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Abstract	  
	  
In this study we have looked into the complex situation of communicating CSR, 

where corporate communication practitioners struggle to poise the stakeholders 

interests and expectations with the organizational values and goals through 

communicating Corporate Social Responsibility. We have formulated our questions 

based on our theoretical framework and have through call interviews with eight 

corporate communication managers discovered the purpose of corporate communicate 

towards their stakeholders about their work with sustainability, environmental and 

social issues. We have through this study discovered that what we may find as a 

theoretical divergence between the moral public interest and the organizational profit 

interest not necessarily are precluding in the reality, and that organizations through 

genuine corporate values, dialogue with stakeholders combined with openness and 

transparency through the whole CSR process, organizations will get close to ensure 

moral and ethical CSR communication. 

  

Keywords: Corporate Social Responsibility, communication, dialogue, stakeholder, 

ethical, paradox 
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1	  Inledning	  

1.1	  Problemformulering	  
	  
Allt fler företag arbetar idag aktivt med att kommunicera om hur de tar sitt sociala och 

miljömässiga ansvar, och denna CSR-kommunikation är numera en högt prioriterad 

fråga inom de flesta företag. CSR-kommunikation går att använda som en 

ledningsstrategi, och berör all kommunikation kring företagets CSR-arbete både 

internt och externt. Begreppet kan förklaras som användning av symboler och språk 

rörande CSR-frågor och CSR-arbetets kontinuerliga process. Beroende på vad 

företaget har för syfte och mål med sin CSR-kommunikation kan den integreras i flera 

kommunikationssammanhang. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:7f)  

 

Det finns dock ett flertal utmaningar med CSR-kommunikation. Ett centralt problem 

är att tilliten gentemot många företag och deras verksamheter i dagsläget är väldigt 

låg, och delvis på grund av detta låga förtroende blir det svårt att kommunicera CSR-

arbete på ett sätt som inger förtroende och som känns trovärdigt hos intressenterna. 

(Ihlen, Bartlett & May, 2011:25) Samtidigt förväntas företag att i allt större 

utsträckning ha en kontinuerlig dialog med sina intressenter samt öka transparensen 

och ansvarstagandet i sina icke-finansiella rapporter. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:4) 

  

Här uppstår ett paradoxalt problem med två motsägelsefulla element, där det å ena 

sidan finns ett krav på riktig och sanningsenlig kommunikation samt en 

genomskinlighet kring företagens arbete med CSR, samtidigt som det å andra sidan 

finns en misstänksamhet och skepsis riktat mot företaget och den kommunikation de 

förmedlar, som bland annat kan utgår från föreställningen om att företags existens 

grundas i företagsnytta. (Campbell, 2006:926) Det händer att företag som arbetar med 

att kommunicera sitt CSR-arbete stöter på reaktioner som “CSR är bara ett spel för 

gallerierna” och “CSR är endast en strategi för att få publicitet”. Reaktioner som 

dessa visar på underliggande spänningar och den paradox som företag tvingas 

handskas med när de utmålar sig som goda samhällsmedborgare samtidigt som de 

driver en finansiell verksamhet med vinstintresse. (Ihlen Barlett & May, 2011:27f) 

(Campbell, 2006:926) 

 

Det är sällan som litteraturen inom CSR-området integrerar teorier om faktiskt CSR-
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arbete med de teorier som finnas att hämta inom kommunikationsområdet och 

kommunikationsforskningen i praktiken. När CSR-kommunikationsbegreppen tas upp 

i teorierna är de ofta dåligt definierade och vaga. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:4) CSR 

är ett tvetydigt fenomen som saknar både en dominant paradigm och en gemensamt 

accepterad definition. Hay, Stevins & Vietor tar upp huruvida CSR bör ses som en 

företeelse där vinstintresset förgås av ett moraliskt intresse för samhällsfrågor, eller 

om det ska ses som tillfälle där samhällsintresset används som en ekonomisk strategi 

som kan resultera i företagsmässiga fördelar. (Hay, Stains & Vietor 2005:1) Dessa 

faktorer gör att det blir intressant att undersöka varför företag som jobbar med CSR 

väljer att kommunicera det, då företagets vinstintresse, intressenternas förväntningar 

och intresse, de risker som kan uppstå på vägen samt de etiska och moraliska 

aspekterna i det hela utgör en minst sagt komplicerad utgångspunkt för CSR-

kommunikationen. 

1.2	  Syfte	  
	  
Studiens syfte är att undersöka hur kommunikatörer ser på de huvudsakliga syftena, 

anledningar och mål som ligger till grund för företagets CSR-kommunikation, samt 

hur de ser på eventuella risker och svårigheter med att kommunicera företagets CSR-

arbete.  

1.3	  Frågeställningar	  
	  
Varför kommunicerar företaget om sitt CSR-arbete? 

Vad är målet för företagets CSR-kommunikation? 

Vilka faktorer har inverkan på företagets CSR kommunikation? 

Finns det risker med CSR-kommunikation? 
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2	  Teori	  
I detta kapitel redovisar vi de teorier som är grundläggande för vår studie och som 

behandlar ämnena CSR-kommunikation, etik, dialog och tvåvägssymmetri. 

2.1	  CSR-‐kommunikationens	  möjligheter,	  svårigheter	  och	  syfte	  
	  
Vår kunskap om världen skapas och delas genom kommunikation. (Ihlen, Bartlett & 

May, 2011:10) Ett företags värde skapas och utbyts i relation till andra organisationer, 

företag och intressenter. Definitionen av en intressent är en individ, organisation eller 

grupp som på något sätt har en relation till företaget i fråga. Alla dessa aktörer 

existerar i en dynamisk och global värld i ständig förändring, där alla påverkar och 

påverkas av den globala agendan. (Steinholtz, 2011:40) När man handskas med en 

turbulent och komplex omvärld krävs strategisk tvåvägskommunikation, då 

omvärlden påverkar och genomsyrar företaget. Externa krafter omfattar flera sociala, 

politiska och juridiska system, som i sin tur innefattar externa intressenter och 

intressentgrupper, vilka alla blir faktorer som företaget måste ta hänsyn till. (Grunig, 

Grunig & Dozier, 2002:442f) 

  

Definitionerna av CSR är många och varierande, vilket bevisar hur flexibelt och 

anpassningsbart begreppet är att använda sig av och forma utifrån hur företaget väljer 

att arbeta med det. CSR är i sig ett tvetydigt fenomen som saknar både en dominant 

paradigm och en gemensamt accepterad definition. I den här studien används Ihlen, 

Bartlett och May’s definition av CSR som en företeelse där företag väljer att 

konfronteras med och ta det ansvar de har gentemot sina anställda, kunder, 

intressenter och samhälle. CSR-kommunikationen blir här själva stommen i 

relationsbyggandet, förhandlingarna och dialogerna mellan företaget och 

intressentgrupperna och berör processen och effekten av företagets CSR-arbete. CSR-

kommunikation kan bland annat ta form i organisationskommunikation, 

marknadskommunikation och Public Relations. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:7)  

 

Initiativet till företags CSR-arbete är grundat i syftet att ge stöd och support till 

passande ändamål, dock kan företag använda det likväl till att öka sin egen synlighet 

likväl för att skapa sociala effekter. (Vlachos, Theotokis & Panagopoulos, 2010:1207) 

Att företaget kommunicerar sitt CSR-arbete kan innebär många fördelar, exempelvis 

förbättrad och säkerställd image (Vanhamme & Grobben, 2009:273), främjad 
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kundlojalitet (Du, Bhattacharya & Sen, 2010:9) samt en förstärkning av 

konkurrensfördelar. (Torugsa, O'Donohue & Hecker, 2011:1) CSR som begrepp bör 

dock inte ses som en specifik strategi, utan är starkt varierande både gällande hur 

begreppet definieras och används. (Matten & Moon, 2008:405) Här känns det viktigt 

att poängtera att investeringar i socialt ansvarstagande inte nödvändigtvis leder till 

konkurrensfördelar, utan snarare bör ses som en investering bland många i ett 

effektivt försök att uppnå konkurrensfördelar. (Mackey, Mackey & Barney 2007:828) 

  

 Mycket handlar om att vara medveten om vad företaget har för förväntningar på sig. 

Att som företag vara medveten om vad olika intressenter ställer för krav ger möjlighet 

att få kännedom om vad de faktiskt är intresserade av och kräver information om. Om 

ursprungsproblemet är kravet på sanningsenlig kommunikation måste det finnas en 

helhetsbild av vad problemet är för att på ett effektivt sätt kunna hantera det. I 

realiteten innebär det att företaget bör uppmärksamma de krav som ställs på dem för 

att kunna identifiera åtgärder och möjligheter att bemöta dessa. (Bean, 2001:66) Att 

vara medveten om vilka krav som ställs på företaget innebär också att de måste 

värdera hur mycket utrymme dessa ska få i förhandlingar och samarbeten med de 

berörda parterna. Det är då viktigt att grundligt förstå problemet och på vilket sätt det 

berör företaget. Detta i kombination med att man kan se till intressenternas roll och 

ansvar i kontexten skapar en helhetsbild över vad som faktiskt förväntas av företaget, 

vilket ökar förståelsen för situationen som helhet och kan därmed bemötas på ett 

effektivt sätt. (ibid) 

  

Något som är centralt för alla företag som arbetar med CSR är att ha en CSR-strategi, 

alltså en på förhand definierad plan på hur företaget prioriterar vilka förtroendefrågor 

som de ska lägga sina resurser på med syfte att upprätthålla förtroende hos 

intressenter och samhälle. Mer generellt fokuserar en CSR-strategi på hur företaget 

ska bygga och underhålla acceptans utifrån samhällets förväntningar samt hur de ska 

vinna konkurrensfördelar bland annat inom sin sektor eller marknad. (Ihlen, Bartlett 

& May, 2011:52) Det är då av yttersta vikt att ha en fungerande strategi för hur CSR 

ska kommuniceras för att göra CSR-arbetet begripligt för dem som tar del av det. För 

att kunna göra det krävs det att företaget har god kontroll på sitt CSR-arbete, att det är 

förankrat i företaget samt att man har ett tydligt mål med vad man vill uppnå med 

