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ABSTRACT 

 

Something unique is going on in the city of in Kiruna right now. Large areas of the city need 

to be demolished or moved as a result of LKAB’s mining. There are many companies and 

people involved and this relocation is globally unique of its extence. How can companies take 

social responsibility and create value at such significant changes? The city in transformation 

process is enormous, both in terms of time and number of affected. The City Hall is seen as a 

symbol of the city and is the first public building to be built in New Kiruna. LKAB is 

responsible for the construction of the new city hall. This study is a case study of that 

company and its corporate social responsibility. In this study, empirical primary data have 

been collected by semi-structured interviews with informed people in charge at LKAB and 

Kiruna municipality. An understanding of the social transformation process has been acquired 

through participation in several seminars. The purpose of this study was to describe whether 

companies can take social responsibility and create shared value with the help of co-branding 

or repositioning in times of external changes. The study showed that a company and a 

municipality in a particular situation have much to gain by cooperating. The conclusion is that 

companies can gain by cooperating and that they can simultaneously take social responsibility 

that creates shared value for society and their own company. 

 

  



 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Något unikt sker i Kiruna just nu när stora delar av staden måste rivas eller flyttas på grund av 

LKAB:s gruvbrytning. Ingen annastans i världen har en så omfattande flytt genomförts där så 

många företag och människor berörs. Hur kan företag ta samhällsansvar och bidra med värde 

vid så stora förändringar? Samhällsomvandlingsprocessen är enorm både ifråga om tid och 

antal berörda. Stadshuset ses som en symbol för staden och är det första hus som byggs i 

Kiruna nya centrum. LKAB står som byggherre för det nya stadshuset. Denna studie är en 

fallstudie av företaget och dess samhällsansvar. I denna studie har empirisk primärdata 

samlats in vid semistrukturerade intervjuer med i ämnet insatta personer på LKAB och Kiruna 

kommun. En förståelse för samhällsomvandlingsprocessen har skaffats genom deltagande i 

seminarier. Syftet med denna uppsats var att beskriva om företag kan, med hjälp av 

varumärkessamarbete eller repositionering ta sitt samhällsansvar och därmed skapa delat 

värde vid externa förändringar. Studien visade att ett företag och en kommun i en speciell 

situation har mycket att vinna på att samarbeta. Slutsatsen är att företag kan vinna på att 

samarbeta och att de samtidigt kan ta samhällsansvar och skapa delat värde för samhället och 

det egna företaget. 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien och dess problematisering som utmynnar i 

syfte, problemformulering och forskningsfrågor. Slutligen görs några förtydliganden. 

1.1 BAKGRUND 

 

Något unikt sker i Kiruna just nu när stora delar av staden måste flyttas på grund av 

gruvbrytningen (www.kiruna.se/stadsomvandling). Det har skett liknande förflyttningar på 

andra håll i världen, till exempel av byar i Tyskland till följd av kolbrytningen där 

(www.vattenfall.se). Något liknande med avseende på antal människor, företag och 

byggnader som berörs i Kiruna, har aldrig skett någonstans i världen förut. LKAB förklarar 

det ömsesidiga beroendet mellan gruvbolaget och staden och därmed bakgrunden till 

samhällsomvandlingen  enligt följande (LKAB Framtid, 2014): 

” Utan gruvbrytningen hade Kiruna inte funnits, och utan Kiruna hade vi inte 

kunnat bryta malmen. Staden och företaget är beroende av varandra och har varit 

det sedanstarten 1890.” 

LKAB bryter järnmalm, bildades 1890 och är ett av Sveriges äldsta industriföretag. Sedan 

1902 har hela gruvverksamheten varit länkad via järnväg till Europa och övriga världen. 

Malmbanan sträcker sig från Narvik i norr till Luleå i söder. Hjalmar Lundbohm anställdes 

1898 som platschef och blev senare bolagets förste disponent och grundare av staden Kiruna. 

Sedan1976 har bolaget varit helstatligt (www.lkab.com). 

I Kiruna består järnmalmskroppen i huvudsak av en gigantisk skiva magnetit som lutar in 

under staden. Den nya huvudnivån på 1365 meters djup togs i bruk 2013 och den beräknas ha 

20 års livslängd, men man vet att malmkroppen sträcker sig ner till minst 1500 meters djup 

och antagligen ännu längre. Stålbehovet i världen är enormt och störst är expansionen i Kina 

och Indien. LKAB är  näst största producent i världen av förädlade järnmalmspellets (LKAB 

framtid, 2014). 

Kiruna är Sveriges nordligaste och största kommun till ytan. Kirunas historia hänger starkt 

ihop med LKAB:s dito. Det är tack vare malmbrytningen som det blev aktuellt att bygga ett 

samhälle för drygt hundra år sedan. Disponenten Hjalmar Lundbohm grundade staden i början 

av 1900-talet. Han ville att det skulle bli en trivsam mönsterstad som skulle locka människor 

att bosätta sig där under en längre tid. Till detta anlitades den tidens främsta arkitekter för att 

rita enhetliga men inte enformiga och samtidigt idylliska gröna bostadsområden (Johansson & 

Stenberg, 2013). De första nybyggarna övervintrade i det nya samhället år 1900. Efter ett par 

decennier med utflyttning har trenden vänt. Idag är trenden positiv och staden har 23 000 

invånare ( www.kiruna.se). 

2004 meddelade LKAB Kiruna kommun att stadsbebyggelsen och därmed hela samhället 

kommer att påverkas av gruvbrytningen. För att gränsområdet mellan gruvindustriområde och 

staden ska upplevas trivsam och för att ingen boende i Kiruna ska behöva ha gruvindustrin 
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som närmsta granne, anläggs en gruvstadspark (GP) i området mellan gruvindustriområdet 

och bostadsområden (www.kiruna.se). Den första delen av gruvstadsparken (GP1) är, när 

denna uppsats skrivs, redan färdigställd och  parken kommer att utvidgas  i takt med att 

deformationen närmar sig samhället (LKAB framtid, 2014). 

Många byggnader, bland annat det befintliga stadshuset ligger idag i det område, den 

deformationszon, som inom några år riskerar att rasa och ska därför rivas och ersättas, se 

Figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1: Deformationszoner 

Källa: nyteknik.se
1
 

 

Det finns villkor, ställda av miljödomstolen, för hur mycket marken får röra sig innan man 

måste göra om platsen till gruvindustriområde. Enligt det civilrättsliga avtalet GP1 (2011) 

måste området enligt detaljplan utgöra gruvindustriområde när markrörelserna överstiger 

dessa gränsvärden. 

Eftersom det befintliga stadshuset behöver ersättas, har kommunen utlyst en arkitekttävling  

för utförandet av ett nytt stadshus. Tävlingen avgjordes under 2013 och det vinnande bidraget 

för det nya stadshuset blev ”Kristallen” (www.kiruna.se). LKAB står som byggherre och 

ansvarar således för uppbyggandet av det nya stadshuset och när det är klart hösten 2016 

lämnas det över som gåva till Kiruna Kommun (GP1, 2011). 

 

                                                 
1
 http://www.nyteknik.se/incoming/article2486607.ece/BINARY/original/flytt_graf_stor.jpg 

 

http://www.nyteknik.se/incoming/article2486607.ece/BINARY/original/flytt_graf_stor.jpg
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Många företag i Kiruna måste, precis som invånarna, anpassa sig till nya förutsättningar i 

samband med att byggnader och infrastruktur rivs eller flyttas och en ny stad tar form under 

en längre period av förändringar (www.kiruna.se). Flertalet företag kan utmanas att verka 

inom nya konkurrenssituationer, vilket kan leda till att de behöver ta till nya strategier (Uggla, 

2006). Samtidigt har företag ett ansvar för samhället, Corpotate Social Responsibility (CSR) 

att ta hänsyn till. CSR beskrivs av Carroll (1979) som ansvar i fyra dimensioner som företag 

har till samhället. Dessa är ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt ansvar. Inom CSR är 

intressenters åsikter viktiga och en intressent anses vara den individ eller grupp som kan 

påverkas av organisationens beslut och aktiviteter (Westermark, 2013). 

