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ABSTRACT	  
 
Titel: Att vinna förtroende är (h)ärligt 
Författare: Josefine Larsson & Måns Runsten Swärd 
Kurs, termin och år: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats, 15 hp, 
HT 2014 
 
Problemformulering och syfte: Idag förväntas företag agera öppet och trovärdigt med 
sitt arbete, och inte handla bakom stängda dörrar. I takt med att omvärldens krav och 
förväntningar ökar, gäller det att som företag möta dessa. Corporate Social 
Responsibility (CSR), är något som uppmärksammats mycket de senaste åren och det 
har fått en allt mer central roll i företagens interna och externa arbete. Genom att som 
företag ta ansvar gentemot samhället, både på ett socialt och miljömässigt plan, har man 
möjlighet att vinna förtroende och bygga upp ett positivt rykte. Syftet med vår studie 
blir således att beskriva vilka strategier och värderingar som ligger bakom CSR-arbetet 
samt hur våra utvalda organisationer kan bygga ett förtroende och stärka sitt varumärke. 
 
Metod och material: Studien baseras på en kvalitativ insamling av empiriskt material. 
Vi har inlett med kvalitativa intervjuer med en utvald person vars arbetsområden 
innefattar CSR, på samtliga tre företag. Utöver detta har vi gjort en kvalitativ 
innehållsanalys av företagens webbplatser, följt av en kvalitativ innehållsanalys av en 
utvald kampanjfilm från respektive företag. 
 
Huvudresultat: Resultatet visar att alla respondenter i vår studie var eniga om att CSR 
har stor betydelse för företaget, och att ta ansvar genom CSR är dessutom något som 
förväntas ifrån deras intressenter. I den meningen anser företagen att CSR kan generera 
viktiga konkurrensfördelar och agera verktyg för att stärka varumärket. Dock menar 
företagen att arbetet med CSR kan generera i negativa effekter på varumärket och skada 
förtroendet, om inte företagens kommunikation stämmer överens med deras 
värderingar. Företagen tar upp aspekter som att kommunicera och verka öppet och 
konsekvent för att uppfattas trovärdiga. Värdegrunden är förankrade i företagen, och 
den återspeglas i form av CSR i samtliga av företagens kanaler och aktiviteter. 
 
Antal ord i uppsatsen: 18 619 
 
Nyckelord: Public Relations, Kampanjer, Etik, Transparens, Legitimitet, Corporate 
Social Responsibility, Trovärdighet, Profil, Image, Identitet 
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I detta kapitel introduceras studiens ämne och problemformulering. Här redogörs även 
studiens syfte, frågeställningar samt studiens avgränsningar. 
 
 

1.	  INTRODUKTION	  

1.1	  Inledning 

Allt fler företag väljer idag att engagera sig och ta socialt och miljömässigt ansvar för 
sin omgivning, och det är inte längre enbart produkten som ligger i fokus. Omgivningen 
bevakar företagens alla steg och idag har kraven från omgivningen tvingat företag till 
ett större ansvar, i takt med att kunderna är mer medvetna i sina val av produkter. För 
att visa sitt ansvar väljer allt fler företag att kommunicera sitt engagemang genom 
Corporate Social Responsibilty (CSR). Det handlar inte längre om att enbart ta ansvar 
för företaget, utan även samhället. Men det finns flera utmaningar för företagen att 
möta. Tilliten gentemot många företag och deras verksamheter är låg, och med en 
utgångspunkt i ett lågt förtroende hos konsumenterna, är det svårt för företagen att 
lyckas kommunicera CSR-arbete på ett trovärdigt sätt. Det räcker inte med att 
kommunicera CSR, om den inte efterföljs i det praktiska  och långsiktiga arbetet. Det 
uppstår ett paradoxalt problem då kraven på företagens transparens ökar; företag 
förväntas vara öppna och föra dialog och visa konkret vad de gör såväl internt som 
externt. Samtidigt finns en skepsis riktad mot företag och deras ärlighet, främst grundad 
i en allmän misstro om att företag enbart vill gå med vinst och förföra sina kunder.  