CSR-arbetet. Utifrån detta kan sedan kommunikationen formas. (Borglund, De Geer 
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& Sweet, 2012:236f) Företagets medlemmar är inte allvetande och kan därför 

felaktigt missbedöma företaget. Inom ett företag uppnås riktig och faktisk förståelse 

först när avsändaren av ett meddelande är kompetent och etiskt i kodningsprocessen 

och mottagaren är kompetent och etiskt i avkodningsprocessen, kort sagt att sändaren 

och mottagaren ligger på en likvärdig nivå när det gäller kompetens och etiskt 

medvetande. Etiskt beteende är alltså allas ansvar och utgör en hörnsten i 

organisationen, vilket gör kommunikationen till en avgörande beståndsdel för 

uppfyllandes av organisationens medlemmars ansvar. (Bean, 2001:66) 

2.2	  CSR-‐kommunikation	  -‐	  en	  fråga	  om	  etik	  
	  
I nästan all litteratur som behandlar CSR är den etiska aspekten en kärnfråga; 

huruvida CSR-kommunikationen är etiskt gångbar eller inte. Brytting definierar etiskt 

handlande som en handling som verkar för att främja livsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter i samhället samt ett ansvarstagande för det gemensamma 

bästa. (Brytting, 2005:29) Att kommunicera CSR är en mycket känslig fråga, och en 

av de största kommunikativa utmaningarna inom CSR är att minimera skepsis hos 

intressenterna och samtidigt förmedla syftet med CSR-arbetet. (Du, Bhattacherya & 

Sen, 2010:10) I en undersökning av Forehand och Grier konstaterar de att intressenter 

inte bemöter ytliga CSR-motiv i sig på ett negativt sätt, utan snarare bemöter alla 

former av marknadsföringsstrategier som kan verka manipulativa eller vilseledande 

på ett negativt sätt. De menar också att eventuella avvikelser mellan intressenternas 

upplevda motiv för CSR-arbetet och företagets egna motiv kommer utlösa skepsis hos 

intressenterna samt känslor av att bli bedragna, vilket i sin tur leder till att företagets 

CSR-aktiviteter får ett negativt bemötande. Genom att vara tydlig med både de inre 

och yttre motiven för CSR-arbetet i kommunikationen kan företag förhindra skepsis, 

öka trovärdigheten i sina CSR-budskap och samtidigt uppfylla dess syfte. Forehand 

och Grier menar att utmaningen därmed ligger i att utforma en effektiv CSR-

kommunikationsstrategi som minskar intressenternas misstro och förmedlar motiv för 

god företagskultur i företagets CSR-aktiviteter. (Forehand & Grier, 2003:351f) Dock 

skriver Freeman i “Strategic Management: A Stakeholder Approach” att oavsett vad 

företagets värderingar och syfte är måste företaget ta hänsyn till effekterna av sina 

handlingar gentemot andra, likväl som mot sig själv. För att långsiktigt lyckas med sin 

CSR-kommunikation är det bra att ha ett tydligt svar på frågan “vad står vi för?”. 

Företaget måste förstå hur deras intressentrelationer fungerar för att kunna analysera, 
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strukturera och balansera dessa, vilket gör att intressentrelationerna då blir en 

integrerad del av företagets kommunikation, vilket gör separata CSR-

kommunikationsstrategier gentemot intressenterna obehövliga. (Freeman, 2010:60) 

 

Om man som företag ignorerar, missköter, åsidosätter sina intressenter eller agerar på 

ett socialt oansvarigt sätt kan de tvingas möta förödande konsekvenser. De risker som 

finns med intressenter som upplever att de blivit åsidosatta eller ignorerade är att de 

organiserar bojkott, smutskastar företagets namn och varumärke, utövar 

lobbyverksamhet för lagstiftningar som går emot företagets verksamhet hos 

beslutsfattare samt engagerar sig i demonstrationer för att skapa problem och 

uppmärksamhet kring företaget. Faktum är att intressenterna och deras mot-

demonstrationer kan komma att resultera i förlorade intäkter, förluster på marknaden, 

nedgång i aktiekurserna samt höga juridiska kostnader för företaget. (Preble, 

2005:413) 

  

Jensen, Sandström och Helin bemöter kärnfrågan huruvida något är etiskt försvarbart 

eller inte i kapitlet "Translating Corporate Codes of Ethics" med det allmängiltiga 

svaret det beror på. De tar upp den kontraproduktiva effekten av CSR-

kommunikation, vilket återkopplar riskerna med att använda sig av CSR-

kommunikation. De anser att faktiskt ställa frågan "borde jag göra det här?" kan vara 

ett enkelt sätt att ifrågasätta och reflektera kring etiken för att undvika att hamna i ett 

komplext moraliskt dilemma. (Dobers, 2010:54) På grund av att allt för många 

exempel där företag utger sig för att vara mer etiska än vad de egentligen är samt att 

många exempel på greenwashing och idealiserande PR-strategier där företag jobbar 

för att måla upp en förskönad bild att sin verksamhet har hamnat i ljuset har det 

skapats en misstro och skepsis om huruvida företaget kan vara goda genom hela 

organisationen. Detta gör att företagen måste jobba hårt med att kommunicera sitt 

samhälleliga ansvar på ett sant och riktigt sätt. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:29) Enligt 

Hallin och Karrbom är den primära kritiken gentemot CSR den omsorg som läggs på 

hur företaget framställer sig själva. (Hallin & Karrbom, 2009:209) En annan kritiserad 

sida av företags kommunikation och Public Relations är hur de använder sig av termer 

som makt och påverkan, där företagspraktikerna skapar diskurser för att kunna 

legitimera och berättiga dem sin existens och syn på organisationen och dess omvärld. 

Här definieras påverkan som ett företags förmåga att övertyga människors attityder 
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och/eller beteende. PR kan i högsta grad ses som oetisk om det används som en 

maktstrategi där företag söker att förstärka sin egen ledarställning i samhället, i vilken 

påverkan blir en integrerad strategi i processen. Här finns en risk för att det uppstår ett 

maktspel mellan företaget och dess intressentgrupper. (Coombs & Holladay, 2012:2) 

2.3	  Tredjepersonseffekten	  
	  
Davison menar i sin hypotes om tredjepersonseffekten att människor tenderar att 

överskatta det inflytande och effekter kommunikation kan ha över attityder och 

beteenden hos andra än dem själva. Davison ställer sig frågan huruvida 

tredjepersonseffekten grundas i att man överskattar effekterna hos andra, eller 

underskattar effekterna hos sig själv. (Davison, 1983:3,14)  

2.4	  Den	  kommunikativa	  paradoxen	  
	  
Oftast beskrivs begreppet paradox som något som innefattar motstridiga viljor 

och/eller motsatta perspektiv. (Lewis, 2000:760) Dessa kan sättas i ett sammanhang 

som innefattar ett antal element som kan upplevas som motsägelsefulla och som, rent 

logiskt, borde utesluta varandra. En organisationsmässig paradox kan upplevas både 

som hämmande och utmanande för de företag som ställs inför det. (Brady & Maylor, 

2010:788) 

  

Paradoxen som företag kan ställas inför är att dels att arbeta med CSR-frågor utifrån 

de krav som finns från olika intressenter och intressegrupper, samtidigt som det 

uppstår ett problem då trovärdigheten för företag och deras verksamhet i dagsläget är 

lägre än någonsin. På grund av detta låga förtroende gentemot företagen blir det 

svårare för dem som jobbar med kommunikationen kring CSR-arbetet att på ett 

trovärdigt sätt vinna förtroende hos viktiga intressenter. Ännu svårare blir det om 

företaget även existerar på en marknad eller bransch som människor generellt redan är 

skeptiska mot. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:25f) När man som företag ställs inför 

denna paradox är det viktigt att handskas med detta problem. För det första är det 

viktigt att skapa ett förtroende hos intressenterna, för att få de som interagerar med 

och bedömer företagets ansträngningar och ansvar att känna tilltro gentemot företaget. 

För det andra är det viktigt att försäkra sig om att innehållet i kommunikationen till 

intressenterna är baserat på genuina värderingar, föreställningar och utföranden inom 

företaget. Enligt Borglund, De Geer och Sweet krävs det att företaget har god kontroll 
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på sitt CSR-arbete, att det är förankrat i företaget samt att det finns ett tydligt mål om 

vad som ska uppnås med CSR-arbetet. Utifrån detta formas sedan den externa 

kommunikationen. (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:236f) CSR-kommunikation får 

alltså inte fungera enbart som spinn eller smink där man endast är ute efter att skapa 

en vacker fasad av ett tomt innehåll. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:27f) 

  

Problemet med CSR-kommunikation är att den kan väcka skepsis kring företagens 

arbete snarare än uppnå dess egentliga mål, nämligen att illustrera dess bidrag till 

ansvar gentemot samhället. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:23f). Konsekvenserna av 

detta är att företagen bör närma sig kommunikationen kring CSR på ett varsamt sätt 

och ägna mycket tid och tankar kring hur det ska genomföras för att vara trovärdig, 

precis som vilken annan ledningsfunktion som helst. Kanske till och med mer. (Ihlen, 

Bartlett & May, 2011:26) Att bygga och utveckla ett trovärdigt varumärke och 

identitet har inte bara betytt att företagen måste lära sig hur de ska kommunicera sitt 

varumärke utan också hur de på bästa sätt upprätthåller sitt anseende. Detta kan 

snabbt raseras genom en enda negativ händelse. Det gäller då att eftertänksamt 

etablera trovärdigheten kring CSR då detta kommuniceras mot en skeptisk publik. Att 

vara öppen och inbjuda till dialog kan ses som en investering i det externa förtroendet 

då man bjuder in intressenterna och gör dem delaktiga i arbetet kring CSR-frågorna. 