Intressentteorin beskriver bland annat hur individer och grupper kan samverka för att skapa 

fördelar (Westermark, 2013). Intressentteorin har en dimension där man beskriver en etisk 

positionering till följd av att företagen tar hänsyn till intressnterna (ibid.). Det finns dock de 

som talar emot CSR som ett äkta ansvar för samhället. Parguel, Benoit-Moreau & Larceneux 

(2011) hävdar att det finns företag som använder CSR för att förbättra sin image men att det 

för intressenterna kan vara svårt att identifiera vilka företag som är genuint ansvarsfulla. 

Denna förvirring kan möjligen, enligt Parguel, Benoit et al. (2011) uppmuntra till något som 

kallas greenwashing. Greenwashing kan beskrivas som en taktik som vilseleder intressenterna 

om miljövinsterna av en produkt eller tjänst (ibid.).  

Enligt Uggla (2006) kan företag som utsätts för tryck från krafter utifrån välja repositionering 

som en strategi att hantera förändringen. Dessa krafter utifrån kan vara trender som driver på 

utvecklingen åt ett visst håll. Som exempel nämns it-vågen på 1990-talet som fick många 

företag att repositionera sin image till att ha en tydlig internetorientering (ibid.). 

En annan strategi som företag kan använda sig av kan vara varumärkessamarbete, där olika 

varumärken väljer att samarbeta med varandra (Uggla, 2013a). Detta trots att man för tjugo år 

sedan menade att ett samarbete mellan varumärken skulle vara destruktiv för företaget, främst 

på grund av att en otydlighet i positioneringen (ibid.). Enligt Uggla (2013a) visar forskning 

idag att samarbete kan skydda varumärket i fråga om associationer , lojalitet och upplevd 

kvalitet . Det är ett sätt att bygga upp något starkt gemensamt (ibid).  

Vidare hävdar Uggla (2013b) att inte bara produkter utan också personer och platser är 

varumärken och således är en stad eller kommun att anse som ett varumärke. Kommunen som 

varumärke kan skilja sig från ett produktvarumärke, men behöver inte behandlas annorlunda 

(Ashworth & Kavaratzis, 2009). Det finns likheter mellan produktvarumärken och 

kommunens dito såsom att de båda har att ta hänsyn till flera olika intressenter och båda 

behöver ta samhälleligt ansvar (ibid.).  
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1.2.1 PROBLEMFORMULERING 

Hur hanterar företag externa förändringar vid en så omfattande och speciell situation som en 

samhällsomvandling? Väljer företag att repositionera, det vill säga att ”…förändra en 

befintlig position i riktning mot en mer attraktiv position…”(Uggla, 2006), som en strategi vid 

externa förändringar? Kan varumärkessamarbete vara en väg för företag att gå för att skapa 

delat värde (CSV) för företaget och samhället? ”Creating shared value” (CSV) beskrivs av 

Porter (2011) som  ett värde för samhället som skapas samtidigt som det skapas ett 

ekonomiskt värde för det egna företaget.  

1.2.2 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företag kan, med hjälp av varumärkessamarbete 

eller repositionering ta sitt samhällsansvar samt skapa delat värde vid externa förändringar. 

Denna beskrivning kan leda till ökad förståelse för varumärkessamarbetets roll i företagens 

värdeskapande arbete och samhällsansvar. 

1.2.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

Baserat på denna problemdiskussion framkommer följande forskningsfrågor: 

1.Hur kan varumärkessamarbete som tillvägagångssätt användas för att ta    

samhällsansvar  och skapa delat värde? 

2.Hur kan företag använda repositionering som tillvägagångssätt för att ta 

samhällsansvar och skapa delat värde? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

En avgränsning görs till att behandla stadshusprojektet i Kirunas samhällsomvandling och den 

del av processen som varit mellan 2004 och 2014. Denna tidsperiod väljs med anledning av 

att det var 2004 som det framkom att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen 

och 2014 var alla beslut fattade och själva bygget av stadshuset  påbörjas.  

1.4 FÖRTYDLIGANDEN 

Det förekommer olika beskrivningar  beroende på var informationen införskaffats, till 

exempel använder Kiruna kommun ordet stadsomvandling där LKAB säger 

samhällsomvandling. Repositionering och ompositionering beskriver samma sak. I denna 

studie används, för att vara konsekvent,  orden samhällsomvandling och repositionering. 

Bokstaven ”S” i Corporate Social Responsibility (CSR) kan stå för både ”social” och 

”samhällelig” efter engelskans ”social” som har dubbel betydelse (Westermark, 2013). I 

nuvarande studie syftas till samhällsansvar där CSR diskuteras. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen behandlar övergripande några tidigare empiriska studier och 

litteratur som har med företags positionering, värdeskapande och sociala ansvar att göra och 

som är relevanta för studiens syfte. 

2.1 ÖVERGRIPANDE TEORIER 

Detta kapitel redogör för studier kring företags samhälleliga ansvarstagande ”corporate social 

responsibility” (CSR), skapande av delat värde ”creating shared value” (CSV), 

varumärkessamarbeten samt positionering och repositionering. Som en naturlig del i CSR-

resonemanget tas intressentteorin upp för en förståelse av vem som har intressen i processer 

och avgör vad som är att betrakta som ett värde. 

2.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR), idén om att företag bör ta socialt ansvar, har 

utvecklats från att på 1970-talet förlöjligas som ett skämt till att under sent 1990-tal bli ett 

vida  accepterat begrepp bland många stora företag världen över (Min-Dong, 2008).  CSR 

handlar om  att företag påverkar samhället  och ska ta ansvar för det både ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt och CSR borde översättas med samhällsansvar snarare än socialt 

ansvar (Westermark, 2013). Johnson, Whittington & Scholes (2011) definierar CSR som: 

”Engagemanget hos organisationer för att handla etiskt och bidra till den 

ekonomiska utvecklingen och samtidigt förbättra livskvaliteten för sin arbetskraft 

och deras familjer samt för det lokala samhället och samhället som helhet” 

Carroll (1979) beskriver socialt ansvar i fyra dimensioner av skyldigheter som företag har till 

samhället. Dessa är ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt ansvar, se Figur 2. Dessa 

ansvarsområden är hierarkiska, vilket betyder att det grundläggande ekonomiskta ansvaret att 

som företag vara lönsamt måste vara uppfyllt för att företaget över huvud taget ska existera. 

Vidare måste företaget ta rättsligt ansvar genom att följa de lagar och regler som finns och ha 

ett etiskt förhållningssätt. Detta etiska förhållningssätt innebär enligt Carroll (1979) att ta 

hänsyn till förväntningar som samhället har på företaget utöver lagstadgade krav. Slutligen 

ska företaget vara en god samhällsmedborgare vilket är ett slags filantropiskt ansvar och kan 

innebära att hjälpa samhället via till exempel välgörenhet eller annat som inte har en direkt 

ekonomisk koppling till det egna företaget (Ibid.). 
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Figur 2: Kategorier av företags sociala ansvar 

Källa: Författarens egen tolkning efter Carroll(1979) 

 

Martinuzzi & Krumay (2013) beskriver CSR som frivilligt för företagen men att det samtidigt 

uppfattas som en både moralisk eller etisk skyldighet och att fackföreningar och icke-statliga 

organisationer ständigt ifrågasätter frivilligheten i det sociala ansvarstagandet. Vidare tar de 

upp debatten om det omoraliska i att tjäna pengar på CSR och att om företags CSR-åtgärder 

inte alls påverkar det egna resultatet, kanske inte kan betraktas som CSR (ibid.). 

