se Bilaga 2.  

4.1 Intervju med Johan Hartman 

Hartman arbetar mycket med sändningstillståndet, som regeringen utfärdar, och påpekar 

att en stor del av SVT:s samhällsansvar redan finns där. Sändningstillståndet handlar om 

att göra TV tillgänglig för alla och att alla ska känna sig respekterade som tittare. Det 

innebär bland annat ett arbete som främjar TV-program på minoritetsspråk, samiska och 

finska samt att göra program tillgängliga med teckentolkning för personer med nedsatt 

hörsel. I en strategi att få funktionshindrade att känna sig accepterade som tittare har 

SVT bl.a. anställt en programledare i rullstol.  

Det finns ingen universal definition av CSR och Hartman tror att varje företag måste 

bilda sin egen definition. Det handlar om vilket samhällsansvar ett företag väljer att ta, 

samt hur företaget förhåller sig till sina intressenter. För SVT är intressenterna det 

svenska folket, tittarna, och det är gentemot dem som ansvaret ligger. För SVT är det 

viktigt att ingen tittare känner sig kränkt, det ska inte spela någon roll vilken etnicitet, 

religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning mm. personen i fråga har.  

Hartman tycker vidare att det är självklart att CSR är en del av ett företags varumärke, 

vilket i SVT: s fall nästan har kommit att avspeglas i deras slogan, att vara där för alla. 

Definitionen av alla är det svenska folket, de som ska betala TV-avgift och finansiera 

SVT. Hartman säger dock att han aldrig har sett kopplingen mellan CSR och TV-avgift.   

Vidare berättar Hartman om en undersökning kallad Ungdomsbarometern som 

genomfördes för några år sedan. Undersökningen visade att ungdomar mellan 18 och 24 

har en mycket stor förväntan på SVT och företag i största allmänhet. Hartman talar om 

den nya, unga, vuxna generationen studenter, nyligen utflugna hemmet som är en mer 

medveten generation som idag ställer högre krav på företags värderingar och arbete med 

samhällsansvar. Det är den höga förväntan hos den yngre generationen som Hartman ser 

som en viktig del av SVT:s framtida CSR-arbete. Att CSR-arbetet ska bli mer 

transparent än vad det är idag och att informationen även ska vara mer tillgänglig.  

Intervjun fortsatte sedan i spåret av SVT:s marknadsföring av sitt CSR-arbete. Under 

informationssökningen gick det inte att enkelt hitta bra och relevant information om 

SVT:s CSR-arbete på hemsidan. Hartman påpekar att SVT är väldigt transparenta med 

sitt CSR-arbete, men att det inte finns någon speciell publikation eller information att 

tillgå på deras hemsida. SVT har valt att implementera den informationen i 

årsredovisningen och public-serviceredovisningen. Samtidigt erkände han själv att han 

tyckte att de var mindre bra på att publicera information och att det var något som de 

vill förbättra. 

CSR verkar vara ett positivt ämne, men kan det påverka ett företag negativt? Hartman 

anser att om ett företag inte helhjärtat engagerar sig i sitt CSR-arbete är det ingen idé att 
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de sysslar med det. Om det inte finns en god tanke bakom, så kommer det troligtvis inte 

att fungera.  

Skribenterna till rapporten har uppmärksammat projektet Öppet Arkiv som kostnadsfritt 

tillgängliggör SVT:s tidigare programutbud. Hartman har arbetat mycket nära projektet 

och drivit det framåt. Däremot anser han att det inte är en del av hans vardagliga CSR-

arbete. Avslutningsvis frågades vad som driver SVT att arbeta med CSR-frågor. 

Förutom sändningstillståndet anser Hartman att det inte är ansvaret gentemot 

statsmakten som är drivande faktorn utan snarare så att SVT granskar andra och således 

måste kunna tålas att granskas själva. Det finns en extremt hög förväntan på SVT, 

därför jobbar företaget stenhårt med CSR-frågor.  

4.2 Intervju med Anders Utterström 

Utterström anser att få företag arbetar med CSR för att de verkligen ser sig ha ett 

samhällsansvar, utan att många företag gör det för att andra gör det. Många företag gör 

det för att tjäna pengar. Utterström anser att det kanske inte handlar om ett unikt 

engagemang utan lite för att döva det dåliga samvetet och att tåla granskning. Ur ett 

aktieägar- och ett ekonomiskt perspektiv, anser Utterström att det som står i fokus är att 

tjäna pengar. Vidare anser Utterström att CSR är en nödvändig kostnad för att 

accepteras som företag idag.  