1.2	  Problembakgrund 

Enligt journalisten Per Granqvist är transparens en av samhällets viktigaste trender just 
nu, något som han diskuterar i en debattartikel som publicerades för några år sedan 
(Grankvist, 2008). Grankvist menar att företag genom öppenhet kan bygga förtroende 
hos sina kunder. Bristen på transparens kan däremot minska kundernas förtroende.  Det 
handlar inte om att visa upp en felfri fasad, och han beskriver värdet av att vara öppen 
mot samhällets åsikter genom att skapa forum, dialog och diskussion (Ibid, 2008). 
 
Att undersöka företags CSR-kommunikations koppling till värdegrunden är inget nytt 
fenomen, men företagens värde beskrivs annorlunda idag än vad det tidigare har gjorts. 
Idag värderas och bedöms företag inte enbart utifrån sin förmåga att skapa finansiella 
vinster, utan allt mer utifrån sin förmåga att agera ansvarsfullt (Borglund, De Geer & 
Sweet, 2012:22). Det politiska systemet har alltid bestämt ramarna för näringslivet, och 
många företag hänvisar till just lagar och förordningar i CSR-frågor. Men idag krävs det 
att företagen tar mer ansvar än vad lagen kräver, och att de agerar ansvarsfullt mot sin 
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omgivning. Detta ansvar är numera ett krav från företagens intressenter (Borglund, De 
Geer och Sweet, 2012:40). Dock ifrågasätts detta ansvar då det sägs försköna något som 
för företagen egentligen handlar om att maximera vinst och försäljning (Vogel, 2006). 
 
Det ställs större krav på företagen om ansvarstagande, men problemet som uppstår är att 
det bildas en negativ motpol. Den nya arenan av ansvarstagande och engagemang som 
företag kommunicerar i CSR-frågor skapar en skepsis kring företagens sanna 
värderingar och engagemang. Trovärdigheten börjar att ifrågasättas. Love Lönnroth, 
seniorkonsult Goodpoint AB, lyfter i en debattartikel fram ett centralt problem för 
organisationer som arbetar med att skapa förtroende genom CSR: 
 

“I grunden finns det en konflikt mellan varumärkeskommunikation som bygger på att förföra 
och skapa en bra story runt produkten, och CSR-kommunikation där det ställs krav på 
öppenhet, ärlighet och förändring” – Lönnroth, 2011 

 
I detta resonemang kommer då aspekten om trovärdighet in: Lönnroth menar att 
kommunikationen måste åtföljas av ärlighet och öppenhet om den ska vara trovärdig 
(Lönnroth, 2011). På samma sätt resoneras det kring att förtroende kan ifrågasättas om 
inte företagen agerar transparent och i linje med sina värderingar (Borglund, De Geer & 
Sweet, 2012:45). För att återanknyta till det ökade kravet på transparens och dialog, 
som sägs skapa förtroende hos företagets kunder, uppstår frågan om hur denna 
transparens och dialog kan uppnås och eftersträvas. Är ansvar endast ärligt om det har 
sin grund i företagets värderingar? Hur ska företagen kunna övertyga om sin ärlighet 
när mycket kan ifrågasättas och överskuggas av lönsamhet och vinstdrivande syften? 
 
Omvärldens negativa syn på CSR, dvs att företagen använder CSR som en täckmantel 
eller ett sätt att försköna verkligheten, är det som ställt krav på att företagen måste agera 
ärligt och öppet för att skapa förtroende mot omvärlden. Detta problem är något som 
har diskuterats inom PR- och kommunikationsbranschen under flera års tid. Studier har 
gjorts inom området att skapa förtroende för CSR-arbete, samt inom CSR och 
marknadskommunikation. Mycket forskning har bedrivits med fokus på olika etiska 
dimensioner, men problemet som uppstår är att trovärdigheten till företag varierar. 
Denna studie syftar på att öka förståelsen för, samt exemplifiera hur företag arbetar 
varumärkesbyggande och samtidigt förtroendeingivande med CSR. Något som även det 
problematiserats inom forskningen (Grankvist, 2008), där ärligheten sägs överskuggas 
av vinstdrivande syften och förföringstekniker. 
 

1.3	  Avgränsningar 

Vi har med utgångspunkt i de ökade kraven på företagens ansvar och transparens 
identifierat tre företag som arbetar med att bygga förtroende via CSR. De tre utvalda 
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företagen, som utgör grunden för vår studie, är: Apoteket AB, MQ och Statoil Fuel & 
Retailing. Vi kommer att analysera respektive företags webbplats, och avgränsat oss till 
de flikar som tar upp företagens värdegrund och hållbarhets- och miljöarbete. Vi 
kommer även att analysera en kampanj för varje företag, som är aktuell och har en 
tydlig koppling till CSR. 