På så sätt blir det lättare att upptäcka ett så kallat expectationgap, vilket innebär en 

avsaknad av ett samband mellan företagets aktiviteter och intressenternas 

förväntningar. (Griffin, 2000:48) (Coombs & Holladay, 2007:116) Att observera och 

uppmärksamma förväntningar, lyssna på och ta emot respons från intressenter gör det 

möjligt att bemöta och vid behov förändra dessa förväntningar, samt att rapportera 

vidare detta till ledningen som i sin tur tar besluten om huruvida företaget ska ta 

ställning till dessa förväntningar. Public Relations kan användas som ett 

kommunikationsverktyg för att ta itu med ett expectationgap genom att göra 

intressenterna medvetna om vad företaget gör, för att tillmötesgå potentiella och 

faktiska problem innan de växer till mer allvarliga proportioner. (Coombs & 

Holladay, 2007:119, 121) 

2.5	  Företaget	  och	  dess	  omvärld	  
	  
CSR har kommit att bli en viktig del inom PR, då det ger en möjlighet att skapa ett 

gott anseende gentemot intressenterna genom att främja en positiv image av företaget. 
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Sett ur den synvinkeln kan man lätt sortera in CSR-kommunikationen som ett PR-

verktyg då den är med och påverkar företagets rykte och anseende. Det kan även ses 

som en investering inför eventuella kriser som kan drabba företaget. (L’Etang & 

Pieczka, 1996:91) Grunig hävdar att goda kommunikationsavdelningar skapar sina 

kommunikationsstrategier utifrån en tvåvägssymmetrisk modell. Public Relations som 

är tvåvägssymmetrisk använder sig av research och kommunikation för att hantera 

konflikter. Genom att använda tvåvägssymmetrisk kommunikation skapas och 

förbättras långsiktiga relationer med företagets intressenter. Symmetrisk 

kommunikation är generellt etiskt utformad och resulterar i effekter som balanserar 

företagets och intressenternas intressen. (Botan & Hazleton, 2009:47) Kravet på att 

företag ska vara transparenta och informera angående sina aktiviteter har ökat. 

Genomskinlighet, samt att delge vad företaget arbetar med och hur centrala frågor 

hanteras gör att omvärlden kan värdera och granska deras ansvarstagande och 

aktiviteter, vilket i sin tur kan bidra till högre legitimitet. (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008:133) Syftet med CSR-kommunikation handlar till stor del om att 

legitimera sitt CSR-arbete inför dem som har ett intresse i företaget och/eller de 

sakfrågor som företaget behandlar. Det gör CSR-kommunikationen till en legitim 

strategi i att genomföra detta. Legitimiteten i sig blir en måttstock för att rättfärdiga 

företagets involvering i CSR-frågorna. Prakash Sethi berör i sin artikel "Dimensions 

of Corporate Social Performance: An Analytical Framework" att legitimiteten är 

starkt involverad i ett företags beslutsfattande, där företagets beteende starkt påverkas 

av dess sociala förpliktelse, sociala ansvar och sociala lyhördhet. (Sethi, 1975:60)   

2.6	  Intressentperspektiv	  och	  dialog	  
	  
Intressentteorin har utvecklats med syfte att handskas med problem rörande 

värdeskapande och utbyte mellan företagen och intressenterna, problematiken med 

etik kring kapitalism samt ledningens tankar rörande företagsmässiga beslut. 

(Freeman, 2010:4f) Intressentmodellen är en av de grundläggande modellerna för 

CSR-kommunikation och fungerar som ett hjälpmedel för uppbyggnad och 

segmentering av intressefrågor. För att uppnå god CSR-kommunikation krävs det ett 

samarbete mellan företaget och intressenterna, där det blir kommunikatörens ansvar 

att förena företaget med intressenternas och samhällets förväntningar. (Borglund, De 

Geer & Sweet, 2012:258f) Enligt Brytting är tanken att intressenternas bidrag till och 

intresse för företaget grundas i fri vilja, och att motivation, lojalitet och förtroende 
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inte kan köpas för pengar. (Brytting, 2005:158f) God CSR-kommunikation är till stor 

del sprungen ur dialog mellan intressenter och företag. En lyckad dialog bygger på 

frivillighet och villiga deltagare. Det behövs deltagare som vill stanna i dialogen 

också när det uppstår problem och oklarheter, samt när deltagarna har olika åsikter 

eller inte förstår företaget. Dialogen bygger till stor del på kognitiv förståelse, där 

deltagarna känner tillit och delaktighet, då en del av dialogen går ut på att bevara 

själva dialogen. (Stenbock-Hult, 2004:203) 

  

Länge sågs intressenter som något "utan vilka företaget skulle upphöra att 

existera", så som anställda, kunder, långivare och samhälle. Begreppet har under tiden 

utvecklas, där också externa individer och grupper som aktivt deltar i företaget 

och som kan komma att påverka företagets beslutsfattande får tillhöra gruppen 

intressenter. (Freeman & Reed, 1983:89) Under 70-talet ökade förändringarna i 

företagens externa omvärld. Uppkomsten av aktivistgrupper, ökad makt från regering 

samt globalisering av marknader, vilket ledde till en ökning av utländsk konkurrens 

samt fler kritiskt granskande medier och ett minskat förtroende för företagens 

verksamheter. Detta tillsammans med den tekniska moderniseringen, så som 

förbättrad kommunikation och uppkomsten av internet, har lett till att utvecklingen av 

företagens externa miljö har förstärkts, samt att det uppstått ett ökat behov av att 

hantera intressenter genom ett öppet system och nya tekniker. (Preble, 2005:408f) 

  

En normativ syn på intressenterna lägger fokus på vad företagen bör eller borde göra 

utifrån etiska och moraliska synpunkter i relationsskapandet med intressenterna. 

Dessa har ett inre värde och borde istället ses och behandlas som ett mål i sig snarare 

än som ett medel för att nå målen. (Preble, 2005:413) Detta innebär en 

kommunikationsutmaning som inte bör inte ses som ett enskilt tillstånd eller fas, utan 

snarare som en ständigt pågående process av relationsskapande. Det gäller då att 

hantera både de interna och externa förväntningarna som finns på företaget, från såväl 

medarbetare som externa intressenter för att på ett säkert sätt begränsa risken för 

misstro och misstänksamhet. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:27f) 
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3	  Metod	  
I detta kapitel tar vi upp studiens metod, urval och avgränsningar, tillvägagångssätt 

för datainsamling samt reflekterar kring fördelar och nackdelar med vårt metodval. 

 

3.1	  Metodval	  
	  
Vi har gjort en kvalitativ studie med strategiskt urval och samtalsintervjuer via 

telefon. Vi ville med våra samtalsintervjuer komma åt de uppfattningar och 

föreställningar våra respondenter har, då vi vill att våra resultat ska säga något om 

människors livsvärldar och ge sådana svar som inte går att få genom frågeformulär. 

(Esiasson, 2007:291, 285) Samtalet blir i detta sammanhang både målet och formen. 

Forskaren studerar upplevelser och uppfattningar av ett visst fenomen hos de personer 

som representerar något i samband med fenomenet. (Ekström & Larsson, 2010:55) I 

vårt fall blir detta fenomen CSR-kommunikation, och kommunikatörerna blir de 

personer som uttalar sig om CSR-kommunikation. Vi anser att en kvalitativ metod 

lämpar sig bäst för studiens syfte och att en annan metod inte kunnat ge oss svar på 

våra frågor. Hade vi exempelvis gjort en innehållsanalys av företagens CSR-rapporter 

och policys hade vi endast fått fram vad företagen gör, inte de bakomliggande 

orsakerna till varför. Syftet med studien har inte varit att kunna dra generaliserande 

slutsatser utifrån vår empiriska data, utan snarare att få en ökad förståelse för varför 

företag väljer att kommunicera sitt CSR-arbete. 

  

Då vi ville intervjua ett antal kommunikatörer på olika företag som befinner sig på 

olika platser i landet beslutade vi oss för att göra telefonintervjuer. Fördelen med 

denna intervjumetod är att det är ett effektivt sätt att samla information, samt att det är 

att föredra vid komplicerade frågor då det finns möjlighet till att upprepa och förklara 

de frågor som inte uppfattats av respondenten. (Ekström & Larsson, 2010:63) 

(Esiasson, 2007:266) En nackdel med telefonintervjun är att man kan gå miste om 

saker som att respondenten skruvar på sig, försöker undvika att svara på en fråga eller 

att läsa av kroppsspråk. (Ekström & Larsson, 2010:66) Några av de fördelar som vi 

upplevde med telefonintervju som intervjumetod var att vi kunde anpassa oss näst 

intill helt efter respondenterna och deras scheman, samtidigt som de själva kunde 

välja i vilken miljö de ville vara när de tog emot vårt samtal. 
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Ungefär tre dagar innan respektive intervju skickade vi en intervjumanual (Bilaga 1) 

till respondenten. I intervjumanualen redovisade vi vilka teman intervjun skulle 

behandla, vilket gav dem en chans att förbereda sig. Dock skrev vi inte ut frågorna i 

sin helhet, just för att undvika att de gav på förhand bestämda svar. Somliga av 

respondenterna ville se över de citat som skulle användas i uppsatsen, vilket vi lät 

dem göra. Detta var ett sätt att kontrollera att våra transkriberingsresultat stämde 

överens med det respondenten svarat. 

3.2	  Urval	  och	  avgränsningar	  
	  
Vi har gjort ett strategiskt urval i vår studie då vi valt att intervjua 

kommunikationsansvariga och CSR-kommunikationsansvariga på etablerade företag 

som jobbar strategiskt med CSR i Sverige. Esiasson skriver att det ofta görs ett 

strategiskt urval av svarspersoner vid samtalsintervjuundersökningar. (Esaiasson, 

2007:260) Vi ville att våra respondenter skulle vara involverade i företagets CSR-

arbete och i hur företaget kommunicerar det, detta för att våra respondenter skulle 

vara trovärdiga och pålitliga källor. Ett urvalskriterium i undersökningen var att 

företagens respektive bransch skulle skilja sig från varandra. Syftet med detta var att 

se om dessa skillnader hos företagens respektive branscher också skulle avspegla sig i 

respondenternas svar. De olika branscherna som företagen befann sig inom var 

konsumentprodukter, hygienprodukter, pension och försäkring, service management, 

detaljhandelsföretag, läkemedel och energi. 

  

Antalet respondenter i studien styrs av målet att få tillräcklig bredd och variation i 

urvalet och att det samlade materialet blir tillräckligt mättat med information. 

(Ekström & Larsson, 2010:63) Det är inte heller möjligt att på förhand sätta upp ett 

fixt antal, då kravet är att fortsätta göra intervjuer tills det uppstår en så kallad 

teoretisk mättnad, alltså att fortsätta med intervjuerna tills det inte framkommer några 

nya relevanta aspekter av det fenomen som står i centrum för undersökningen. 