Att företag använder CSR för att stärka sin image är något Utterström håller med om. 

Vid frågan om CSR kan påverka ett företag negativt, uppger Utterström att det måste 

finnas ”ett engagemang och inget tjafs”. Ett företag som låtsas värna om något men 

egentligen inte gör det är ett misslyckat CSR-arbete enligt Utterström.  

När intervjun kommer in på public service uttrycker Utterström att han anser att det är 

bra att SVT är reklamfritt, att det stärker företagets bild av neutralitet. Reklamfria 

kanaler är ett sätt för SVT att behålla sin trovärdighet. Han exemplifierar TV4, en av 

SVT:s huvudkonkurrenter, som är beroende av sina annonsörer, där företaget måste 

upprätthålla ett gott förhållande med annonsörerna.  SVT behöver inte rädas företag på 

samma sätt. Då TV4:s riktiga affärsidé egentligen är att sälja annonser är SVT:s 

uppdrag sändningstillståndet. Att SVT är ett public service-företag är en form av garant 

för oberoende.  

Utterström blir lite förvånad när han får veta att det verkar som om många unga tror att 

SVT är statlig TV som finansieras av statliga medel. Han trycker på att det endast är 

TV-avgiften som finanserar SVT:s verksamhet. För att få fler att betala TV-avgift tror 

Utterström att det skulle vara bättre om TV-avgiften var individsbaserad och inte 

hushållsbaserad. 
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5. Marknadsundersökning 
Under tidsperioden 20 mars till 2 april 2012 genomfördes en internetbaserad 

enkätundersökning som totalt hade 100 svarande. För att bygga upp och designa 

enkäten användes tjänsten SurveyMonkey (SurveyMonkey, 2012), vilken smidigt samlar 

insikter från en bred publik via det sociala mediet Facebook (Facebook, 2012). 

Målet med undersökningen var att få en inblick i hur den yngre generationen, och 

målgruppen unga vuxna, ställde sig till TV-avgiften och huruvida de kunde påverkas 

positivt till att vilja betala om de fick lite exempel på SVT:s CSR-arbete. Enkäten i sin 

helhet finns presenterad i Bilaga 3. 

Resultatmässigt var det ganska precist fördelat 50/50 mellan unga män och kvinnor, och 

majoriteten (65 %) var mellan 22-25 år. Över 65 procent svarade att de inte betalade 

TV-avgift och den generella orsaken var antingen att de inte hade någon TV eller att de 

ansåg att avgiften var för hög. Av de som betalade licensen så var huvudargumentet att 

de ville stödja fri Television och Radio med bakomliggande motivet att Radiotjänst 

ringt upp dem. 

Vid presentation av olika fakta och påståenden och om de gav en positiv inställning till 

att betala TV-avgiften, sågs en klar skillnad mellan vilka som skapade intresse och vilka 

som ej påverkade lika mycket. Vetskapen om SVT:s arbete kring Öppet arkiv var 

onekligen det argument som var slagkraftigast. Över 50 % ansåg det påverka dem från 

mycket troligt till extremt troligt gällande deras syn på betalning av TV-avgift. 65-75 % 

värderade argument som ”mer fokus på material för hörselskadade, ökad tillgängligt på 

minoritetsspråk och större acceptans bland handikappade” som mindre troligt till ej 

troligt. För att se hela svarsfördelningen, se Bilaga 5. 

Det framkommer även att många unga verkar ha missuppfattat hur SVT är finansierat 

då ett svarsfält innehåller kommentarer som ”jag vill inte stöda statlig television”.  
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6. Diskussion och analys 
En webbsökning på ”Corporate Social Responsibility” på google.com gav den 23 mars 

131 miljoner träffar, det är alltså ingen tvekan om att CSR är ett omdiskuterat ämne. 

Även om inte alla vet vad CSR står för är det tydligt att tänket används som en del av 

marknadsföringen. På senare år är det nästan som om det är inne att vara ett företag som 

tar ansvar. Anledningen till att det anses vara inne är den höga förväntan som finns hos 

kunder och intressenter, det är de som driver företag att arbeta med CSR. Hur helhjärtat 

CSR-arbetet faktiskt är kan dock diskuteras.  