1.4	  Syfte	  &	  Frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva vilka strategier och värderingar som ligger bakom 
CSR-arbete samt hur tre utvalda organisationer kan bygga ett förtroende och stärka sitt 
varumärke. 
 
För att besvara syftet har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 
 

• Vilka CSR-strategier beskriver de utvalda organisationerna att de har? 
• Hur beskriver de utvalda organisationerna hur de positionerar sig genom att 

kommunicera socialt ansvar?  
• Hur kommunicerar de utvalda organisationerna trovärdighet och socialt ansvar 

genom sina kampanjer och webbplatser? 
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I detta kapitel redovisas de teorier och forskningsperspektiv som är grundläggande för 
vår studie, som innefattar: CSR-kommunikation, värdegrund, intressentmakt, 
trovärdighet, varumärke och etik. 
 

2.	  TEORI	  

2.1	  CSR	  
CSR, eller Corporate Social Responsibility, blir mer och mer vanligt och börjar bli ett 
krav från omvärlden för företag att använda. I takt med att medvetenheten från 
omvärlden ökar innebär det att företag börjar engagerar sig. Därmed har fler och fler 
företag börjat ägna sig åt CSR-arbete på olika plan. CSR innefattar både socialt- och 
miljömässigt ansvar, och engagemanget bland företag varierar. 
 
CSR kan beskrivas som företagens ansvar gentemot samhället och allt fler företag 
arbetar idag för att bredda och stärka sitt sociala och miljömässiga ansvar (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2012:7). Företagens ansvar är mer uppmärksammat och i medierna 
granskas företagens förmågor att ta ansvar. Den mediala uppmärksamheten har medfört 
att mediepubliken fått ta del av vad som är moraliskt, omoraliskt eller ansvarsfullt 
beteende. Forskning har visat att mediernas skildringar av verkligheten formar åsikter 
och uppfattningar om hur företag bör agera för att verka ansvarsfulla (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2012:17). Forskarna Werther och Chandler menar att CSR är ett 
integrerat element i företagets strategi, men även ett sätt att leverera produkter eller 
tjänster till marknaden. Men de menar även att CSR är en metod för att bibehålla 
företagets legitimitet, genom att värna om intressenternas åsikter och gynna sin 
omgivning (Werther & Chandler, 2006:8). Vidare ses arbete med CSR som en process 
som leder till resultat, resultat som inkluderar ett ansvar för sin omgivning och påverkan 
(Werther & Chandler, 2006:8). På liknande sätt definierar European Commission CSR 
som:  

“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” – European 
Commission, 2011 

European Commissions definition innehåller likt Werther’s och Chandler’s teori ett 
fokus på företagets olika intressenter. Forskarna Coombs och Holladay föreslår 
definitionen: “CSR is the voluntary actions that a corporation implements as it pursues 
its mission and fulfills its perceived obligations to stakeholders, including employees, 
communities, the environment, and society as whole” (European Commission, 2011). 
De menar att deras definition utgår från tre grundläggande punkter: bry sig om 
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människor, bry sig om miljön och bry sig om vinst (Coombs & Holladay, 2012:8). 
Europeiska kommissionen beskriver utvecklingen inom CSR med denna definition: 

“Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och 
miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet” – Europeiska Kommissionen, 2014 

En teori som växt fram utifrån begreppet CSR är Triple Bottom Line (TBL), och 
utvecklades år 1994 av John Elkington. Teorin menar att företagens mål inte bara är att 
skapa ekonomiskt värde utan också att skapa miljömässigt och socialt värde. Elkington 
menar att teorin skulle tydliggöra vikten av att integrera de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska dimensionerna för att nå långsiktig och hållbar utveckling (Elkington, 
2006:523). TBL är ett sätt för organisationerna att skapa värden i olika dimensioner, 
och organisationerna måste ställa sig själva frågan: hur vill vi sköta våra företag, hur 
finner vi en balans mellan våra intressenter och ägares krav och hur långt är vi beredda 
att ta vårt ansvar? (Elkington, 2006:524). 
 

 
 
Figur 1. Triple Bottom Line. 
 