(Esiasson, 2007:292) Vi har intervjuat åtta kommunikatörer på nio olika företag för få 

den bredd i svaren som vi eftersträvar och delvis uppnå en teoretisk och empirisk 

mättnad.   

  

I ett fall har vi varit med om att respondenten inte har svarat i telefon vid den tid vi 

avsatt för intervju. Dock utgjorde det inte något större problem, då vi kunnat kontakta 
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en annan respondent på ett företag inom samma bransch som respondenten som föll 

bort. I en respondentintervju är den intressanta faktorn de tankar och perspektiv som 

respondenterna kan bidra till att blottlägga, inte individerna i sig. Därmed faller inte 

studien om en eller fler personer i urvalet tackar nej, då det går att ersätta dem med 

andra personer som är liknande med avseende på de relevanta urvalskriterierna. 

(Esiasson, 2007:295) När vi kontaktade respektive respondent erbjöd vi dem att vara 

anonyma, då vi hoppades att det skulle göra dem mer bekväma i sin respondentroll 

och få dem att känna sig fria från att behöva uttala sig representativt och korrekt ur 

företagssynpunkt. 

3.3	  Intervjuguide	  
	  
En intervju utgår från tidigare forskning och teorier, och de frågor som forskaren ställt 

sig utifrån insamlad information. Teorivalet styr intervjuernas riktning, vilket i sin tur 

ger en viss vinkling på frågorna. Normalt utgår intervjuerna från ett specifikt antal 

teman, som utgörs av avsnitt i intervjumanualen. Under varje avsnitt formuleras sedan 

ett antal underliggande frågor. Dessa frågor är varierande breda, öppna och rakt på 

sak. (Ekström & Larsson, 2010:63f) Vår intervjuguide utgick från studiens syfte, 

frågeställningar och de operationaliseringar vi gjort utifrån vårt teorikapitel. 

  

Frågorna behandlar fyra teman: mål, dialog, etik och risker. Utifrån dessa teman har 

vi sedan skapat 28 frågor. Under intervjuerna har vi utgått från denna intervjuguide 

(Bilaga 2), som vi sett som en mall och inte ett strikt styrdokument. Det viktiga är att 

alla frågor och teman berörs, samt att samtalet får ett flyt. (Esiasson, 2007:301) Vi har 

strävat efter att ha en öppen intervju där respondenterna fått prata fritt utan att bli 

avbrutna och ha konkreta följdfrågor för att få uttömmande svar och ge möjlighet till 

förtydligande om något varit oklart. Det är bra att ställa tolkande frågor för att stämma 

av om man uppfattat ett svar på samma sätt som intervjupersonen menat det samt 

ställa konkreta frågor om sådant som intervjun skall handla om men som kanske inte 

ännu kommit upp. (Esiasson, 2007:299) I slutet av varje intervju frågade vi 

respondenten om hen ville lägga till eller förtydliga något. 

3.4	  Pilotstudie	  
	  
Provintervjuer rekommenderas där det är möjligt att testa intervjumanualen. Här 

kollar man om frågeformuleringarna fungerar, om frågorna saknas eller är 
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överflödiga, om inspelningsutrustningen fungerar som den ska och för att få till ett 

dynamiskt fungerande samtal. Under pilotstudien är det bra att försöka intervjua 

någon som liknar de “riktiga” intervjupersonerna så mycket som möjligt. (Esiasson, 

2007:302) (Ekström & Larsson, 2010:65) Pilotstudien skedde några dagar innan den 

första intervjun var inplanerad. Intervjun spelades in och testrespondenten svarade på 

frågorna, kom med kommentarer och tyckte till om frågorna. Detta var ett betydande 

moment i vår studie, då det gav oss möjlighet att testa frågornas formulering, 

begriplighet och om frågorna upplevdes som ledande samt testa hur lång tid intervjun 

skulle ta och utifrån det anpassa frågorna. 

3.5	  Genomförande	  
	  
Vi valde att kontakta våra respondenter via mejl och var beredda på att göra flera 

påminnelser några dagar efter att första kontakten tagits, framförallt via telefon. Vi 

upprättade också en reservlista innan första kontakten togs för att underlätta om någon 

tillfrågad tackade nej. (Esiasson, 2007:301) Inställningen hos svarspersonerna var 

övervägande positiv, och endast ett fåtal respondenter svarade inte alls på våra mejl. 

Däremot har det förekommit att den person som vi kontaktat har hänvisat oss vidare 

till en kollega som ansågs mer kompetent inom området, vilket kan liknas vid ett 

snöbollsurval. Intervjuerna genomfördes vid vårt köksbord medan respondenten tog 

emot samtalet på den plats de fann passande. Inspelningstekniken vi använde var en 

smartphone med högtalarfunktion med vilken vi ringde upp eller tog emot samtalet 

med respondenterna, samt en annan smartphone med inspelningsfunktion där samtalet 

spelades in. Inspelningstekniken testades inför varje enskilt intervjutillfälle. Intervjun 

genomfördes av en person samtidigt som den andra satt med och antecknade för att 

inte något skulle falla bort, samt att kunna skjuta in med följdfrågor som intervjuaren 

inte tänkt på. Detta innebar också att intervjuaren kunde fokusera enbart intervjun och 

respondentens svar, medan den andre höll koll på tiden och tekniken. 

  

Det finns ingen exakt uttalad tidsåtgång för en intervju, men man bör absolut se till att 

försöka hålla de tidsramar som uppgivits vid den första kontakten. (Esiasson, 

2007:302) Den avtalade tiden för intervjun var 30 minuter, och alla intervjuer höll sig 

inom den tidsramen med cirka fem till tio minuter mer eller mindre under vissa 

intervjuer. När intervjun var färdiga transkriberades den snarast möjligt då den 

fortfarande var färsk i minnet. Intervjuerna transkriberades ordagrant och förkortat, 
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vilket är en huvudregel vid kvalitativ forskning. (Ekström & Larsson, 2010:69) Det 

har vid vissa transkriberingar varit svårt att uppfatta vad respondenterna säger på 

grund av mummel och otydliga uttalanden. Alla intervjuer analyserades genom att vi 

grupperade data efter de teman som vi utformat. Analysen anses vara färdig när man 

mjölkat ut så mycket information som möjligt ur sitt material och ställt samman det 

på ett meningsfullt sätt utifrån frågeställningarna. (Esiasson, 2007:309) Utifrån 

resultatet har vi sedan gjort vår analys, med hänvisningar till den teoretiska ramen 

tidigare i studien. Genomgående och återkommande resultat har lyfts, samt en del 

utmärkande resultat hos vissa respondenter som belysts ytterligare i analysen. 

3.6	  Kritik	  mot	  vår	  metod	  
	  
Forskaren har självklart ett syfte med sin studie och intervjuerna, dock är syftet också 

att respondenterna ska bidra till forskningskunskapen. Det krävs förstås en kritisk 

inställning till respondenterna och en ifrågasättande inställning om respondenten är 

uppriktig och inte bara framställer en fasad. (Ekström & Larsson, 2010:69) Vi kan 

aldrig veta säkert om det som respondenterna berättar för oss i sina intervjuer 

stämmer överens med verkligheten. Det faktum att våra respondenter är anonyma i 

undersökningen skulle också kunna sänka vår trovärdighet. Dock kan 

anonymitetskravet begränsa analysen då det blir svårt att göra den mer djupgående. 

(Esiasson, 2007:290) 

  

Vid kvalitativ metod finns det alltid en risk för tolkningar. Det är viktigt att vi som 

forskare inte låter enskilda uppfattningar och erfarenheter styra i tolkningsprocessen. 

(Ekström & Larsson, 2010:16) För att undvika subjektiva tolkningar, att något glöms 

bort och för att båda författarna hela tiden ska vara lika insatta i arbetet har allt arbete 

med studien skett gemensamt, vilket har skapat en gemensam förståelse för studien. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   20	  

4	  Resultat	  
I detta kapitel presenterar vi de resultat och svar vi fått i intervjuer, samt belyser 

utvalda citat från våra respondenter. Respondenterna är anonyma och benämns som 

Kommunikatör 1, Kommunikatör 2, osv.  

4.1	  Upplevda	  förväntningar	  på	  CSR-‐kommunikationen	  
  

“Det finns inget separat syfte med CSR-kommunikationen, det handlar om att 

förklara vilka vi är eftersom det är en integrerad del av vår verksamhet” 

                                                                                                   Kommunikatör 2 

  

Kommunikatör 1 upplever särskilt att det finns ett tryck uppifrån om att CSR är 

viktigt, att företaget ska vara ett föredöme, och därför använder det i sin 

kommunikation. Hen har även upplevt att intressentgrupper ställer krav på dem att de 

ska driva igenom vissa hållbarhetsmål snabbare än vad företaget anser att de har 

möjlighet till, då de prioriterat andra saker i första hand. Kommunikatör 1 nämner 

detta som ett exempel på när företaget och intressenterna har ett gemensamt mål, men 

olika förväntningar på när det ska uppnås. Hen säger att eftersom företaget har en 

särställning på den svenska marknaden inom sin bransch är det viktigt att de har 

fortsatt stöd från sina kunder och intressenter för att behålla denna position, och att 

CSR-kommunikationen blir en viktig del i det. Kommunikatör 1 säger att 

kommunikationen i stort sett är densamma oavsett om de kommunicerar internt eller 

externt, med undantag för vissa frågor som endast anses vara intressanta internt. Dock 

anser hen att företaget delvis anpassar sin CSR-kommunikation och dess budskap, då 

kommunikatören säger att intressenterna värdesätter och prioriterar olika 

hållbarhetsfrågor. Kommunikatör 1 upplever att det finns en förväntan på att företaget 

ska ta sitt ansvar, och om de inte berättar om detta ansvarstagande kommer folk att tro 

att företaget inte arbetar med CSR. 

  

Kommunikatör 3 upplever att alla deras intressenter är intresserade av att deras CSR-

arbete kommuniceras, speciellt externt, och att detta intresse har ökat, framförallt 

bland unga. Hen säger att kravet på CSR-kommunikation främst kommer från deras 

kunder, som består av dagligvarukedjor. Kunderna är väldigt intresserade och ställer 

höga krav på företagets ansvarsfrågor, och Kommunikatör 3 upplever att behovet av 
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att företaget kommunicerar vad de gör för CSR-arbete har ökat på senare år, och om 

man inte berättar någonting “så kan det uppfattas som att man inte gör någonting”. 