Genom att kombinera Hartmans och Utterströms tankar kanske den bästa definitionen 

fås. Företag som tar samhällsansvar gynnas ekonomiskt, men det ska göras på rätt sätt, 

med känsla. Det som driver företaget framåt när det gäller CSR är lite kärlek och lite 

pengabegär, men framförallt ärlighet.  

6.1 CSR på SVT 

Under intervjun med Hartman kom det fram att det inte finns något i SVT:s CSR-arbete 

som inte är transparent. Om en journalist, student eller privatperson är intresserad finns 

det inga hemligheter. Men det går inte att kringgå att det är svårt att hitta information 

om hur SVT arbetar med CSR-frågor. Det är klart att det finns information i 

årsredovisningen, men det är nog långt ifrån alla av SVT:s tittare som läser den. Det här 

kanske bidrar till en låg kännedom om företaget SVT. Bilden av en låg kännedom 

förstärks av den genomförda enkätundersökningen där det visade sig att det råder 

missförstånd om hur SVT finansieras. Många av de unga vuxna som tillfrågades vill 

inte betala TV-avgift för att de ”inte vill stöda statlig TV”.  

6.2 Ungdomsbarometern och förväntan 

Vid intervjun med Johan Hartman nämndes Ungdomsbarometern, som i en 

undersökning frågade ungdomar, 18-24 år, hur de ser på företag och deras sociala 

ansvar. Via en mailkonversation erhölls de relevanta siffror som Hartman pratade om, 

då hela rapporten hade kostat pengar. Siffrorna visar hur viktigt ungdomar tycker att det 

är att företag tar ett socialt ansvar och samtidigt har hög etik och moral. För mer 

detaljerad information, se Bilaga 6.  

Det framgår alltså att ungdomar, som är morgondagens kunder och morgondagens unga 

vuxna, målgruppen för frågeställningen, har en mycket hög förväntan på företag, 

således även SVT. För ungdomarna är det inte en fråga om CSR bedrivs, snarare hur.  

6.3 Varumärke och kostnad 

CSR-arbetet är viktigt för nutiden men kanske ännu mer för framtiden, det är vitalt för 

företag att ligga ett steg före. Skulle det avslöjas att ett stort företag inte bedriver CSR 

kan det ha mycket negativa konsekvenser för företaget. Säg att ett stort företag med 

produktion långväga från försäljning nyttjar barnarbete och detta kommer fram. Det 

skulle i värsta fall innebära att företaget gick i konkurs. Ett företag som avslöjas utnyttja 

människor och samhällen på ett negativt sätt kommer att få mycket dålig publicitet. Ur 

ett ekonomiskt perspektiv innebär det ibland att det kostar företagen mer att ta 

samhällsansvar, men de har inte råd att negligera detta ansvar. Det går såklart inte att 

bortse från det faktum att konsumentens kraft påverkar samhället, oftast positivt, även 

om företaget i grund och botten vill tjäna pengar.  
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För SVT handlar det om att vinna fördelar och ett gott varumärke. Ett exempel på en 

extra CSR-kostnad skulle kunna vara handläggningen kring anställningen av en 

rullstolsbunden till barnprogrammet Bolibompa. SVT behöver då lägga ner lite extra 

arbete på kommunikation mellan Handikappsförbund men budskapet de sänder ut till 

barn i rullstol är istället ovärderlig. Att SVT hela tiden ligger i framkant med att få alla 

att känna sig accepterade som tittare gör att de kan vinna i det långa loppet. En flicka 

som har växt upp med hörselnedsättning och hela tiden haft SVT:s teckentolkning som 

stöd känner förhoppningsvis att det är självklart att betala TV-avgift.  

6.4 Enkätundersökning och Öppet arkiv 

Det finns anledning till att ifrågasätta enkätundersökningen då den gick ut till ett 

begränsat antal personer, främst de som var vän med någon av skribenterna på 

Facebook. Frågorna kan även ses som någorlunda vinklade för att få folk att svara på ett 

visst sätt. Undersökningen bekräftade dock det befarade, missuppfattningar och 

okunskap. Det undersökningen visade var att de tillfrågade inte kände sig mer benägna 

att betala TV-avgift då det uppenbara CSR-arbetet presenterades. Att SVT arbetar för 

att tillgängliggöra TV för personer med nedsatt hörsel, talar samiska och andra 

minoritetsspråk etc. verkar inte påverka de unga vuxna vi tillfrågar. Men samtidigt är 

det viktigt att ha i åtanke att de som faktiskt har någon form av funktionsnedsättning 

eller ett annat första språk än svenska anser att SVT:s arbete är av extrem stor vikt. För 

dem är Johan Hartmans arbete viktigt, det är han som är den kommunicerande länken 

mellan SVT och olika förbund.  