Archie Carroll utvecklade en teori som, till skillnad från Triple Bottom Line’s tre 
dimensioner, utgick från fyra dimensioner som beskriver vad som är grunden till CSR-
arbete (Carrol & Buchholz, 2006:35). Carroll menar att de fyra delarna i definitionen av 
CSR är: 
 

• Economic responsibilites 
• Legal responsibilites 
• Ethical responsibilites 
• Philanthropic responsibilites 
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Figur 2. Carrol’s CSR-pyramid. 
 
Dessa kan man fritt översätta till ekonomiskt ansvar, legalt ansvar, etiskt ansvar och 
filantropiskt ansvar. Carroll har utvecklat en modell över dessa fyra delarna i form av en 
pyramid (Carrol & Buchholz, 2006:35). Det ekonomiska ansvarstagandet av CSR 
innebär de ansvarstaganden som företagen är skyldiga att uppfylla, däribland uppnå mål 
och gå med vinst. Det är en grundläggande förutsättning för ett företags existens. Den 
andra dimensionen är att följa lagar och regler, eftersom själva lagen är samhällets krav 
på acceptabla och oacceptabla utövanden. Det etiska ansvarstagandet innebär att det är 
företagens ansvar och plikt att göra det rätta och minimera skaderisken för 
intressenterna, att företagen tar mer ansvar än endast vad lagen kräver (Carrol & 
Buchholz, 2006:35). Den fjärde delen är det filantropiska ansvaret som ett företag har. 
Det filantropiska ansvaret handlar om att agera som en god medborgare och aktör i 
samhället. Att bidra med finansiella och humanistiska resurser till samhället och att 
överlag försöka förbättra livskvalitéten i samhället (Carroll & Buchholtz, 2006:38). 
Dessa fyra delar är vad Carroll anser att företag måste verka inom, för att agera helt 
ansvarsfulla (Carroll & Buchholtz, 2006:39). Triple Bottom Line och Carrols pyramid 
kommer vi ha som grund när vi undersöker företagens ansvarstagande i CSR-arbetet. 
Anledningen till att vi har två teorier är att få tillräcklig bredd inför den empiriska 
insamlingen, samt att ha med två infallsvinklar på synen på CSR. 
 
Hittills har vi gått igenom begreppet CSR och några av dess omgivande teorier. Ett 
annat begrepp som även hör ihop med ansvarstagande är sustainability, eller hållbarhet. 
Det är ett begrepp som används i meningen att organisationer har ett ansvar för sin 
omgivning, både samhälle och miljö (Borglund,  De Geer & Sweet, 2012:22). 
Hållbarhet används för att knyta an till organisationers arbete och åtgärder för att 
minska eller undvika negativ påverkan på omvärlden. Exempel på frågor som 
organisationer ägnar sig åt kan vara mer hållbar tillverkning och hållbara produkter, 
exempelvis genom att minska farliga utsläpp (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:135). 
Begreppet CSR har vuxit fram i samband med debatten om företagens sociala ansvar 
där företagen är aktörerna. Hållbarhetsfrågor handlar mer om samhällsutveckling och 
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grundar sig i frågan om jordens tillgångar såsom rent vatten, ren luft, biologisk 
mångfald och rättvisa (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:136). Kunskapen om 
människors miljöpåverkan har genererat till mer uppmärksamhet och företagens roll i 
miljöpåverkan har inte minst uppmärksammats. Forskare som tidigt skrev om företag 
och miljö menade att investeringar i miljöfrågor och förbättrande aktiviteter inte bara 
var bra för miljön utan även bidrog till konkurrensfördelar, såkallade “gröna företag”. 
Andra forskare menar att för att nå hållbar utveckling, måste företagens ansvar sträcka 
sig längre. Det räcker inte bara att byta material, minska avfall och utsläppsreducera. 
Företagen måste finna långsiktiga strategier och genomsyras av en approach (Borglund, 
De Geer & Sweet, 2012:146). 
 
Harvard Business Review publicerade år 1997 en artikel skriven av Stuart L Hart. 
Artikeln vid namn Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World bekräftade 
hållbarhetsfrågornas utbredning och det faktum att företagen började inse vilka följder 
hållbar utveckling innebar för deras verksamhet (Hart, 1997). Hart menar att företagen 
kan arbeta med olika strategier för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Grunden är att 
utgå från det nuvarande miljöarbetet och sträva efter förbättringar och slutligen en 
hållbarhetsvision (Hart, 1997:71).  
 