2.2.1 INTRESSENTTEORIN 

Enligt Westermark (2013) är en intressent den part som har en möjlig eller faktisk påverkan 

på företaget och en i andra riktningen påverkan företaget har på den andra parten, påverkan 

måste således vara dubbelriktad. En organisation bör  kunna identifiera sina intressenter som: 

”…individer eller grupper som kan påverkas av organisationens beslut och aktiviteter” och 

dessa kan vara kunder, men också framtida generationer som inte har någon makt att utöva 

påtryckningar (ibid). Min-dong (2008) hävdar att företag bör ta hänsyn inte bara till sina 

aktieägare utan även andra intressenter, så som till exempel konsumenter och anställda och att 

det inte längre är relevant att inom intressentteorin göra skillnad på företagets sociala och 

ekonomiska mål, eftersom det centrala ändå är företagets överlevnad. 

2.3 CREATING SHARED VALUE (CSV) 

”Creating shared value” betyder att skapa delat värde. Enligt Porter (2011) har företagande 

och det kapitalistiska systemet under senare år setts som orsaken till miljömässiga och sociala 

problem och nu måste företagen se till att föra samhälle och näringsliv samman igen. Porter 

(2011) hävdar att de flesta företag fastnat i ett socialt ansvarstankesätt där samhällsfrågor 

Filantropiskt ansvar 

vara en god samhällsmedborgare 

 

Etiskt ansvar 

ha ett etiskt förhållningssätt  

 

Rättsligt ansvar 

följa lagar 

Ekonomiskt ansvar 

vara lönsamt 
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hamnar ute i periferin och menar att lösningen ligger i att skapa delat värde genom att skapa 

ekonomiskt värde på ett sätt som även skapar värde för samhället genom att ta itu med dess 

utmaningar och behov. Företags syfte behöver omdefinieras till att skapa delat värde och inte 

bara lönsamhet per såld enhet. Detta synsätt kommer att påverka framtida innovationer och 

omforma kapitalismen och dess relation till samhället (ibid). 

Martinuzzi & Krumay (2013) tar upp en ständigt pågående debatt om ifrågasättandet att tjäna 

pengar på CSR: ”…är det omoraliskt att tjäna pengar på att vara moralisk…?” . Porter (2011) 

påstår att  CSV är nästa steg i kapitalismens revolution och en vidareutveckling av CSR, där 

man vid CSR tar socialt ansvar genom att vara en god samhällsmedborgare med 

hållbarhetstänk och att CSV dessutom integrerar det sociala bidraget med själva ekonomin 

och sätter det i relation till kostnader och innefattar företagets hela budget: ”What is good for 

the community is good for business” (ibid).  

 2.4 VARUMÄRKESSAMARBETEN 

Enligt varumärkeslagen (1960:644 1§, 2st) är ett varumärke ”...alla tecken som kan återges 

grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 

tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” Detta gäller 

både varor och tjänster (ibid). Varumärket är något mer och större än bara ett namn på en 

produkt,  varumärket kan ses som ett löfte från företaget till konsumenten, ett löfte om en viss 

kvalitet eller design (Uggla, 2013b). Enligt Uggla (2013b) ses idag även hela företag, platser 

och personer som varumärken och därför kan vi inte nöja oss med definitionen som 

omfattande bara produkter. Dessutom handlar varumärket om associationer i människors 

medvetande och varumärkets värde avgörs av konsumenten (ibid).  

I denna studie anses kommuner vara varumärken, därför att en kommun både är en plats och 

precis som företag har intressenter med associationer om dess värde. Även Ashworth & 

Kavaratzis (2009) beskriver staden som varumärke och att det är möjligt att behandla stadens 

varumärke på samma sätt som ett produktvarumärke då de har många likheter vad gäller att ta 

hänsyn till flera olika intressenter och båda behöver ta samhälleligt ansvar. Vidare anser 

Ashworth & Kavaratzis att städer inte är vare sig produkter eller företag i egentlig mening och 

kräver därför att marknadsföringen anpassas efter de specifika egenskaper staden har. 

För att komplettera det egna varumärket kan olika varumärken välja att samarbeta med 

varandra. Varumärkessamarbete definieras utifrån ett makroperspektiv av Uggla (2013a) 

enligt  följande: 

”Ett varumärkessamarbete är en situation där två eller flera varumärkeslöften 

uppträder tillsammans under kort eller lång tid med en specifik strategisk eller 

taktisk intention från det initierande varumärket och med potentiell relevans för en 

målgrupp.” 

Det finns fyra olika komplementstrategier om man kombinerar marknads- och 

produktdimensionen i positioneringen (se Figur 3). Dessa är : 
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 ”Reaching in” som bygger på en önskan att med varumärket nå in på nuvarande 

marknad genom att välja en samarbetspartner som förstärker redan existerande 

fördelar hos produkten. 

 ”Reaching up” kallas det när samarbetspartnerns varumärke stärker det egna 

varumärkets image genom en utvidgad komplementaritet och därmed lockar, når upp 

till en grupp konsumenter i ett högre segment på den existerande marknaden. Denna 

grupp  är mindre priskänsliga, vilket innebär att de har en större betalningsförmåga.  

 ”Reaching out” bygger på att få varumärket att nå ut till fler kunder genom att 

samarbeta med en partner som kompletterar kärnattribut hos produkten och dessutom 

bidrar med en helt ny kundmarknad. 

 ”Reaching beyond” , nå bortom är den extremaste strategin som syftar till att utöka 

företagets marknad genom att utvidga komplementariteten tillsammans med 

samarbetspartnern samtidigt som man går in på en ny marknad. En kombination av nå 

upp och nå ut kan bli en bra nå bortom-strategi. 

 

    

Målmarknad 

Befintlig Ny 

 

 

Produkt-

komplemen-

taritet 

 

Kärn 

(Reaching in) 

Nå in 

(Reaching out) 

Nå ut 

 

Utvidgad 

(Reaching up) 

Nå upp 

(Reaching beyond) 

Nå bortom 

 

 

Figur 3: Komplementstrategier för varumärkessamarbete  

Källa: Fritt översatt från Uggla,Varumärkessamarbeten (2013a) 

 

Att samarbeta i sin positionering kan ha många fördelar ur både finansiellt och psykologiskt 

perpektiv, dessa kan delas in i funktionella, emotionella och symboliska fördelar.  

Funktionella fördelar bygger på nyttan varumärkena gör för varandra. Sampositioneringen 

används för att utvidga och sträcka ut sig i en riktning som är strategiskt intressant. 

Emotionella fördelar handlar om produktens eller tjänstens attribut , symbolik och känsla. 

Symboliska fördelar säger något om användaren och dess värderingar. Samarbetspartnerns 
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varumärke kan ge någon design eller association till produkten som är svår att skaffa på egen 

hand (Uggla, 2006). 

Risker med samarbeten kan vara förlorad kontroll, som anses enligt Uggla (2013a) vara den 

största risken. Det handlar om att företaget tappar lite av kontrollen över ”…varumärkets 

identitet, kärnvärden och mest centrala associationer” (ibid). Andra risker är förvillad 

positionering och överexponering som leder till urvattnad image. Vad gäller förvillad 

positionering innebär att målgrupperna får minskat fokus som kan leda till imageförlust. En 

urvattnad image till följd av överexponering innefattar att varumärket förlorar sin mening hos 

konsumenterna om det blir associerat med för mycket och exponeras i för många 

sammanhang . Om det andra varumärket repositionerar, när de båda är starkt förknippade med 

varandra, kan bilden av båda varumärkena bli otydlig. Företagen har ju lånat associationer och 

värde från det andra varumärket istället för att äga dem från grunden (ibid). 

Uggla (2013a) menar också att när företag väljer varumärkessamarbete samtidigt väljer bort 

andra typer av samarbeten, till exempel joint ventures, och strategiska allianser. Figur 4 nedan 

visar varumärkessamarbete i relation till dessa.  

 

 

Källa: Fritt efter Uggla, Varumärkessamarbeten  (2013) 

 

Beroende på hur lång varaktigheten är för samarbetet och hur mycket delat värde det skapar 

kan man positionera varumärkessamarbete i relation till andra typer av samarbetsformer 

(Uggla, 2013). Joint promotion har en låg grad av delat värdeskapande under en kort 

varaktighet, kortare än varumärkessamarbete, medan joint ventures har lite högre 

värdeskapande under ännu längre tid. Strategiska allianser pågår under en lång tid men skapar 

inte så mycket delat värde. Varumärkessamarbete har medellång till lång varaktighet och hög 

grad av delat värdeskapande (ibid). 