Fakta om Öppet arkiv i undersökningen är det som påverkar de tillfrågade mest positivt. 

Hartman anser att det inte är en del av CSR-arbetet han arbetar med, även om han 

arbetar mycket nära projektet. Samtidigt kvarstår det faktum att det förmodligen inte är 

så många som känner till projektet Öppet arkiv. Enligt den skapade definitionen av CSR 

anser dock skribenterna att Öppet arkiv har med CSR att göra. Att tillgängliggöra 

historisk TV ligger i svenskarnas intresse och det skulle finnas chans att stärka SVT:s 

varumärke.  

6.5 Individanpassning 

Under intervjun uttryckte Utterström sin personliga åsikt om att TV-avgift kanske borde 

vara individanpassad. Att studenter och unga vuxna som möjligtvis inte har lika mycket 

pengar likt de som har arbetat ett tag, också ska kunna betala mindre i TV-avgift. Detta 

omnämndes även i Metro den 18:e april där det stod att regeringen väntas avskaffa TV-

avgiften och istället lägga den på beskattad inkomst. Det kanske är i linje med att få fler 

unga att betala.  
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7. Slutsats  
Kan SVT använda tankar inom CSR för att uppmana den yngre generationen till att 

betala TV-avgift? Både ja och nej. Det är uppenbart att det finns en hög förväntan och 

att det är av stor vikt för SVT att arbeta med CSR-frågor för unga konsumenter.  

Men hur ska de nå ut till de unga vuxna? SVT anser sig vara transparenta, Hartman 

påpekar att all information han sitter med är publik. Problemet är att det inte är lätt att få 

tag på den. När SVT:s hemsida genomsöktes inför intervjun med Hartman var det svårt 

att hitta relevant information, den behöver vara mycket mer lättåtkomlig. Hartman säger 

att han är med och skriver CSR-relaterat material till både årsredovisningen och public 

service-rapporten, men han kanske även borde skriva en separat.  

Slutsatsen är att även om SVT redan idag har ett bra CSR-arbete måste det bli mer 

lättåtkomligt. Ett väl utfört CSR-arbete väger inte lika tungt för ett varumärke om det 

inte syns. Lösningen kan vara tydligare information på hemsidan, en CSR-rapport eller 

en TV-produktion som reder ut alla rådande missförstånd. En TV-produktion, reklam 

eller brevutskick med relevant information kanske är att föredra då alla inte tar eget 

initiativ att läsa på hemsidan. Ett steg i rätt riktning för att få fler unga vuxna att betala 

TV-avgift är helt enkelt att göra okunskap till kunskap. Att ta ansvar och informera sina 

finansiärer som även är deras konsumenter om företaget är också en del av CSR.  

 

  



13 

 

 

8. Förslag till vidare arbete 
Arbetet behöver nödvändigtvis inte ta slut här, utan har potential till att vidareutvecklas. 

Nedan presenteras förslag till ytterligare arbete. 

 

- Längre pågående enkätundersökning som når en bredare publik, med fler frågor 

som inte upplevs vinklade för att få en bättre bild av målgruppen. 
- En komparativ fallstudie som jämför SVT:s CSR med TV4, vilka skillnader 

finns mellan ett reklamfinansierat och public service-företag? 
- Fler djupgående intervjuer med anställda på SVT och Radiotjänst för att få en 

bild av hur de anställda ser på CSR.  
- En undersökning som går igenom hur SVT finansieras och föreslår nya metoder, 

går det att få fler att betala då? Är CSR fortfarande viktigt om alla tvingas betala 

på beskattad inkomst? 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor Johan Hartman 

Frågorna fungerade som ett underlag till intervjun, följdfrågor som kändes relevanta 
ställdes och då något var otydligt ombeddes den intervjuade att förtydliga sitt svar.  

 

Varför är det viktigt att SVT har en CSR-policy? 

Inom vilka områden bedriver SVT CSR? 