Porter och Kramer har en annan syn på CSR-arbete, och hävdar att valen företagen gör 
måste gynna såväl samhället som företaget. Detta kallas shared value (Porter & Kramer, 
2011:68).  Frågeställningen inför val av CSR-aktiviteter är om aktiviteten skapar 
möjlighet till att uppnå shared value. Detta för att ge svar på om CSR-aktiviteten gynnar 
både det omgivande samhället och gör nytta för företaget (Ibid, 2011:68).  Men företag 
måste arbeta strategiskt genom att tänka längre och skapa en unik position (Borglund, 
De Geer & Sweet, 2012:241). Det handlar om att göra saker på annat sätt än 
konkurrenterna och använda CSR för att skapa en unik position. När företaget arbetat 
med CSR ett tag, kan de addera en social aspekt till vad de erbjuder och varumärket. 
Genom att adddera en social aspekt till erbjudandet, kan företaget förknippas med något 
mer än enbart produkten. Man skapar social nytta via sin produkt eller erbjudande kan 
generera i konkurrensfördelar (Ibid, 2012:241). Som en vidareutveckling av begreppet 
shared value bör även företagets intressenter involveras (Porter & Kramer, 2011:68). 
Det handlar om att utvärdera om produkterna gynnar kunderna, exempelvis genom att 
tillverka mer hälsosam mat. Man skapar därmed sociala fördelar genom sina produkter. 
Det handlar dessutom om att ta hänsyn till hela värdekedjan och inse att miljöansvar 
kan leda till lägre resursförbrukning och lägre kostnader, en win-win-situation (Porter & 
Kramer, 2011:68-69). Ett ytterligare sätt som förespråkas är att företagen ska stödja och 
gynna lokala producenter och leverantörer. Det kan också stärka den infrastruktur som 
finns kring företaget. Genom att gynna sin omgivning och närmiljö kan de ge 
konkurrenskraft som i förlängningen bidrar till god utbildning, rena transporter etc. 
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(Porter & Kramer, 2011:69). Resonemanget kring shared value är intressant till vår 
studie för att se huruvida CSR-arbetet bidrar till konkurrensfördelar.  
 

2.2	  Värdegrund 

I nästintill varje företag finner man företagets värdegrund; vad de står och vad som ska 
genomsyra hela företaget i alla led. Med det som utgångspunkt kan vi i vår studie få en 
bättre bild av vad respektive utvalt företag har för ståndpunkt, för att därmed utveckla 
eventuella samband med deras CSR-arbete. 
 
En värdegrund innebär att organisationen tydliggör och anger de styrande värderingarna 
och hur organisationen ska agera enligt dessa värderingar (Borglund, De Geer & Sweet, 
2012:69). Värdegrunden kan relateras till hur organisationen ser på sitt CSR-arbete. Allt 
fler organisationer formulerar idag en värdegrund. Borglund, De Geer och Sweet 
nämner några olika typer av värden. Ekonomiska värden som bytesvärden och 
transaktioner och estetiska värden som mer handlar om egenskaper, rätt och fel samt ont 
och gott. Dessa två typer av värden kan vara svåra att kombinera och att organisationer 
står inför dessa dilemman i alla beslut de fattar (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:69). 
Vad som ger de bästa ekonomiska resultaten kanske bryter mot etiska värden och vice 
versa. Organisationer som agerar inom ramen för CSR måste hela tiden balansera dessa 
två värden och se till konsekvenserna (Ibid, 2012:69). Ett företag som kommunicerar 
sina grundvärden måste vara tydlig med vad som gäller och om det är så att de kanske 
inte kan leva upp till alla värden som de kommunicerar (Borglund, De Geer & Sweet, 
2012:70).  
 
Organisationers värdegrunder kan variera en del i form och komposition. En del företag 
väljer att lyfta fram individuella prestationer, men det är betydligt vanligare att man 
betonar företagens värdegrund som ett gemensamt samspel (Bourne & Jenkins, 
2013:504). Det är även vanligt att man, genom att involvera medarbetare i exempelvis 
tävlingsgrenar, på så vis stärker deras relation till vad företaget står för (Bourne & 
Jenkins, 2013:505). Utifrån dessa resonemang kring värdegrund ger en teoretisk grund 
till företagets vision, mål och strategier och det har vi som utgångspunkt i studiens 
syfte, dvs att undersöka företagens CSR-arbete. 
 