2.5 POSITIONERING 

För att uppfattas som attraktiv av de segment man riktar sig till och kunna konkurrera 

framgångsrikt,  måste företag skaffa sig en position på marknaden som är långsiktigt hållbar. 

 

Varumärkessamarbete 

Joint 

venture 

Joint 

promotion              

  

Allians 

 

Figur 4: Samarbeten i relation till varandra 

Delat värdeskapande 

Varaktighet 



 

10 

 

Denna position brukar kallas för företagets profil, t.ex. att man är innovativ, har lågt pris eller 

erbjuder hög kvalitet. Positionering handlar om att bygga image och en central del är 

företagets produkt och dess pris, kvalitet, hållbarhet, utseende osv, men uppfattningen om 

företaget påverkas också mycket av hur produkten görs tillgänglig för konsumenten och hur 

företaget kommunicerar med omvärlden (Axelsson & Agndal, 2012 ). Man kan se två sidor av 

positionering. Den ”strukturella” kan man beskriva som att man jämför med konkurrenters 

produkters egenskaper såsom snabb-långsam, dyr-billig. Den andra aspekten är den 

”symboliska” positioneringen som mer handlar om signalerna man ger till sina användare 

eller till dem som på annat sätt har en relation till produkten eller företaget (ibid). 

Effektiv positionering ser till att designa företagets erbjudande och varumärket så att det 

upptar en meningsfull och tydlig plats i kundens medvetande (Fahly & Jobber, 2012). 

Kärnpositionen är den position, den utgångspunkt som ett företag eller varumärke har och 

försöker behålla på en marknad (Uggla, 2006). Att bygga sitt varumärke och position är att 

försöka styra sin image, vilket är något i stort sett alla företag gör. Den skillnad som finns 

mellan hur företaget vill bli uppfattat och hur det faktiskt uppfattas överbryggs genom 

positionering och imagebyggande. Många företag eftersträvar till exempel en miljövänligare 

profil som markeras med olika kampanjer eller miljöcertifiering. Positionering handlar inte 

bara om profilen gentemot kunder, utan även förhållandet till andra målgrupper, som kan vara 

politiska aktörer, massmedia och intresseorganisationer (Axelsson & Agndal, 2012). 

2.5.1 REPOSITIONERING 

Repositionering definieras enligt Uggla (2006) enligt följande: 

”…en strategi för att förändra en befintlig position i riktning mot en mer attraktiv 

position, i syfte att bredda marknaden eller vitalisera något och göra det mer 

relevant och attraktivt” 

Orsaker till repositionering kan vara olika. Till exempel om företag vill nå ut till en större 

målgrupp eller inta flera positioner på marknaden kan de välja att repositionera. Det är inte 

bara produkter och företag utan varumärken, platser och människor som kan behöva 

repositioneras. Trycket från krafter utifrån, till exempel trender, kan driva företag till att 

omdefiniera hela sin inriktning och vision (Uggla,  2006). 

Det finns olika strategier för repositionering vilka kan ses nedan i Figur 5. 
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Samma produkt 

 

Ny produkt 

 Samma marknad 

 

 

Image-repositionering 

 

 

Produkt- repositionering 

 Ny marknad Ogripbar repositionering Påtaglig repositionering 

Figur 5: Repositioneringsstrategier 

Källa: Översatt från Jobber & Fahly, Foundations of marketing (2012) 

 

De fyra repositioneringsstrategierna är image-, produkt-, ogripbar- och påtaglig 

repositionering. 

 Imagerepositionering: Företaget försöker förändra den image produkten har, men 

behåller samma marknad och samma produkt.  

 Produktrepositionering: När företaget behåller samma marknad men förnyar 

produkten för att möta nya krav från konsumenterna. 

 Ogripbar repositionering: Man kan välja att behålla samma produkt men inrikta sig på 

en annan del av en marknad, ett annat segment med en annan sorts kunder. 

 Påtaglig repositionering:Ibland kan företaget både förändra sin produkt eller skapa 

helt ny produkt och dessutom rikta sig till en ny marknad (Jobber & Fahly, 2012). 
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2.6 TEORIMODELL 

 

Denna studies teoretiska referensram sammanfattas i teorimodellen benämd Figur 6 nedan. 

 

 

Intressenter är de parter som påverkar eller påverkas av företags beslut och aktiviteter. 

Samtidigt påverkas företag av externa förändringar. Företag anses ha ett ansvar för samhället 

(CSR) som beskrivs i fyra dimensioner av skyldigheter. Att ta ansvar för att företaget är 

lönsamt och följer de lagar och regler som finns är grunden som följs av ytterligare krav som 

samhället ställer gentemot företaget att bete sig etiskt och ta filantropiskt ansvar genom att 

vara goda samhällsmedborgare. En vidareutveckling av CSR anses vara att skapa delat värde 

(CSV)genom att skapa ekonomiskt värde för företaget på ett sätt som även skapar värde för 

samhället genom att beakta dess utmaningar och behov. För att komplettera det egna 

varumärket kan olika varumärken välja att samarbeta med varandra. Denna komplettering kan 

ske genom att man kombinerar marknads- och produktdimensionen i positioneringen. Företag 

skaffar sig en position för att uppfattas som attraktiv av de segment man riktar sig till. Om 

företaget vill inta flera positioner på marknaden eller nå ut till en större målgrupp kan de välja 

att repositionera. 

 

 

 

 

Varumärkessamarbete 
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Figur 6 Teorimodell 
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3. METOD 

Detta kapitel beskriver forskningsmetod, hur informationsinamlandet gått till, vilket urval 

som gjorts och vilket vetenskapligt förhandlingssätt som använts, samt en diskussion om  

validiteten och reliabiliteten. 

En fallstudie har gjorts av gruvbolaget LKAB:s del i processen kring det nya stadshuset i 

Kiruna. För att kunna bedöma huruvida stadshuset har ett värde för samhället har Kiruna 

kommun, som representant för invånarna, tillfrågats om invånarnas åsikter i frågan. 

Stadshuset ses enligt en artikel i dagstidningen NSD (2011) som en symbol för staden och för 

att samhällsomvandlingen tar fart. Det är den första byggnaden i det nya centrumområdet som 

byggs enligt urvecklingsplanen för det nya centrumområdet (Nya Kiruna, 2014). Är det så att 

det skett en repositionering av gruvbolaget LKAB för att anpassa sig till samhällets behov och 

tar de sitt sociala ansvar när de bekostar stora delar av samhällsflytten ? Att gruvbolaget 

LKAB ska vara byggherre för stadshusbygget var inte självklart från början utan har enligt 

LKAB:s strategiska planerare Eliasson (2014) bestämts efter gemensamma diskussioner i 

samarbete med Kiruna Kommun Detta är ju något som ligger långt ifrån brytning och 

försäljning av järnmalm som är  LKAB:s kärnkompetens.  

En förförståelse för samhällsomvandlingen i Kiruna och samarbetsprojektet för det nya 

stadshuset har skaffats genom författarens deltagande vid flera seminarier som hållits av 

Kiruna kommun och LKAB under 2012-2014 samt Relaunching Europe’s seminarium som 

behandlade hållbar utveckling och samhällsomvandlingen i mars 2014. Där deltog 

representanter för LKAB, Kiruna kommun och vid den sistnämnda även arkitektteamet 

Henning Larsen Architects som ritat ”Kristallen” samt stadsrådet från Köln, Tyskland. Detta 

har bidragit till en större insikt i ämnet. Förförståelsen har vidare gett en bild av vilka aktörer 

som är mest lämpliga att kontakta för att skaffa en djupare kunskap om stadshusprojektet och 

fallföretagets sätt att hantera de förändringar samhällsomvandlingen innebär. 

I det inledande arbetet med studien gjordes en planeringsrapport och en projektplan. 