Ser du några skillnader, och vilka isf, med CSR arbete idag jämfört med förr? 

Förstärker CSR SVT:s image? Hur? 

Hur länge har SVT arbetat med CSR? 
Indirekt/Direkt?  

Hur länge har SVT haft en CSR ansvarig? 

Vad driver SVT att arbeta med CSR? 

Är det något som du gärna ser förändras i SVTs CSR politik?  

Hur kopplas Musik- och Radiohjälpen till CSR? 

Tror du att CSR arbete kan påverka ett företag negativt? 

Vilken del av företaget arbetar med CSR på SVT? 

Tror du att det finns något negativt med CSR? – på SVT? 

Hur tror du att SVT kan använda CSR för att konkurrera ut andra TV- och radiokanaler? 

Tror du att SVT:s CSR är viktig för att få svenskar att betala TV-avgift? 

Tittar SVT på liknande företag i Europa för att få inspiration om hur CSR kan användas? 
(t.ex. BBC)  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor Anders Utterström 
 

CSR 

Hur mycket tycker du att CSR får ”kosta”? 

Budgeterar SVT för CSR frågor? 

Förstärker CSR-arbete SVT:s image och varumärke? 

Tror du att CSR arbete kan påverka ett företag negativt? 

 

TV-avgift 

Vad innebär TV-avgiften för dig? 

Vilka är det som bestämmer TV-avgiften? 

Vad gör SVT för att få fler unga-vuxna att betala TV-avgift? 

Är SVT:s CSR är viktig för att få fler svenskar att betala TV-avgift? 

Vad är public service för dig? 
På vilket sätt arbetar styrelsen på svensk Radiotjänst för att fler allmänt ska betala TV-
avgift? 
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Bilaga 3 - Enkätundersökning 
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Bilaga 4 – SVT:s sändningstillstånd 

 



22 

 

 

 



23 

 

 

 



24 

 

 



25 

 

 

 



26 

 

 



27 

 

 

 

  



28 

 

 

Bilaga 5 – Resultat av enkätundersökning 

Webenkäten som användes tillät statistik över de 100 första respondenterna. Det gick 
att besvara enkäten och lämna frågor obesvarade, vilket innebär att nedanstående 
grafer ibland endast har 99 eller 98 svarande.  
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Not: De som inte betalar bortses ifrån.  

 

Not: De som inte betalar bortses ifrån.  

Svar på annat: ”Jag är med hjälp av statens våldsmonopol tvingad att betala för denna 
grundlagsvidriga inrättning. Statlig television är motsatsen till fri.” 

”Mamma åkte fast för att hon inte betalade då hon var i min ålder och fattig student 
med en tripp till polisstationen och drygaböter till följd. Funderar dock på att sluta, de 
e ju trots allt en hel månads studiebidrag i året! Studentrabatt?” 
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Not: De som betalar bortses ifrån.  

Svar på annat: 

” varför ska jag betala en avgift för att SVT ska göra det de gör? de har ett statligt 
informationsuppdrag, borde läggas på skatten egentligen.” 

”Det bör finnas ett studenterbjudande - 2032 :- motsvarar ju 7 % av våran inkomst 
(enbart bidrag), sjukt.” 

”Jag tycker att studenter inte ska betala lika mycket som någon som arbetar heltid. 
Dessutom är systemet helt fel då en familj med 5 tv-apparater betalar lika mycket som 
en student.” 
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Frågan ställdes:  

Hur troligt är det att du påverkas positivt till att betala 
TV-avgift av dessa fakta: 
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Bilaga 6 – Resultat från ungdomsbarometern 

Efter en mailkonversation erhölls följande statistik: 

 

Frågan är ställd ”Hur viktigt är följande på din framtida arbetsplats?” 
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Kommentar från Ulrik på Ungdomsbarometern: 

Överlag ska sägas, att ställer man frågor på detta sätt får man en ganska lång 
kravspecifikation. Det är min generella uppfattning att socialt ansvarstagande är viktigt 
för många, men det att det snarare utvecklas i en riktning av hygienfaktor än någonting 
man aktivt söker efter hos en arbetsgivare. Det ser dock väldigt olika ut i olika grupper. 
Här skulle ni dock kunna kontakta vårt systerföretag Universum för att få en mer 
detaljerad bild av studenters åsikter.  
  
Mvh, 
Ulrik 
 