2.3	  Intressenternas	  makt	  och	  påverkan 

Företag skulle överhuvudtaget inte fungera utan sina intressenter, och dessa står i 
relation till varandra. Fler och fler företag belyser vikten av relationen till 
intressenterna, och hur deras makt och påverkan får en mer central roll i dagens 
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samhälle. Detta anser vi lämpa sig bra för studien, för att öka förståelsen för fler led och 
för att kraven från intressenterna på företagens ansvar ökar. 
 
Intressenterna har en central del i arbetet med CSR, då företag omges och påverkas av 
sina intressenter. En intressent är per definition någon som berörs av en verksamhet 
eller kan påverka verksamheten (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:34). Det omgivande 
samhället och den lokala miljön räknas till företagets intressenter så som anställda, 
leverantörer, kunder och konkurrenter (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:35).  Det 
finns två olika syner på vilkas intresse som bör prioriteras: ägarnas intressen, eller andra 
berörda gruppers intressen. Makt och utsatthet är en balans som i praktiken skapar 
förutsättningar; det är de intressenter med makt som får mest gehör från företaget 
(Borglund, De Geer & Sweet, 2012:40).  
 
Företagen arbetar ständigt med att möta kraven som omvärlden har på dem när det 
gäller ansvarsfullt agerande från deras sida inom sociala och miljömässiga frågor. 
Arbetet har de senaste åren ökat, både nationellt och internationellt (Borglund, De Geer 
& Sweet, 2012:40). Idag krävs det att företagen tar mer ansvar än vad lagen kräver, och 
att de agerar ansvarsfullt mot sin omgivning. Detta ansvar ställs genom att flera 
intressentgrupper ställer olika krav på företagens ageranden (Ibid, 2012:40). Det kan 
identifieras fyra intressentgrupper: investerare, anställda/kunder, medlemmar och 
medborgare. I kommunikationen mellan dessa fyra grupper formas föreställningar om 
hur företagen bör agera. Dessa uppfattningar och föreställningar som bildas utgör de 
villkor som företagen måste uppfylla för att vinna legitimitet. Soft regulation är ett 
begrepp som kan beskriva dessa normer eller riktlinjer som inte är lagar (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2012:42). 
 
För att värna om ens intressenter måste man jobba för att bibehålla relationer med dem. 
Att föra dialog och tillhandahålla allmän information om företagens arbete, ses som en 
viktig faktor i förhållandet till intressenterna (Burchell & Cook, 2006:155). Att agera 
trovärdigt och hålla en öppen dialog stärker relationerna till intressenterna, och ses som 
en nyckelfaktor för företags kommunikation (Burchell & Cook, 2006:156). Detta leder 
oss därmed vidare till ämnet trovärdighet. 
 

2.4	  Trovärdighet 

Trovärdighet är något företag jobbar ständigt med för att tillgodose sina kunder med 
öppenhet och transparens. Utan trovärdighet skulle vi inte lita på företagen, och 
antagligen avstå från dess tjänster och produkter. Något som skulle kunna vara 
förödande för företaget och dess framtid, och därmed är området relevant för vår studie.  
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Begreppen förtroende och tillit är något som många samhällsforskare diskuterat. 
Forskaren Robert Putnam menar att tillit kan finnas som egenskap eller tillgång till ett 
samhälle. I samhällen där det finns en hög grad av allmän tillit, litar medborgarna på sin 
omgivning och olika institutioner som upprätthåller ordningen i samhället (Putnam, 
2000:137). När det gäller organisationers sätt att skapa förtroende finns flera kritiska 
röster. I den västerländska kulturen är man skeptisk till att ekonomisk verksamhet går 
att förena med ett gott medborgarskap (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:42). 
Förtroende beskrivs som tilltro till de med makt, och att de med makt utövar den så att 
den gynnar andra. Förtroende och kontroll är länkade till varandra, omvärldens 
förtroende beskrivs som ett nödvändigt kapital för att bedriva verksamhet. Om 
intressenterna kan kontrollera och följa upp vad företaget gör, tär det mindre på 
förtroendekapitalet. Om organisationen uppfattas som trovärdig av omvärlden så byggs 
ett förtroende. Ökad öppenhet och transparens från organisationernas sida skapar 
möjlighet för omvärlden att ha kontroll, vilket slutligen leder till ökad trovärdighet 
(Borglund, De Geer & Sweet, 2012:45). 
 