Kommunikatör 3 säger att de anpassar sin CSR-kommunikation ganska mycket, då 

respondenten anser att för att kunna nå folk måste man göra ett val av vilken 

målgrupp och kommunikationskanal som ska användas, vilka blir de faktorer som 

avgör vilket budskap som ska sändas ut. Kommunikatör 3 poängterar att hen tror 

väldigt mycket på öppenhet, och att det viktigaste med CSR-kommunikation är att 

vara transparent och öppen, och att det då inte går att skilja på vad som är intern eller 

extern CSR-kommunikation. 

  

Kommunikatör 7 säger att de målgruppsanpassar sin CSR-kommunikation, då 

respondenten upplever att det finns så olika förväntningar. Kommunikatör 7 tar upp 

exemplet att deras investerare förväntar sig att företaget kan visa att de tjänar pengar 

på hållbarhetsarbetet, vilket de kommunicerar via hållbarhetsredovisningar. Kunderna 

i sin tur tycker att det är viktigt att veta om företaget är hållbara. Kommunikatör 7 

upplever också en ökad efterfrågan på kommunikation även från anställda och 

investerare, då intressenterna tycker att företaget inte kommunicerar hur bra deras 

hållbarhetsarbete är, tillräckligt mycket. Hen berättar även att företagets CSR-

kommunikation är integrerad med den övriga kommunikationen, eftersom CSR-

arbetet är integrerat och decentraliserat i affärsverksamheten. 

  

Kommunikatör 2 säger att kraven och förväntningarna på CSR-kommunikationen är 

olika beroende på sammanhang. Kommunikatör 2 säger också att de anpassar sin 

CSR-kommunikation ganska lite, eftersom det är en del av deras kärnverksamhet och 

att CSR-kommunikationen i huvudsak inte skiljer sig speciellt mycket. Dock anpassar 

de hur de utformar CSR-kommunikationen utifrån målgruppen och hur insatt och 

intresserad av frågorna målgruppen är. 

  

Kommunikatör 5 säger att kommunikationen internt och externt skiljer sig 

fundamentalt på grund av regler som gör att företaget inte får kommunicera hur som 

helst om sina produkter externt. Hen säger dock att de gentemot deras intressenter 

inom branschen målgruppsanpassar vad man vill kommunicera och vilka frågor som 

hamnar i fokus. Samma kommunikatör anser att de förväntningar och respons de har 

fått inte rört CSR-kommunikationen i stort, utan att de snarare har fått positiv eller 
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negativ feedback för vissa särskilda insatser eller aktiviteter, och känner därför att 

förväntningarna på CSR-kommunikationen är väldigt issueorienterad. 

  

“Jag är helt övertygad om att generellt sett så vill människor göra affärer med bolag 

som har gott förtroende, gott rykte, som tar sitt sociala och miljömässiga ansvar (...) 

När produkterna har samma effektiva effekt och kostnaderna är ungefär desamma så 

är det ju troligt att ett företag som kan visa att dem tar ett socialt och miljömässigt 

ansvar borde ha en större möjlighet att göra affärer.” 

                                                                                                         Kommunikatör 5 

  

Kommunikatör 6 säger att det i grunden alltid är värderingarna och de etiska 

principerna som står fast för hur företaget kommunicerar. Respondenten ger exempel 

på att företaget bland annat ska möta upp de principer som finns från FN, Global 

Compact och Barnkommissionen. Respondenten säger att eftersom företaget är ett 

tjänstebolag är det främst medarbetarna som efterfrågar information. De tror även att 

företag som inte visar på att de bemöter de krav som ställs på CSR-kommunikation 

kommer att försvinna från marknaden, vilket är en av anledningarna till att företaget 

arbetar mer och mer med den här frågan just för att visa att de tar sitt ansvar. 

  

Vi hade en kommunikatör som berättade att företaget fått kritik för att de inte 

kommunicerar sitt CSR tillräckligt bra och tillräckligt mycket. Kommunikatör 4 

upplever att kritiken är rättfärdigad och att den främst kommer från medarbetarna, 

som anser att de skulle ha nytta av information om CSR-arbete i sitt vardagliga arbete 

i kommunikationen till kunderna och samarbetspartners. Kommunikatör 4 säger att 

CSR tidigare inte legat under kommunikationsavdelningen, utan varit en del av 

Human Resources-avdelningen, vilket är anledningen till att 

kommunikationsavdelningen inte sett det som sitt ansvar. Hen hoppas dock på att 

företaget under de närmsta åren ska bygga upp en riktigt bra 

hållbarhetskommunikation där de blir bättre på att kommunicera vad företaget faktiskt 

gör. 
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4.2	  CSR-‐kommunikationens	  risker	  
	  
“Så länge man gör rätt och har ordning på grejorna så ska man inte behöva vara 

rädd för att kommunicera CSR-arbetet” 

                                                                                                         Kommunikatör 3 

  

Kommunikatör 1 anser att de har goda förutsättningar för att vara en trovärdig 

avsändare av CSR-kommunikation, eftersom ansvar är något företaget förknippas 

med och är något som ligger till grunden för företagets existens. Kommunikatör 1 

säger också att företagets kärnverksamhet utgår från att ta ansvar för folkhälsan i 

Sverige, vilket de ser som ett företagsmässigt uppdrag snarare än specifik CSR-arbete. 

Svarspersonen nämner att det finns företag som sysslar med greenwashing, alltså 

påstår saker som de inte lever upp till. Hen ser även en utmaning i CSR-

kommunikationen då ekonomin är så globaliserad och det i och med detta blir svårt 

att ha koll på alla delar i hela kedjan, och därmed se till att det sker på etiskt sätt. 

  

Kommunikatör 3 säger att de känner trygghet i att företagets CSR-arbete har pågått så 

länge, och därför känner sig trygga med att vara öppna angående det. Hen berättar att 

ansvarstagandet ligger i deras värdegrund, och det gäller att kommunikationen blir en 

konsekvens av hur de agerar och ”inte lever sitt eget liv”. Kommunikatör 6 säger att 

de inte ser några risker för just dem som företag att kommunicera CSR, men att andra 

företag kan lockas att “ta en genväg” för att de tror att CSR-arbete är en bra lösning 

på kort sikt. Kommunikatör 6 påpekar att CSR kräver ett gediget arbete och mycket 

resurser samt måste drivas av högsta ledningen för att kunna ge utdelning på lång sikt, 

vilket hen anser är avgörande för dem i huruvida de lyckas visa att de tar sitt 

samhällsansvar. 

  

Kommunikatör 2 poängterar att så länge CSR-arbetet är förankrat i verksamheten så 

tror hen inte att det finns några risker med att kommunicera det. Kommunikatör 2 

nämner dock att det är många andra företag som är rädda att sticka ut hakan. 

Kommunikatör 1 tror att det är de företag som kommunicerar mest om sitt CSR-

arbete också är dem som “får ta mest stryk”. Kommunikatör 7 säger att man som 

företag riskerar att bli mer utsatt för kritik om man har en hög profil och att fallet blir 

större då. Hen tror att det finns en rädsla hos företag att erhålla en hög profil, då man 
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hamnar mer i blickfånget och riskerar att bli utsatta för attacker. Just rädslan att bli 

granskade nämns även hos Kommunikatör 3 som tror att det kan vara en rädsla för att 

kommunicera CSR hos andra företag. 

  

“Många är rädda för att sticka ut hakan eftersom det alltid finns någon som vill riva 

ner dig, speciellt media, men det får man vara beredd på om man vill det här 

långsiktigt” 

                                                                                                         Kommunikatör 2 

  

Kommunikatör 5 säger att eftersom företaget befinner sig i läkemedelsbranschen, där 

det enligt lag är förbjudet att göra reklam för receptbelagda produkter, upplever att det 

är svårt att kommunicera CSR till allmänheten. Företaget har en kontinuerlig CSR-

kommunikation internt och gentemot intressenter inom hälso- och sjukvården, men 

mot allmänheten är kommunikationen begränsad, just därför att CSR-

kommunikationen skulle kunna upplevas som reklam för företagets produkter. Därför 

är de väldigt försiktiga med hur de kommunicerar, dock anser respondenten att de 

borde försöka bli modigare och bättre på att kommunicera de delar av CSR-arbetet 

eftersom hen anser att det är en så självklar del av deras verksamhet. Kommunikatör 5 

ser risken med att CSR-kommunikationen kan uppfattas som marknadsföring, att 

“företaget går ut och berättar en massa good stuff för att dölja en massa dynga”, och 

att ju mer en industri går ut och pratar om sitt miljöarbete eller sociala ansvarsarbete 

desto högre kommer eventuellt fall bli om det “dyker upp ett skelett”, exempelvis att 

företaget har en medarbetare eller leverantör som inte har skött sig. Kommunikatör 4 

säger att det är en varumärkesrisk att om man går ut och kommunicerar om företagets 

mål, visioner och strategier utan att ha de interna processerna på plats, alltså att man 

pratar om saker som man inte kan leva upp till. 

  

“Sen finns det också ett ytterligare perspektiv, en ytterligare betydelse utav etik, som 

att det finns en god moral, så det tycker jag, när man pratar om ansvarsfullt 

företagande så hamnar man ofta i situationer där, även om det inte finns några 

skrivna regler, någon lag grund, ett branschregelverk så måste man alltid reflektera 

över huruvida det här är etiska och moraliskt försvarbart. Jag brukar alltid tänka 

själv, om det här står på förstasidan på Expressen eller Aftonbladet, kan jag 

fortfarande stå upp och försvara det, det här är okej! Och då är det nog etiskt 
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försvarbart. Kan jag inte göra det, så är det ett moraliskt dilemma och man kanske 

inte ska göra det.” 