3.1 FORSKNINGSANSATS OCH FORSKNINGSSTRATEGI 

 

Av problemformuleringen och forskningsfrågorna blev konsekvensen att djup ansågs ge en 

bättre bild än bredd i denna studie. Detta därför att samhällsomvandlingen är så unik att 

endast ett fåtal insatta personer anses kunna tillföra relevant empiri. Studien utgår från 

aktörssynsättet då aktörerna i stadshusprojektet skulle studeras för att få deras bild av värde, 

ansvar och samarbete (Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ ansats med fokus på det mest 

involverade företaget valdes.  

  

En fallstudie av LKAB och deras sociala ansvarstagande vid byggandet av Kirunas nya 

stadshus har gjorts. En fallstudie kan beskrivas som en intensiv studie av en viss plats, 

arbetsplats eller en organisation (Bryman & Bell, 2011). Deduktiv metod har använts, där 

man utgår från teorier som testas i empirin och sedan dras slutsatser om huruvida teorierna 

överrensstämmer (Bjereld, Demker & Hinnfors,  2011). 
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Enligt Bryman & Bell (2011) finns det grundläggande skillnader mellan kvalitativa och 

kvantitativa forskningsstrategier. Den kvantitativa kopplas ihop med den deduktiva metoden 

där prövning av teorier tillämpas, medan det används induktiv teorigenering vid kvalitativ 

strategi. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering vid datainsamling och kvalitativ lägger 

vikten vid ord. Det är dock viktigt att betona att de två strategierna inte är oförenliga, och att 

det finns exempel på kvalitativ forkning där man prövar och inte genererar teori (Ibid). 

3.1.1 URVAL 

Ett kedjeurval, där först kontakt tagits med ett fåtal människor, intressanta för studien och 

sedan via dessa fått kontakt med fler respondenter har använts. Kedjeurval är ett slags 

bekvämlighetsurval, vilket skulle kunna minska studiens generaliserbarhet (Bryman & Bell, 

2011). 

Valet av respondenter till de semistrukturerade intervjuerna har skett genom att en första 

inledande kontakt togs via mejl till den på LKAB ansvariga personen för 

samhällsomvandlingen i Kiruna, Pia Lindholm. Hon ställde sig positiv till att träffas för ett 

första samtal kring studiens ideer och huruvida LKAB kan bistå med information i ämnet 

samhällsomvandling. Lindholm utsåg senare den strategiska planeraren Nina Eliasson till  

förstahandskontakt då Eliasson ansågs mest insatt i just stadshusprojektet. Då kommunen 

anses representera invånarna har Kiruna kommuns informatör för stadsflytten, Marianne 

Nordmark intervjuats. Nordmark är insatt i stadshusprojektet och kunde ge information om 

invånarnas åsikter i frågan. Respondenterna har fått ta del av studien och möjlighet att 

korrekturläsa sina uttalanden och opponera på bidragen empiri. 

3.2 LITTERATURSÖKNING 

Vetenskapligt granskade artiklar och litteratur i det aktuella ämnet har använts för att nå ökad 

kunskap. Kiruna stadsbibliotek och deras möjlighet till fjärrlån har nyttjats, samt Luleå 

Tekniska Universitets biblioteksdatabas ”PRIMO” och Google Scholar. Sökorden har främst 

varit ”csr”, ”csv”, ”delat värde”, ”kiruna stadshus”, ”repositionering”, 

”varumärkessamarbete”, ”corporate social responsibility”, ”creating shared value” , 

”varumärke” och ”socialt ansvar”. Vidare även ”intressenter”, ”intressentteori” och 

”greenwashing”. Många artiklar och böcker har behandlats och de för studien icke relevanta 

har valts bort, men till grund för den teoretiska referensramen har ett tiotal böcker och 6 

artiklar valts ut. 

 

3.3 DATAINSAMLING   

Empriska primärdata har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där en 

intervjuguide (se Bilaga1) utformats i förväg (Bryman & Bell, 2011). Intervjuguiden hade 

specifika teman som skulle beröras och respondenten hade stor frihet att formulera svaren på 

sitt eget sätt och möjlighet till följdfrågor medgavs. Den första intervjun genomfördes med 
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den strategiska planeraren för samhällsomvandlingen på LKAB, som bedömdes vara den mest 

insatta i ämnet, under vecka 19 2014 på LKAB:s kontor för samhällsomvandlingen i Kiruna. 

Under vecka 21 2014 intervjuades Kiruna kommuns informatör för samhällsomvandlingen 

via mejl. Ytterligare data har samlats in vid deltagande vid informationseminarier som 

tillhandahållits  av kommunen och LKAB under 2012 - 2014 samt vid ett seminarium i 

Kiruna i mars 2014 som hölls av Relounching Europe. 

Vid flertal besök vid kommunens informationscenter och vid LKAB:s informationscenter, där 

det finns samlad information om samhällsomvandlingen, har sekundärdata insamlats. 

Ytterligare data har samlats via tidningsartiklar, broschyrer och websidor.  

3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabititeten innebär enligt Bryman & Bell (2011) frågan om tillförlitligheten i en 

undersökning. Blir resultatet detsamma om man utför undersökningen igen eller har resultatet 

påverkats av slumpmässiga kriterier. Vidare beskriver tillförlitligheten hur väl det som 

beskrivs i undersökningen stämmer överrens med verkligheten ur andra personers ögon (ibid). 

I nuvarande studie avgjorde nivån på kunskap inom det studerade området valet av 

intervjusubjekt. Två semistrukturerade interjuer gjordes där intervjuguiden godkänts av 

studiens handledare och möjlighet till följdfrågor gavs. Intervjusubjekten fick möjlighet att 

korrekturläsa empirin och kommentera eller ändra sina svar. 

Validitet behandlar huruvida man mäter det som är relevant i sammanhanget. En röd tråd 

genom forskningsfrågor via teorin till intervjufågorna stärker validiteten (Bryman & Bell, 

2011).  

Replikerbarhet vid fallstudie innebär möjligheten att resultatet kan användas på andra. Även 

om det är detaljer i ett visst fall som intresserar forskaren kan denne ändå hävda ett visst mått 

av teoretisk generaliserbarhet (ibid). Denna studie behandlar ett enskilt fall men med en tanke 

om att den teoretiskt är möjlig att applicera på annat företag i en liknande situation. 
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4. EMPIRI 

Här presenteras det empiriska material som framkommit vid de inledande samtalen med 

insatta personer på LKAB , de semistrukturerade intervjuerna med LKAB:s strategiska 

planerare för samhällsomvandlingen i Kiruna, Nina Eliasson och informatören för 

samhällsomvandlingen på Kiruna kommun, Marianne Nordmark .Vidare presenteras den 

sekundärdata som samlats in. Intervjuguiden kan ses som Bilaga 1. Den insamlade datan 

presenteras under repspektive ämnesområde. 

 

4.1 SAMHÄLLSANSVAR, CSR 

Det finns villkor för hur mycket marken får röra sig innan man måste göra om platsen till 

gruvindustriområde, detta är fastslaget av miljödomstolen. Kontinuerligt mäter LKAB den 

påverkan gruvbrytningen orsakar på marken, dessa mätningar visar deformationerna långt 

innan man kan se dem ( LKAB Framtid, 2014). När markrörelserna överstiger dessa 

gränsvärden, måste området enligt detaljplan utgöra gruvindustriområde om brytning ska få 

fortsätta och då är det Bergsstaten som måste tillåta markpåverkan (GP1, 2011). Ärenden som 

rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen (1991:45) handläggs och 

beslutas av Bergsstaten (www.bergsstaten.se).   

2004 meddelade LKAB officiellt Kiruna kommun att gruvbrytningen kommer att påverka 

stadsbebyggelsen. Kommunen har enligt kommunalrådet Kristina Zakrisson krav på att 

LKAB ersätter fullt ut så att kostnaderna inte  hamnar på Kirunaborna (Nya Kiruna, 2012). 

Intressenter i stadshusprojektet är enligt Eliasson kommunen, länsstyrelsen och LKAB. 