Resonemanget kring förtroende utvecklas av forskarna Mayer, Davis och Schoorman, i 
förhållande till öppenhet och transparens. De menar att organisationer kan arbeta på fyra 
sätt för att vinna förtroende. Den första åtgärden är att skapa möjligheter till kontroll, 
genom att agera öppet och transparent med vad man gör. Den andra åtgärden är att 
stärka trovärdigheten genom att verka kompetent, uppdaterad och säker på sin sak. 
Inom denna åtgärd finns exempelvis diplom, certifikat och legitimationer som kan 
intyga ytterligare. Den tredje åtgärden är att organisationen ska följa regler och riktlinjer 
och verka tillförlitliga. Den fjärde åtgärden innebär att organisationer ska visa välvilja 
och bygga långsiktiga relationer, organisationerna ska agera ansvarsfullt och inte agera 
på bekostnad av andra. Ett sätt att agera med välvilja är att arbeta med CSR (Mayer, 
Davis & Schoorman, 1995:717-722).  
 

 
 
Figur 3. Fyra sätt att bygga förtroende. 
 
Likt Putnamns resonemang om att allmänheten litar på att institutioner tar sitt ansvar i 
samhället, finns samband kring Rosanas & Velilas diskussion kring begreppet lojalitet. 
De senaste åren har fler och fler företag fått upp ögonen för begrepp som lojalitet, 
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förtroende och transparens (Rosanas & Velilla, 2003:49). Man hävdar till och med att 
lojalitet ligger till grund för ett företags tillväxt och vinst (Reichheld, 1996). Samtidigt 
har företag historiskt präglats och dominerats av deras egenintressen, då exempelvis 80-
talet benämndes som “the decade of greed” och, 90-talet som “the decade of meanness” 
(Andersson, 1997:25). Dock har dessa årtionden genomgått en utveckling av såväl 
förbindelser, nätverk samt teknisk utveckling, vilket gett forskare perspektiv om att 
åtminstone betona vikten även i egenintressen för företag, som även det är en grund till 
tillväxt (Rosanas & Velilla, 2003:49). 
 
Rosana och Velilla diskuterar begreppet lojalitet till en organisation. Om en nyanställd 
som är lojal till sin profession börjar på ett företag som inte är lojala till sina kunder, 
kommer det bli problematiskt för den nyanställda att utveckla lojalitet till själva 
organisationen (Rosanas & Velilla, 2003:57). På samma sätt är det omöjligt att utveckla 
lojalitet till ett företag som inte beaktar samhällets men även medarbetarnas intressen, 
så som chans till befordran eller annan karriärsutveckling (Ibid, 2003:57). Medarbetare 
kommer inte bli lojala till organisationer som inte tar sitt sociala ansvar, och 
organisationer kommer inte lita på individer som inte tror på sitt företag eller kan 
samarbeta med andra anställda (Rosanas & Velilla, 2003:58). De är ömsesidigt 
beroende av varandra (Ibid, 2003:58).  
 
Mayer, Davis & Schoormans fyra sätt för att vinna förtroende är intressant för vår 
studie då de belyser fyra viktiga komponenter, och vi ämnar att se hur företagen arbetar 
för att efterfölja dessa. Vi kommer även att använda oss av Putnamns resonemang om 
tillit till olika institutioner, och det är intressant för att se olika dimensioner kring 
förtroende i respektive bransch. Sist tar vi även upp Rosanas & Velilas begrepp lojalitet, 
och fokus ligger i att undersöka vikten av kunders lojalitet till företagen. Dessa 
resonemang kommer ligga till grund när vi tittar närmre på företagens trovärdighet. 
 

2.5	  Varumärke 

Det krävs mer än enbart trovärdighet för att bli framgångsrik som företag. Men i takt 
med att trovärdigheten ökar stärker man sitt förtroende till kunder och det stärker i sin 
tur varumärket. Ett väl strukturerat och genomtänkt internt arbete kan resultera i ett 
stärkt varumärke, och det ser vi som intressant i studien. 
 