                                                                                                         Kommunikatör 5 

4.3	  Dialog	  –	  nyckeln	  till	  lyckad	  CSR-‐kommunikation	  
	  
“Jag har aldrig fattat hur man skulle kunna bedriva CSR utan dialog med 

intressenterna” 

                                                                                                         Kommunikatör 5 

  

Kommunikatör 6 säger att man måste ha dialog. Att man utan dialog inte kommer 

någonstans, då företaget tillsammans med sina medspelare hittat det bästa sättet att 

komma fram. Kommunikatör 6 berättar att de genom dialog vill engagera 

medarbetarna så att de ser ett värde i CSR-arbetet, då företaget ser medarbetarna som 

perfekta ambassadörer och talespersoner för vad företaget står för, och därför är 

företagets viktigaste målgrupp för dialog. Hen berättar vidare att företaget tagit fram 

sin hållbarhetsplan i dialogform tillsammans med sina leverantörer, kunder, 

medarbetare, konsumenter och andra institutioner som är duktiga på dessa 

hållbarhetsfrågor. 

  

Kommunikatör 7 säger att intressentdialog är något som gagnar hela företaget, samt 

att om ett företag inte har dialog med sina intressenter så har hen svårt att tro att 

företaget kommer kunna vara framgångsrikt i längden. Kommunikatör 7 menar att 

mycket handlar om att genom dialog kunna förutse och överträffa intressenternas 

förväntningar, och genom att känna till intressenternas förväntningar och efterfrågan 

kunna skapa bättre affärer och ett bättre företag. I detta ingår 

hållbarhetskommunikationen som en ingrediens bland övriga, då den är integrerad i 

den övriga kommunikationen. 

  

Kommunikatör 2 säger att dialogen är jätteviktig för att de ska kunna få information 

om potentiella samarbetspartners. Då företaget prioriterar hållbarhetsfrågor så måste 

de få information om sina potentiella samarbetsbolags arbetssätt och verksamheter. 

Genom dialog får företaget reda på om det är ett bolag som de vill investera i, och om 

det strider mot företagets riktlinjer eller inte. Kommunikatör 2 anser att CSR-

kommunikationen med bolagen är särskilt viktig, då den är nyckeln till att kunna 
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åstadkomma något gemensamt och för att de ska kunna stå på en gemensam grund. 

Kommunikatör 1 anser att det är jätteviktigt att genom dialog få med sig alla relevanta 

målgrupper. Hen berättar att intressentdialog i dagsläget oftast sker i samband vid 

nystart av kampanjer, men att det finns en plan på att jobba mer med intressentdialog i 

ytterligare avseenden, då hen upplever att det alltid är bra att utbyta kunskap, 

erfarenhet och tankar.  

  

“Alltså vi kan ju sitta här och snickra ihop det vi tror är bra (...) utifrån vårt 

perspektiv, men det här gör man ju tillsammans och då ska man ju prata tillsammans 

också (...)” 

                                                                                                      Kommunikatör 1 

  

Kommunikatör 4 poängterar att dialog naturligtvis är en viktig bit, att det är ganska 

svårt och kan ske på många olika sätt. Hen säger att företaget dels har en daglig dialog 

med sina kunder genom sin kundservice, vilket också kan vara en CSR-dialog om 

kundservicemedarbetarna är beredda att föra den dialogen. Kommunikatör 4 pratar 

fortsättningsvis om att det svåra och den stora utmaningen är att se till att dialogen 

som sker är kopplad till verksamheten, så att verksamheten förstår omvärldens 

synpunkter, krav och förväntningar, samt att den som sköter dialogen på företagets 

vägnar också har koll på verksamhetens faktiska situation och prestation. 

Kommunikatör 4 hoppas på att genom att förbättra dialogen kring CSR-

kommunikationen få upp hållbarhetsfrågorna högre på agendan hos företagets 

intressenter och kunder. 

  

Kommunikatör 5 berättar att eftersom att företaget delvis finansieras med skattemedel 

och tillverkar produkter som på ett eller annat sätt berör alla människor, upplever 

företaget som moraliskt skyldiga att lyssna på olika intressenters synpunkter. Hen 

säger också att de ur ett affärsperspektiv vore fruktansvärt dumma om de inte 

lyssnade på vad folk hade för åsikter. Samma kommunikatör nämner att det finns en 

förväntan på att de som företag, i egenskap av att de är en stor aktör inom sin bransch, 

ska delta i samhällsdebatter. 

 

  

Kommunikatör 3 säger att dialog jätteviktigt, och att sociala medier är ett bra sätt för 
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att främja dialog med intressenterna. Hen säger att de tror att det blir väldigt mycket 

på ytan om de använder sig av masskommunikation, och att det krävs mer 

information och dialog när det gäller CSR-frågor. Kommunikatör 3 menar att de 

genom sociala medier kan få signaler om vad konsumenterna och intressenterna är 

intresserade av att få veta.   

4.4	  Hållbarhet	  och	  lönsamhet	  
	  
“Men så är det ju väldigt viktigt att poängtera det här med att vi är ju ett företag, 

ingen ideell organisation (...) Så det är ju klart att det känns bra att göra de här 

sakerna, men sen måste vi ju också tänka på att vi är ett företag som ska överleva i 

framtiden” 

                                                                                                         Kommunikatör 3 

  

Kommunikatör 6 säger att även målet med CSR-kommunikation är att få 

medarbetarna att känna sig stolta över att företaget är duktiga på CSR, samt att det på 

lång sikt är en konkurrensfördel. Kommunikatör 3 påpekar att målen för CSR-

kommunikationen skiljer sig beroende på marknad och hur långt man har kommit på 

respektive marknad. Hen säger dock att deras övergripande mål med CSR-

kommunikationen är att uppfattas som “det företag som tar störst ansvar”. 

Kommunikatör 7 ger ett liknande svar, då hen säger att deras huvudsakliga syfte med 

CSR-kommunikationen är att positionera företaget som ett hållbart företag som 

skapar värde för många intressenter, både aktieägare, anställda och intressenter. 

Kommunikatör 7 säger även att detta i sin tur leder till fördelar, och att CSR-

kommunikationen är bra för deras affärer och bidrar till att göra dem till ett mer 

framgångsrikt företag och ger dem mer pengar i plånboken. Även här nämns CSR-

kommunikationen som ett sätt att få de anställda att känna stolthet över att jobba på 

ett hållbart företag, samt att de vill ses som attraktiva arbetsgivare åt unga människor 

som söker jobb, vilket också nämns av Kommunikatör 5 som genom CSR-

kommunikationen vill att medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsgivare, samt 

att folk som inte jobbar på företaget ska känna sig attraherade att jobba hos dem, att 

det handlar om employer branding. Kommunikatör 2 säger att de egentligen inte har 

något separat syfte med sin CSR-kommunikation, utan att det handlar om att förklara 

vilka de är och om deras verksamhet gentemot kunderna. Dock nämner hen att det 

finns separata mål på olika nivåer inom företaget. Kommunikatör 1 nämner även hen 
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att deras mål med CSR-kommunikation är att människor ska bli medvetna och 

uppskatta att företaget jobbar med CSR-frågor, att det ska etablera positiva 

associationer till företaget, vilket resulterar i att de kan behålla sin särställning på den 

svenska marknaden. 

  

Kommunikatör 4 säger att eftersom deras företag har en negativ inverkan på miljön 

vill de stärka förtroendet gentemot företaget genom CSR-kommunikationen. De vill 

göra sig mer gillade av kunderna och bland allmänheten, och hoppas på att kunna 

förbättra sina relationer genom att förklara hur de ser på ansvarsfullt företagande. 

Kommunikatör 4 säger även att de har samma mål med sin CSR-kommunikation som 

de har för all annan kommunikation, nämligen att öka förtroende, gillande och 

särskilja företaget från sina konkurrenter. Kommunikatör 7 nämnde även att de vill 

minska risker, att de genom hållbarhetsarbetet får kontroll på verksamheten. 

  

Kommunikatör 3 ser kommunikationen kring CSR-arbetet som en förutsättning för att 

man ska överleva som företag framöver, att man genom CSR-kommunikation stärker 

varumärket, vilket i slutändan leder till att man säljer fler produkter. Hen tror att CSR-

kommunikationen i slutändan är bra för dem som företag, men hoppas också att det 

kommer innebära att kunderna gör bättre val. Kommunikatör 3 upplever att det på 

senare tid har blivit mer okej att prata om lönsamheten kring CSR och i att 

kommunicera det. Hen tror att öppenheten i framtiden kommer att öka, vilket hen ser 

som någonting positivt. 

  

Kommunikatör 6 säger att CSR-arbetet kommuniceras internt för att utbilda och 

informera så att medarbetarna i sin tur ska kunna sprida informationen vidare. 

Kommunikatör 6 anser också att CSR-frågorna är några av de strategiskt viktigaste 

frågorna inom företaget, och att det är ett av deras viktigaste argument till varför en 

kund eller partner ska välja dem som företag. Kommunikatör 5 säger att hen är helt 

övertygad om att generellt sett vill människor göra affärer med bolag som har gott 

förtroende, gott rykte och som tar sitt sociala och miljömässiga ansvar. 

  

Kommunikatör 4 nämner att de i en undersökning har sett att tidigare har 

inställningen hos allmänheten varit att om de inte vet något om företagets CSR-arbete, 

så har de utgått från att “det säkert är bra”, men att det har gått till att “om man inte 
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vet något, så tror man inte att det finns något”. Hen säger att om det inte finns “bevis” 

på att företaget jobbar med hållbart sätt, då har man heller inget förtroende för att 

företaget faktiskt gör det. Kommunikatör 4 upplever det som att uppfattningarna och 

förväntningarna på deras kommunikation har förändrats. 

  

“Det vi har sett i de undersökningar som vi har gjort nu är att (...)generellt så vill folk 

veta mer om hållbarhetsarbete och deras inställning har generellt tidigare varit “vet 

man ingenting så säger man att det säkert är bra” men det håller på att förändras 

och vet man ingenting, har man inte sett något specifikt så tror man heller inte att det 

är bra, att det faktiskt inte finns något. Har man inte sett bevis på att man faktiskt 

arbetar på ett hållbart sätt, då har man heller inget förtroende för att man faktiskt gör 

det.” 

                                                                                                         Kommunikatör 4 

  

Kommunikatör 2 säger att hen har en förhoppning om att det i framtiden kommer vara 

kunden som är den som är drivande, och att företaget tillsammans med kunden 

kommer att kunna göra mycket mer och mycket bättre, då hen uppfattar det som att de 

är på väg i en linje “där man inte bara gör lite bra, utan att man ska göra allt bra”. 