Enligt en SIFO-undersökning som LKAB presenterar i sin årsredovisning (2013) är 

Kirunabornas förtroende för LKAB:s hantering av samhällsomvandlingen stort. Vidare har 

LKAB en ”…ambition att vara med och bygga ett attraktivt samhälle där människor vill bo 

och verka ” (ibid).  

4.2 SAMARBETE 

Enligt Eliasson har LKAB idag en projektgrupp med 13 anställda som på heltid arbetar med 

samhällsomvandlingen i Kiruna. Tillsammans med Kiruna kommun har LKAB samarbetat i 

stadshusfrågan i projektform med en strategisk styrgrupp sedan 2011(ibid). En nära 

kommunsamverkan och ett starkt ömsesidigt förtroende är enligt LKAB:s årsredovisning 

(2013) nödvändigt för att hantera utmaningen att skapa ett nytt samhälle. 

Kirunas invånare blev tillfrågade om vilka av dagens existerande immateriella egenskaper 

som borde föras över till det nya stadshuset och en av dessa egenskaper är att det ska 

användas som och upplevas som Kirunabornas vardagsrum (Eliasson). ”Kirunabornas 

vardagsrum” är ett begrepp som myntades tidigt eftersom nuvarande stadshus inte bara är en 

kommunal förvaltningsbyggnad utan huset nyttjas till stora möten, middagar och utställningar 

säger Örjan Matti, Kiruna kommun, i ett pressmeddelande (2012).  
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Ett civilrättsligt avtal (GP1) tecknades i februari 2011 mellan Kiruna kommun och LKAB. 

Avtalet reglerar  hanteringen och finansieringen av stadshuset och andra kulturbyggnader, 

vatten och avlopp i området . 2011 bildades också Gruvstadsparkens projektorganisation och 

dess styrgrupp bestående av representanter från LKAB, Kiruna kommun, LKAB Fastigheter 

AB och Tekniska Verken i Kiruna AB (Eliasson). LKAB:s VD Lars-Erik Aaro säger om 

avtalet: ” I och med det här avtalet tar Kiruna kommun och LKAB det första steget på en lång 

gemensam resa in i framtiden” (www.lkab.com). 

Enligt avtalet (2011) framgår att LKAB ska vara byggherre för och bära kostnaderna för 

uppförandet av det det nya stadshuset. Både Nordmark (kommunen) och Eliasson (lkab) 

hänvisar till det gemensamma avtalet GP1 på frågan om vem som tod initiativet till 

samarbetet. Eliasson säger att LKAB kan ha sett fördelar med att vara byggherre för att få 

bättre kontroll på kostnader. 

Målsättningen är att stadshuset ska stå klart för inflyttning senast oktober 2016. När 

stadshuset står klart överlämnas det som gåva till kommunen, vilket innebär skattetekniska 

frågor, vilka har framkommit efter att avtalet slutits. Detta medför enligt Eliasson att 

stadshuset är den enda byggnad LKAB kommer att stå byggherre för, istället för alternativet 

att ersätta med en summa pengar. Dock bekostar och utför LKAB flytten av de 

kulturbyggnader som nämns i avtalet (ibid).  

I maj 2012 tog Kommunstyrelsen beslutet att det skulle genomföras en arkitekttävling för att 

ta fram ett nytt stadshus (Nya Kiruna, nr.2, 2012) bland annat för att få med den önskan som 

finns om att vardagsrummet lever vidare i det nya stadshuset och hitta en arkitekt som klarade 

av det (Matti,  2012 ).   

Vid arkitekttävlingen tog enligt Eliasson en jury bestående av nio personer som 

representerade Kiruna kommun, Sveriges arkitekter och LKAB fram fem arkitektteams 

bidrag. Dessa fem fick kommuninvånarna vara med och rösta på (ibid.). I september 2013 

utsågs bidraget ”Kristallen” som vinnare och enligt kommunalrådet Kristina Zakrisson var 

majoriteten av kommentarerna från Kirunas invånare att de gillar just Kristallen 

(www.kiruna.se/stadsomvandling). 

Förlorad kontroll över varumärkets kärnvärden är enligt Uggla (2013) den största risken med 

samarbeten. På frågan om hur stadshusprojektet påverkat LKAB:s malmköpande kunder 

svarar Eliasson att det inte har påverkat dem negativt då pengarna som bekostar detta är 

budgeterat från avsatta pengar för samhällsomvandlingen så de har inte dragit ner på till 

exempel kvalitet eller service under den här projekttiden. Vidare tror hon att det kan påverka 

kunderna positivt i den bemärkelsen att det visar på en positiv framtidstro vilket tryggar 

framtida investeringar i företaget. Dock säger Eliasson att de beslut som är fattade har sitt 

ursprung i den nya huvudnivån på 1365 meters djup, där malmen beräknats räcka i minst 

tjugo år och till detta projekt tas pengarna av avsatta pengar men om det i efterhand visar sig 

att det blev för dyrt skulle det kunna äventyra kommande beslut som i sin tur eventuellt kan 

påverka kunderna. Samarbetet med kommunen anser Eliasson vara positivt för varumärket 

LKAB. 
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Enligt Kiruna kommuns kommunalråd, Kristina Zakrisson ( Nya Kiruna,nr 2, 2012) får inte 

kostnaden för LKAB:s fortsatta brytning hamna på kommuninvånarnas skattesedlar: 

” Vi är beredda att lämna stora delar av vår stad för att LKAB ska kunna fortsätta 

sin brytning. Men vi gör det med utgångspunkten att kostnaderna inte får landa på 

Kirunaborna” 

och förste vice ordföranden i kommunstyrelsen, Niklas Sirén säger att det råder full enighet 

om detta över alla partigränser (ibid).  

4.3 SKAPA DELAT VÄRDE, CSV 

 

Enligt Länsstyrelsens beslut om jämkning av skyddsbestämmelser och tillstånd till ändring av 

byggnadsminnet Kiruna stadshus (2012) är stadshuset ”en symbolbyggnad för Kiruna 

kommun och stadens förvaltning.” Det genomfördes 2006 en enkätundersökning där syftet 

var att få en bild av vad Kirunaborna tycker är viktiga områden och vilka byggnader som 

värderas särskilt högt, i syfte att få vägledning i arbetet med samhällsomvandlingen och i den 

undersökningen hamnar stadshuset i topp strax efter kyrkan (Nordmark;www.kiruna.se). På 

frågan vilken betydelse stadshuset har för samhället svarar Nordmark att det ska fungera som 

Kirunabornas vardagsrum och att det uttrycket myntades tidigt.  

För att LKAB ska kunna fortsätta med sin brytning är det nödvändigt att flytta eller riva det 

som finns ovanför. Enligt LKAB:s årsredovisning 2013 investerade man drygt 12,4 miljarder 

i den nya huvudivån KUJ 1365 som invigdes 2013 och förlänger gruvans livslängd med minst 

20 år. 

Enligt minerallagen (7kap 3§) ska den som gör skada på annans mark ersätta denna:  

” Skada eller intrång som föranleds av att mark eller annat utrymme tas i anspråk 

för bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet skall ersättas av 

koncessionshavaren.” 

Eliasson menar att LKAB ersätter mer än vad lagen kräver och att man tagit reda på vilket 

värde invånarna tycker att stadshuset har genom att ”…kommunen har frågat folket vilka 

immatriella egenskaper som stadshuset har idag som man tycker är viktiga att föra över till det 

nya”. 

Vidare menar Eliasson att det nya stadshuset dessutom kommer att inrymma nya funktioner 

som inte finns idag och hänvisar till att man gjort stora satsningar på till exempel kultur, i 

form av konstmuseum . 

Nordmark på kommunen menar att Kirunaborna varit involverade i valet av stadshus:  

”Det har funnits referensgrupper bestående av Kirunabor från olika åldersgrupper. 

Man har även haft ett stort antal möten och informationstillfällen där man har haft 
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möjlighet att lämna synpunkter. I de kommentarer som kom in skrev majoriteten 

av Kirunaborna att de tyckte bäst om Kristallen”. 

Under 2010 togs i kommunfullmäktige ett beslut om en målbild för det nya stadshuset, där 

bland annat begreppet ”Kirunabornas vardagsrum” ska leva vidare och viktiga kärnvärden ska 

vara öppenhet och tillgänglighet för medborgare, hållbarhet och flexibilitet, enligt 

kommunens inbjudan till arkitekttävling (2012).  Resultatet av tävlingen blev ”Kristallen” och 

juryn som bestod av representanter från bland annat kommunen och LKAB var eniga i sitt 

beslut och de hade tagit ställning till att stadshuset ska uppfylla följande kriterier, enligt 

juryutlåtandet (2013):  

 Ett hus som fungerar för alla 

 Ett hus för demokratiska beslutsprocesser 

 Ett hus för konst 

 Ett hus att arbeta i 

 Minnet av det gamla stadshuset 

 Ett hållbart hus 

Kristina Zakrisson, kommunalråd, är nöjd med resultatet och säger i ett uttalande att fördelen 

med att bygga nytt är att vi både kan anpassa lokalerna till nutidens behov och dessutom 

bygga mer klimatsmart så att driftskostnaderna kan hållas nere. Vidare hävdar Zakrisson att 

det är Kirunaborna som blir vinnare i sin nya stad (LKAB framtid nr 2, 2014).  

Vad det gäller i vilken utsträckning invånarna fått chans att vara med och påverka valet av 

nytt stadshus och dess placering säger Eliasson att de fick vara med och rösta på de fem 

bidragen som utsetts av juryn.  Zakrisson, kommunalråd säger i tidskriften Nya Kiruna (2014) 

att : ” Vi har tagit fram ett planförslag som möter Kirunabornas önskemål…”  

4.4 REPOSITIONERING 

Eliasson menar att LKAB är beroende av samhällets infrastruktur och kan därför inte enbart 

ha tillfällig personal som bor på andra orter, så kallade ”fly in-fly out”- personal, utan behöver  

ha personal som bor kvar i staden. Detta är en av orsakerna till att bolaget går utanför den 

vanliga malmbrytningen och är med och bygger det nya stadshuset och den nya staden (ibid). 

På frågan om LKAB fastigheter har byggt en offentlig byggnad förut eller bara 

privatbostäder, svarar Eliasson att stadshuset ska byggas av LKAB och inte av dotterbolaget 

LKAB fastigheter. LKAB har byggt annat tidigare, till exempel dammar och pelletsverk, men 

aldrig en byggnad liknande det nya stadshuset. Men att å andra sidan var ju Hjalmar 

Lundbohm anställd av LKAB och byggde grunden till den stad som vi har idag redan för 

hundra år sedan (ibid). 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras den empiriska data som presenterats i föregående kapitel och 

jämförs med den teoretiska referensramen i kapitel två. 

 

5.1 CSR 

Ur empirin framkommer att vad gäller samhällsansvar anser LKAB att de tar ansvar då de 

mäter gruvbrytningens påverkan på marken och ser till att omvandla marken till 

gruvindustriområde innan brytningen fortsätter, allt enligt miljödomstolens krav. Att LKAB 

gör stora investeringar för framtiden för att kunna fortsätta gruvbrytningen får anses visa att 

företaget är lönsamt.  

Kommunens representanter säger sig vara nöjda med det nya stadshuset som ska ersätta det 

gamla och med avtalet GP1 (2011) som reglerar hela den processen. Kommunen har krav på 

att kostnaderna för samhällsomvandlingen och därmed även stadshuset inte får hamna på 

invånarna. Detta anser kommunalrådet Zakrisson uppfylls. De fyra dimensionerna av CSR 

som Carroll (1979) beskriver är ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt ansvar. LKAB 

anser att de uppfyller sitt ekonomiska ansvar att vara lönsamma och att de följer de lagar och 

regler som finns när de säkrar malmbrytningen för framtiden. Vidare anser både kommunen 

och LKAB att samhällets förväntningar uppfylls och därmed anses LKAB handla etiskt. 

LKAB säger sig göra mer än lagen kräver när de agerar byggherre för det nya stadshuset och 

kan därmed ses som  goda samhällsmedborgare.  

Redan när Hjalmar Lundbohm lät bygga mönsterstaden Kiruna tog LKAB ett samhälleligt 

ansvar även om begreppet CSR inte användes då. 

Parguel, Benoit et al (2011) hävdar att det finns företag som använder CSR för att förbättra 

sin image men att det för intressenterna kan vara svårt att identifiera vilka företag som är 

genuint ansvarsfulla. LKAB visar i sin årsredovisning (2013) att Kirunabornas förtroende för 

LKAB:s hantering av samhällsomvandlingen är fortsatt stort.  

5.2 CSV 

 

Enligt Porter (2013) skapas delat värde genom att skapa ekonomiskt värde för företaget på ett 

sätt som även skapar värde för samhället genom att ta itu med dess utmaningar och behov.  

Att samhällsomvandlingen är en utmaning anser både LKAB och kommunen.  

 

Kommunen kommer att spara pengar på ett modernare och mer energisnålt stadshus, vilket 

leder till minskade underhållskostnader för kommunen i framtiden. LKAB säkrar 

malmbrytningen i många år framåt för att säkerställa företagets lönsamhet i framtiden. 

Enligt kommunens undersökningar tycker invånarna att stadshuset är en viktig byggnad och 

att känslan av ”Kirunabornas vardagsrum” ska följa med i det nya stadshuset, vilket 

arkitekterna enlig juryutlåtandet har lyckats med då de var eniga i sitt beslut. Ett hus för alla 
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med många funktioner som bland annat vardagsrum med utsällningar, uppvisningar och 

middagar, förutom att vara en arbetsplats för demokratiska processer, kommer att byggas. 

LKAB behöver hela samhällsomvandlingen för att kunna fortsätta bryta järnmalmen och 

stadshusbygget är en del i den stora processen och det första hus som byggs i nya centrum. 

5.3 VARUMÄRKESSAMARBETE  

Både LKAB och Kiruna kommun  nämner ömsesidigt beroende mellan kommunen och 

bolaget och att det är viktigt och nödvändigt att de båda samarbetar i 

samhällsomvandlingsprocessen.  Varumärkessamarbete innebär enligt Uggla (2013) en 

situation där varumärken uppträder tillsammans en tid med en specifik taktisk intention och 

med potentiell relevans för en målgrupp. Ett civilrättsligt avtal (GP1) har tecknats mellan 

Kiruna kommun och LKAB. Avtalet reglerar  hanteringen och finansieringen av bland annat 

stadshuset. Detta avtal visar att kommunen och LKAB samarbetar i stadshusprojektet. 

Varumärkessamarbete har medellång till lång varaktighet och hög grad av delat 

värdeskapande, vilket samarbetet mellan Kiruna kommun och LKAB i denna studie anses ha. 

Enligt LKAB har samarbetet med kommunen påverkat LKAB:s varumärke positivt. Att 

företaget visar positiv framtidstro genom att de investerar tror LKAB ytterligare påverkar 

kunderna på ett positivt sätt. Förlorad kontroll är enligt Uggla (2013) den största risken med 

samarbeten. LKAB anser sig inte ha förlorat kontroll över varumärkets kärnvärden eftersom 

de bekostar stadshusbygget med budgeterade avsatta pengar. Dessutom såg LKAB en fördel 

med att agera byggherre för stadshuset genom att då kunna ha större kontroll på kostnaderna. 

5.3 REPOSITIONERING  

LKAB är beroende av infrastrukturen i samhället och vill ha personal som bor kvar i staden. 

Det kan således ses som en framgångsfaktor för bolaget att orten Kiruna är fortsatt attraktiv 

och levande som bostadsort. Detta är en bidragande orsak till att bolaget nu, i en speciell 

situation av externa förändringar, går utanför sin vanliga position som ett gruvbolag som 

bryter och säljer järnmalm till att bygga ett nytt stadshus. Tidigare har LKAB inte gjort något 

liknande. Visserligen var Hjalmar Lundbohm för mer än hundra år sedan högst delaktig i att 

staden Kiruna byggdes, men gruvbolaget hade inte samma form och storlek som dagens 

specialiserade  LKAB. 