Kommunikatör 4 nämner också kunden, att kunderna kommer bli mer engagerade och 

kräva att företagen tydligare visar vad de kan göra för att bidra till ett mer hållbart 

samhälle. 

  

Kommunikatör 5 nämner att det går i en riktning där CSR-arbetet kommer påverka 

hela verksamheten, att CSR-insatserna kommer sättas i ett större sammanhang. CSR-

arbetet går inte att snuttifiera, utan hela verksamheten måste kunna bedrivas ur ett 

hållbart perspektiv. 

  

“Förhoppningen är att det inte ska vara en USP att vara hållbar egentligen. Det är 

väl rätt sorgligt om man tänker efter. Egentligen ska det väl vara normen eller 

grunden (...) Det ska inte vara en urskiljande faktor. Utan det ska vara andra saker 

som skiljer ut en”. 

                                                                                                         Kommunikatör 2 
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5	  Analys	  
I detta kapitel applicerar vi våra empiriska resultat på våra teoretiska referensramar 

samt redogör möjliga förklaringar för vårt resultat.  

5.1	  Att	  kommunicera	  CSR	  -‐	  utifrån	  förväntningar	  och	  målsättningar	  
	  
I teorin tar vi upp de förväntningar som företag bör ta hänsyn till för att begränsa 

misstro och misstänksamhet bland interna och externa intressenter. (Grunig, Grunig & 

Dozier, 2002:442f) (Ihlen, Bartlett & May, 2011:27f) Flera av våra respondenter har 

berättat att de upplever att det finns krav på deras CSR-kommunikation både internt 

och extern. Några av dem nämner att de upplever extern förväntan från bland annat 

kunder och konsumenter på att de ska kommunicera om sitt CSR-arbete, vilket de 

även upplever har ökat på senare år. Några upplever det som att om man väljer att inte 

kommunicera CSR kan det uppfattas som att de inte tar sitt ansvar eller inte arbetar 

med det överhuvudtaget, vilket blir en av anledningarna till att de tydligare 

kommunicerar det. Andra säger istället att det finns krav och förväntningar från 

ytterligare håll, så som ägare, investerare och medarbetare. Två respondenter säger att 

det främst är internt som de upplever att det finns ett krav och en förväntan på CSR-

kommunikationen, att medarbetarna vill ha mer information om CSR-arbetet och vad 

företaget faktiskt gör i frågan och att ägare och investerare vill ha bekräftelse på att de 

tjänar pengar på lönsamheten. Syftet med CSR-kommunikationen utgår mycket från 

vilken information som förväntas delges av företaget, och ofta finns det olika krav 

som existerar parallellt med varandra om vad företagen ska kommunicera om sitt 

CSR-arbete. 

  

I teorin citerar vi Bean i det avseende att ett företag måste se till intressenternas roll 

och ansvar i kontexten för att få en helhetsbild över vad som förväntas av företaget för 

att kunna bemöta det på ett effektivt sätt. (Bean, 2001:66) Vi kan se i vårt resultat att 

förväntningarna på att CSR-arbetet ska kommuniceras finns hos flera av företagens 

intressenter, men att vilka frågor som prioriteras samt hur djupgående informationen 

ska vara varierar mellan olika intressentgrupper. Just hur respondenterna värderar hur 

mycket de anpassar sin kommunikation efter målgrupperna varierar avsevärt, då vissa 

anser att de inte anpassar kommunikationen alls, då deras CSR-kommunikation utgår 

från vad de faktiskt gör. Andra respondenter säger att de anpassar kommunikationen 

relativt mycket, då deras intressenter vill ha information om olika saker samt är olika 
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intresserade och insatta i CSR-frågorna. I teorin tar vi upp vikten av att göra CSR-

arbetet begripligt för intressenterna. (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:236f) Dock 

är det viktigt att se till vilka begränsningar som finns för CSR-kommunikationen. En 

av våra respondenter nämner att det finns saker angående CSR-kommunikationen 

som de enbart får kommunicera internt, medan en annan respondent nämner att de 

värderar vissa frågor som ointressanta att kommunicera externt och därför inte gör 

det. 

  

I teorin nämner vi många fördelar med att kommunicera CSR, bland annat förbättrad 

och säkerställd image, främjad kundlojalitet samt en förstärkning av 

konkurrensfördelar. (Vanhamme & Grobben, 2009:273) (Du, Bhattacharya & Sen, 

2010:9) (Torugsa, O'Donohue & Hecker, 2011:1) Flera av våra respondenter har i 

sina intervjuer nämnt att CSR-kommunikation kan leda till konkurrensfördelar, att 

varumärket stärks och att det skapar värde för så väl företaget som dess intressenter 

och “i slutändan ger mer pengar i plånboken” hos företagets aktieägare. Andra mål 

med CSR-kommunikationen som respondenterna nämnt är att få medarbetarnas stöd, 

samt att få dem förstå nyttan med CSR-arbetet genom att kommunicera om det. Andra 

vill ha ett fortsatt stöd från svenska folket och allmänheten, och tror att CSR-

kommunikationen kan vara ett sätt att upprätthålla det. 

 

Flera respondenter nämner att de har som mål att vara attraktiva arbetsgivare och vill 

att medarbetarna ska känna sig stolta över dem som arbetsgivare och det ansvar 

företaget tar. En annan respondent säger att ett av deras mål handlar om att öka 

gillandet hos konsumenterna medan en annan vill att det också ska leda till att 

kunderna i längden gör bättre val. Sammantaget visar resultaten att målen med CSR-

kommunikationen hos de olika företagen skiljer sig lite beroende på bransch, position 

på marknaden och prioriterade målgrupper. Mål som alla våra respondenter har nämnt 

är att CSR-kommunikationen på ett eller annat sätt ska bidra till att stärka företagets 

varumärke, skapa positiva associationer till företaget och öka gillandet bland 

intressenterna. Målet med CSR-kommunikationen för våra respondenter integrerar 

alltså både att informera och bygga ett starkt och fördelaktigt varumärke. 

 

Vi skriver i teorin att separata CSR-kommunikationsstrategier gentemot 

intressenterna kan vara obehövliga, då intressentrelationer är en integrerad del av 
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företagets kommunikation. (Freeman, 2010:60) Detta har vi även uppfattat i vissa av 

våra respondenters svar, då somliga poängterat att de mål företaget har med CSR-

kommunikationen är desamma som målen med företagets övergripande 

kommunikation. 

5.2	  Dialog	  med	  intressenterna	  
	  
Enligt Griffin, Coombs och Holladay kan det ses som en investering i det externa 

förtroendet genom att vara öppen och bjuda in till dialog. (Griffin, 2000:48) (Coombs 

& Holladay, 2007:116) Alla våra respondenter anser att de för dialog med sina 

intressenter och många av våra respondenter säger att dialog inom CSR-

kommunikationen är viktigt och nödvändigt för att bland annat förutse och överträffa 

intressenternas förväntningar, få information om samarbetspartners, få med sig 

relevanta målgrupper samt utbyta erfarenheter, tankar och kunskaper. Somliga 

respondenter tycker dock att det kan vara svårt att ha en bra dialog med vissa 

intressentgrupper, då främst externa intressenter. Dock ser de flesta respondenter att 

intressentdialog är något som gagnar hela företaget. Sammanfattningsvis kan vi se i 

resultatet att alla våra respondenter värdesätter dialogen och att de alla ser det som en 

viktig del av CSR-kommunikationen. Däremot skiljer det sig i huruvida de går till 

väga för att skapa en dialog kring CSR-frågorna, vad de ser som dialog och hur 

mycket och ofta de för dialogen. 

5.3	  Förankring	  och	  transparens	  
	  
I teorin tar vi upp att etiskt beteende är allas ansvar och att det utgör en hörnsten i 

organisationen, vilket gör att kommunikationen blir avgörande för uppfyllandes av 

organisationsmedlemmars ansvar. (Bean, 2001:66) Nästan alla våra respondenter har 

sagt att de etiska värderingarna måste vara integrerade och grundläggande i företaget 

för att CSR-kommunikationen ska vara trovärdigt och framgångsrik. Flera av våra 

respondenter säger också att så länge CSR-arbetet utgår ifrån företagets värderingar 

och är väl förankrade och integrerade i företaget så ser de inga risker med att 

kommunicera CSR. Många av våra respondenter nämner även att CSR-arbetet måste 

vara välförankrat internt innan det kan kommuniceras externt, samt tar upp fördelarna 

med välinformerade medarbetare som i sin tur kan sprida information vidare till andra 

intressenter. 
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Många av respondenterna nämner vikten av genomskinlighet och transparens, att det 

är viktigt att vara öppna i sin kommunikation för att visa deras ansvarstagande 

gentemot intressenterna. Näst intill alla våra respondenter pratar om hur viktigt det är 

att företagets värderingar ska vara djupt rotade och integrerade i CSR-arbetet för att 

CSR-kommunikationen ska vara trovärdig och framgångsrik. 

  

Vi tar även upp i teorin att om man som företag ignorerar, missköter, åsidosätter sina 

intressenter eller agerar på ett socialt oansvarigt sätt kan tvingas möta förödande 

konsekvenser. (Preble, 2005:413) Vi upplever att alla våra respondenter förstår vikten 

av att lyssna på sina intressenter, även om de intressentgrupper som prioriteras högst 

är varierande beroende på företag. Några av våra respondenter lyfter aspekten att de 

företag som inte sysslar med CSR-kommunikation kan försvinna från marknaden 

samt att det är en förutsättning för att fortsätta “finnas till”. 

  

Vi skriver i teorin att det finns en skepsis och misstro mot hur företag “kan vara 

genomgående goda genom hela organisationen”, samt en misstänksamhet om att 

CSR-kommunikation enbart är spinn eller smink. (Ihlen, Bartlett & May, 2011:29) 

(Ihlen, Bartlett & May, 2011:27f) Flera av våra respondenter tar upp kriteriet att CSR-

kommunikationen bör vara en konsekvens av faktiska handlingar, alltså att man först 

faktiskt gör något, och sedan kommunicerar det. Som vi nämner i teorin så säger 

Borglund, De Geer och Sweet att det krävs att företaget har god kontroll på sitt CSR-

arbete, att det är förankrat i företaget samt har ett tydligt mål med vad som ska uppnås 

med CSR-arbetet, och utifrån detta forma den externa kommunikationen. (Borglund, 

De Geer & Sweet, 2012:236f) Vi kan se i resultatet att det endast är en av våra 

respondenter som inte tagit upp eller nämnt vikten av att CSR-arbetet är kopplat till 

och djupt förankrat i den egna verksamheten för att CSR-kommunikationen ska bli 

trovärdig och lyckas. Här vill vi belysa att den enda respondenten som inte nämnt 

vikten av att CSR-arbetet är väl förankrat i verksamheten är den respondent som 

också berättar att deras företag har en stor negativ påverkan på miljön. 

 

Utifrån resultatet upplever vi det som att flera av våra respondenter anser att 

företagsledningen allt mer börjat se nyttan med att kommunicera CSR. Även om de 

grundläggande orsakerna till varför man arbetar med CSR har pågått sedan lång tid 

tillbaka upplevs det som att man mer och mer även börjar se fördelarna med att 
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kommunicera det.  Som vi nämner i teorin är initiativet till företags CSR-arbete ofta 

grundat i syftet att ge stöd och support till passande ändamål, men att det också kan 

användas för företagsmässiga fördelar. (Vlachos, Theotokis & Panagopoulos, 

2010:1207) Sammanfattningsvis upplever vi att det skett en ökning både gällande 

intressenternas krav på CSR-kommunikation, samt att företag mer och mer börjat inse 

nyttan och vikten av att kommunicera CSR-arbetet. 
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6	  Slutsats,	  avslutande	  diskussion	  samt	  förslag	  till	  framtida	  
forskning	  
Här presenterar vi studiens slutsats, avslutande diskussion samt att vi ger förslag till 

framtida forskning. 

6.1	  Slutsats	  
	  
Det vi kommit fram till i vår studie är att det som vi i teorin kunde uppfatta som 

paradoxalt med att CSR både ska vara en moralisk vilja att bidra till samhället och 

vara en företagsmässig lönsamhetsfråga inte nödvändigtvis är motsägelsefullt i 

verkligheten. Detta visar sig då våra respondenter anser att deras CSR-arbete kan utgå 

från etiska värderingar och samtidigt vara långsiktigt lönsamt, och ser det inte som 

något riskfyllt för dem själva att kommunicera detta gentemot intressenter. Dock kan 

man se en skillnad i syftet med CSR-kommunikationen, vilket är något som utgår 

ifrån företagets genuina värderingar, och målet med CSR-kommunikationen, som är 

att skapa en positiv bild av företaget hos intressenterna. 

 

Även om våra respondenter ser en risk med att “sticka ut hakan” och kommunicera 

CSR så är det inget som uttalat påverkar hur de kommunicerar sitt CSR. Vi ser även 

vilken stor del av CSR-kommunikationen som utgörs av dialog, och att intressenterna 

är en central faktor i det hela, då företaget måste kommunicera kontinuerligt med 

dessa för att få reda på deras förväntningar, krav och intressen för att kunna leva upp 

till och bemöta dessa. 

6.2	  Avslutande	  diskussion	  
	  
Något som vi anser är väldigt intressant med resultatet av vår studie är hur många av 

respondenterna som säger att de personligen inte ser någon risk med att kommunicera 

CSR-arbetet, men att andra företag kan känna rädslor för att prata om dessa frågor. 

Anledningarna sägs vara rädsla för att bli granskad om man sticker ut hakan, att man 

kan få kritik i egenskap att vara stor på ett område samt att man går ut och lovar saker 

man inte kan hålla eller leva upp till. Att våra respondenter ser risker hos andra men 

inte hos sig själva kan liknas med Davisons tredjepersonseffekt, som vi hänvisar till i 

teorin, och grundas antingen i att de underskattar riskerna hos sig själva eller 

överskattar riskerna hos andra.  
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En annan intressant aspekt av vårt resultat är det befintliga kravet på öppenhet och 

transparens från företagens sida gentemot sina intressenter. Vi tror inte att detta krav 

kommer att försvinna utan snarare öka, vilket kan leda till att företag och varumärken 

i framtiden måste arbeta ännu mer aktivt och proaktivt med att bevisa att de inte har 

något att dölja, och att hur företag jobbar med att bemöta dessa krav kan komma att 

vara avgörande i allt större utsträckning för företagens framtid. Vi känner att vi 

kunnat gå djupare i vår diskussion och analys om det inre vore för vårt löfte om 

anonymitet, då det blev svårt att dra paralleller mellan resultat och respondenternas 

företagsmässiga situation utan att riskera att avslöja vilket företaget var. Så här i 

efterhand ser vi också att det kanske hade varit en bättre idé att fokusera på CSR-

kommunikationen inom en specifik bransch för att få en djupare förståelse för ett 

gemensamt utgångläge företag har för CSR-kommunikationen, och att utifrån detta 

kunna jämföra eventuella skillnader och likheter i respondenternas svar. Däremot har 

skillnaderna mellan branscherna visat att företaget har ytterligare faktorer att ta 

hänsyn utöver de som vi har nämnt i teorin, exempelvis branschmässiga regelverk och 

aktuell position på marknaden. 

 

Något som vi i efterhand har kunnat se i vårt resultat är att vi har fått mycket data som 

inte har känts relevant för undersökningens syfte, exempelvis detaljerade 

beskrivningar om företagens faktiska CSR-arbete, vilket har tagit fokus bort från 

själva CSR-kommunikationen. Detta hade kanske kunnat undvikas om vi hade skalat 

ner vår intervjumanual ytterligare. Något som istället hade varit intressant att ge 

ytterligare plats var själva utvecklingen av CSR-kommunikationen, hur dess ökning 

och utformning har förändrats under tid och hur företagets relationer med 

intressenterna kan komma att utvecklas i framtiden. 

6.3	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
	  
Vår studie utgår från kommunikatörers syn på möjligheter och svårigheter med CSR-

kommunikation. Något som vore intressant är att utöka undersökningen med 

ytterligare perspektiv på företagets CSR-kommunikation, exempelvis från 

medarbetare och slutkonsumenter. Det hade också varit intressant att få en ännu större 

överblick på företags CSR-kommunikation genom att även undersöka specifika 

intressenters syn och åsikter angående CSR-arbetet och hur det kommuniceras 

externt. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  -‐	  Intervjumanual	  
  

Hej! 

Här kommer intervjumanualen som innefattar de frågor och teman vi behandlar under 

själva intervjun. 

  

Vi kommer först be dig att berätta överblickande om din roll som kommunikatör och 

om företaget du arbetar på. Vi kommer sedan fråga om företagets CSR-arbete, hur 

involverad du som kommunikatör är i företagets CSR-frågor och hur företagets CSR 

kommuniceras. Intervjuns fokus kommer ligga på just CSR-kommunikationen, vad 

den fyller för syfte, strategi och om den söker att uppnå specifika mål. 

  

Ett annat tema vi berör är kommunikationen gentemot intressenterna, anställda, 

kunder och samarbetspartners, och varför företagets CSR kommuniceras gentemot 

dem. Vi är även intresserade av att veta huruvida du som kommunikatör upplever att 

kommunikationen bemöts och om ni har fått för respons på er CSR-kommunikation. 

  

Vi är också intresserade av vilken betydelse etiska värderingar, både dina 

professionella värderingar och företagets som stort, och om dessa påverkar företagets 

CSR-kommunikation. 

Vi berör även temat dialog, då främst dialog med intressenterna, och vad er syn på 

dialog och feedback. Avslutningsvis kommer vi snudda vid frågan om vad ni anser 

vara idealisk CSR-kommunikation, och hur ni tror att användandet av CSR-

kommunikation kommer se ut i framtiden. 

  

Hoppas detta hjälper er att förbereda er inför den kommande intervjun. 

Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att höra av er på telefonnummer 

XXX, annars hörs vi den X/X kl. XX. 

  

Vänliga hälsningar 

My Fransson & Christina Norling 

Mittuniversitetet, Sundsvall 
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Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor 

1. Berätta kort om era respektive yrkesroller. 

2. Berätta kort om företaget. 

  

Inledande frågor 

3. Berätta om företagets CSR-arbete? 

4. Hur insatt anser du att du är i företagets CSR-arbete? 

5. Kommunicerar ni ert CSR-arbete? 

6. Hur kommunicerar ni? (ert CSR-arbete) 

  

Uppföljningsfrågor 

7. Hur kommunicerar ni er CSR internt? 

8. Hur kommunicerar ni er CSR externt?  

9. Hur anpassar ni er CSR-kommunikation utifrån dem ni kommunicerar gentemot? 

10. Finns det några skillnader? I så fall vilka? 

  

Nyckelfrågor  

11. Vad skulle du säga är den största anledningen/anledningarna till att ni kommunicerar er 

CSR? 

12. För vilka kommunicerar ni er CSR-kommunikation huvudsakligen? 

13. Vilka känner ni har mest nytta av att ni kommunicerar er CSR? 

14. Vilket är syftet med er CSR-kommunikation? 

15. Vad är målet med er CSR-kommunikation? 

16. Hur tar ni fram era strategier för CSR-kommunikationen? 

17. Hur ser ni på etik? (ansvarstagande, samhällsnytta) 

18. Hur stort utrymme får de etiska frågorna (i er CSR-kommunikation)? 

19. Vad tar ni hänsyn till när ni planerar er CSR-kommunikations strategier? 

20. Hur genomsyrar företagets etiska värderingar er CSR-kommunikation? 

21. Hur ser ni på dialog i CSR-kommunikation?  

22. Uppmanar ni till dialog i er CSR-kommunikation? 

23. Känner du att det finns förväntningar på er CSR-kommunikation? 
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24. Finns det några skillnader på förväntningarna internt och externt? 

25. Vad har ni fått för sorts respons på er CSR-kommunikation? 

26. Hur svarar ni mot/ bemöter/följer ni upp den responsen? 

27. Anser du att finns några risker med att kommunicera CSR? 

 

Avslutande frågor 

27. Vad tror du kommer ha inflytande på CSR-kommunikationen i framtiden? 

28. Tror du att någon intressentgrupp kommer få större inflytande (makt) i framtiden? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