Repositionering handlar om att förändra en befintlig position i riktning mot en mer attraktiv 

position genom att förändra sin image samtidigt som man behåller samma marknad och 

samma produkt eller förändra marknaden och eller produkten. Då företaget skapar en ny 

produkt samtidigt som de riktar sig till en ny marknad anses de genomgå en påtaglig 

repositionering (Jobber & Fahly,2012). Att LKAB bygger stadshuset kan ses som ett exempel 

på en sådan påtaglig repositionering.  
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6. SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel kommer forskningsfrågorna att besvaras och slutsatser av studien 

dras för att sedan följas av en diskussion och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR OCH SLUTSATS 

Syftet med studien var att beskriva om företag kan, med hjälp av varumärkessamarbete eller 

repositionering ta sitt samhällsansvar samt skapa delat värde vid externa förändringar. Denna 

beskrivning kunde tänkas leda till ökad förståelse för varumärkessamarbetets roll i företagens 

värdeskapande arbete och samhällsansvar. Ur detta syfte framkom följande forskningsfrågor 

som här ska besvaras:  

1.Hur kan varumärkessamarbete som tillvägagångssätt användas för att ta samhällsansvar  

och skapa delat värde? 

I denna studie framkommer att varumärkessamarbete är ett tillvägagångssätt för företag när de 

ska ta samhällsansvar och skapa delat värde. Fallföretaget har ett samarbete med kommunen i 

en speciell situation av externa förändringar. Parterna samarbetar i projektform med en 

strategisk styrgrupp över relativt lång tid och har tecknat ett civilrättsligt avtal som reglerar 

ansvaret i projektet sinsemellan. Detta samarbete mellan parterna bidrar till att företagen anses 

ta sitt samhällsansvar och att ett delat värde skapas.  

2.Hur kan företag använda repositionering som tillvägagångssätt för att ta samhällsansvar 

och skapa delat värde? 

Genom att skapa en ny produkt som riktar sig till en ny marknad anses fallföretaget genomgå 

en påtaglig repositionering. De går utanför sin vanliga position i en speciell situation av 

externa förändringar. Denna repositionering anses bidra till företagets samhällsansvar och ett 

delat värde. 

Slutsatsen är att företag kan vinna på att samarbeta och att det kan leda till att de tar 

samhällsansvar och skapar värde för samhället samtidigt som de skapar ekonomiskt värde för 

det egna företaget. 

6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 

När företag utmanas av nya situationer och större förändringar kan de behöva ta till nya 

strategier. Denna studie visar ett företag och en kommun i en speciell situation har mycket att 

vinna på att samarbeta. Detta då samarbetet både kan bidra till att de tar samhällsansvar 

(CSR) och skapar ekonomiskt värde för det egna företaget och samtidigt skapar värde för 

samhället (CSV). Jag anser att samhällsansvar varit viktigt under lång tid och att LKAB 

ägnade sig åt CSR redan för mer än hundra år sedan även om termen inte fanns. Vad gäller 
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skapandet av delat värde hade en större insikt i invånarnas åsikter och tankar kring vad som är 

värde varit önskvärd. 

Jag ser att varumärkessamarbete är en form av repositionering och därmed vävs de olika 

delarna in i varandra. När man väljer att samarbeta med ett annat varumärke skapar man till 

viss del en ny produkt eller ny image samtidigt som man många gånger vänder sig till en ny 

del av marknaden alternativt en helt ny marknad. 

Jag anser att resultatet av studien kan användas av företag till att få ökad förståelse för 

varumärkessamarbetets roll i deras värdeskapande arbete och när de strävar efter att ta sitt 

samhällsansvar.  

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Jag anser att det finns en stor potential till fortsatt forskning för att se hur företag hanterar 

förändringar och vilken betydelse samarbete har. 

Till att börja med vill jag föreslå en studie där primärdata insamlas där invånarna i Kiruna får 

uttrycka vad de anser vara av värde för samhället och dem själva personligen. Vidare skulle 

det vara intressant att se om till exempel tio år hur LKAB och Kiruna kommun anser att 

samarbetet har påverkat dem. 

Det finns ju många delar av samhällsomvandlingen i Kiruna som kan studeras, till exempel 

hur kommunen och LKAB hanterar samarbete med Trafikverket vid dragning av nya vägar.  

Jag vill gärna se en studie som mer berör förändringar i samhället och hur dessa påverkar 

företag att välja strategier för framtiden.  

Slutligen skulle det vara intressant att göra en liknande fallstudie på ett annat, mindre företag i 

samma stad. 
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INTERVJUGUIDE FÖR SEMISTRUKTURERAD INTERVJU LKAB 

TEORIER: 

Socialt ansvarstagande(csr) 

Skapa delat värde, creating shared value(csv) 

Varumärkessamarbeten 

Positionering/repositionering 

 

BAKGRUNDSFAKTA OM INTERVJUPERSONEN 

Namn, ålder, kön, arbetsuppgift, antal år på arbetsplatsen/ de specifika arbetsuppgifterna 

FRÅGOR 

-Kan du berätta lite om bakgrunden till att det nu ska byggas ett nytt stadshus i Kiruna.  

-När började det och på vems initiativ?   

-Hur ser samarbetet med Kommunen angående stadshuset ut?  

-Vilken betydelse tror du att stadshuset har för samhället? (”Kirunabornas vardagsrum”-vem 

sa det?)  

-Hur har Kirunaborna varit involverade i val av nytt stadshus och valet av plats för 

stadshuset?  

-Ni hade kunna ersätta det nuvarande stadshuset med en summa pengar istället för att vara 

byggherre för det nya, men det blev inte så-varför?  

-Hur har stadshusprojektet påverkat er att nå ut till en större målgrupp eller intagit flera 

positioner på marknaden?  

-Stadshusprojektet kostar pengar, tid och uppmärksamhet-hur påverkar det er hantering av 

den ”vanliga” kunden(malmköparen)?  

-Har något annat inom företaget fått mindre utrymme under den här tiden till följd av 

stadshusprojektet? (ex. kvalitet, service, FOU?)  

-Hur har ert fokus på målgrupperna (malmkunderna) förändrats under den här 

projekttiden?(Förlorat fokus är en risk med varumärkessamarbete)  

-Hur har ni koll på hur LKAB:s varumärke påverkas av detta projekt? (förlorad kontroll över 

varumärkets identitet, och kärnvärden är en stor risk med varumärkessamarbeten)  

-Dotterbolaget LKAB-bostäder äger och bygger hus-är det bara privata bostäder, eller har ni 

byggt en offentlig byggnad förut?  



  

 

 

-Vilka påtryckningar har samhället utövat för att ni som företag ska bygga stadshuset?  

-Vilken respons/åsikter på stadshuset har ni fått från allmänheten ?Varför tror du att det är så?  

 

Enligt årsredovisningen för 2013(s58) är ”LKAB:s ambition att vara med och bygga ett 

framtida attraktivt samhälle där människor vill bo och verka” 

- Hur tar ni reda på vad människor vill ha för att ”bo och verka”?   

 

”Vi driver detta ur ett samhällsperspektiv och ur ett personal-och 

kompetensförsörjningsperspektiv” 

- Var ni med och byggde attraktivt samhälle även förut, eller har det  kommit igång sedan 

behovet av en samhällsomvandling blev ett faktum?  

-I vilken utsträckning skulleni vara med och bygga samhället om inte samhällsomvandlingen 

varit nödvändig?  

-Vilka rekommendationer skulle du ge till andra företag som planerar att samarbeta med 

kommuner eller andra organisationer på detta vis?   

Slutligen….. 

-Blev det som ni tänkt er? 

Tack för att du tog dig tid, jag hoppas jag får  återkomma via mail eller telefon om det dyker 

upp följdfrågor! 

 