CSR är starkt sammanlänkat med företags varumärken som i förlängningen är beroende 
av konsumenter och individers identiteter. Individen identifierar sig med konsumtionen, 
varumärken och konsumtion fungerar som identitetsmarkörer. Konsekvenser av detta är 
att individen tar avstånd från sådant som inte stämmer överens eller bryter mot dennes 
värderingar (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:268). Ett företags värde är till stor del 
immatriellt, dvs att det involverar varumärke, rykte och anseende. CSR är en viktig 
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komponent, som kan påverka det immatriella värdet. Viktigt är att budskapen som 
kommuniceras i samband med CSR-arbetet är begripliga och harmoniserar med viktiga 
kundgrupppers värderingar (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:270). Begreppen profil, 
identitet och image är tätt sammankopplade till varandra. Forskaren Bo Bergström 
menar att företag måste agera tydligt, konsekvent och förtroendeingivande när de 
kommunicerar ut i omvärlden (Bergström, 2009:266). I företagsledningar är det vanligt 
att man kommunicerar ut med hjälp av dessa tre begrepp. 
 

 
 
Figur 4. Profil, identitet och image. 
 
Profilen är det man vill uppfattas som av sin omvärld, och här är det vanligt att man 
lyfter fram företagets produktegenskaper och kvalitétsambitioner. Interna konflikter 
håller man helst bakom stängda dörrar, för att själva kunna lösa dem (Bergström, 
2009:267). I profilen för ett företag pratar man ofta om en specifik profil, nämligen, 
miljöprofil. Miljöprofil innebär att företagen verkar inom en miljö för att utnyttja sin 
profilering. Bergström nämner den australiensiska staden Sydney som exempel, då man 
allt som oftast visuellt profilerar sig med Operahuset. Men man arbetar även 
kontinuerligt med interiören, dvs kontoren där de anställda vistas eller där besökare tas 
emot. Det första intrycket har stor inverkan på människor, och det är inget undantag här. 
Miljömedvetenhet är också något som innefattas i miljöprofilen (Bergström, 2009:268-
269). 
 
Bergström fortsätter med att förklara begreppet identitet, som står för vad företaget 
faktiskt är. Det är nära förankrat med företagets historia och kultur, och kan innebära 
alltifrån ritualer och andra traditioner till färger och språk. Sammanfattningsvis menar 
man att det är det som “sitter i väggarna” hos ett företag (Bergström, 
2009:267).  Forskaren Rita Mårtenson menar att man utifrån profil och identitet har ett 
företagsperspektiv, men image avser vad målgruppen har för bild av företaget 
(Mårtenson, 2009:218).  Varumärkeskunskap och image hör ihop, då 
varumärkeskunskap beskrivs som ett samlat resultat av alla intryck målgruppen har av 
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företaget. Företag jobbar för att lyckas få målgruppen att identifiera sig till varumärket, 
ofta genom att jobba utifrån företags centrala värden, forma budskap till kampanjer eller 
jobba med just CSR (Ibid, 2009:218). Mårtenson nämner att image är de associationer, 
positiva som negativa, du får när du tänker på företaget, och uppfattningen av 
varumärket är överlag förhållandevis subjektiv (Mårtenson, 2009:223-224).  
 
Blombäck och Scandelius diskuterar begreppet image ur en annan synvinkel. 
Diskussionen mynnar ut i om det finns samband mellan ett företags arv när man genom 
strategisk kommunikation skapar en ansvarsfull image (Blombäck & Scandelius, 2013). 
I takt med att företagsskandaler ökat tillsammans med miljömedvetenhet och socialt 
ansvar har fler och fler företag fått upp ögonen för CSR och hur det kan gynna ett 
företags image. Det handlar om mer än bara produktförsäljning. Dawkins och Lewis 
menar att konsumenters förväntningar av företag att ta ansvar har ökat, och studier visar 
även att konsumenter ser CSR som en viktig del när de väljer produkt (Dawkins & 
Lewis, 2003:185). Fassin och Buelens ställer sig dock mer kritiska till fenomenet. De 
hävdar att ju mer medvetenheten kring CSR ökat har även misstänksamheten ökat kring 
uppriktigheten bland företags åtaganden. Omvärlden ställer högre krav (Fassin & 
Buelens, 2011).  Trots detta finns ett samband mellan företagets sociala ansvar och 
förståelse för värdet i sitt egna arv. Tittar man tillbaka på sitt företags historia kan man 
med hjälp av den forma budskap, och därmed stärka sin image (Blombäck & 
Scandelius, 2013:363). CSR hör ihop med public relations och rykte, och ett gott rykte 
indikerar en positiv varumärkesimage. Blombäck och Scandelius hävdar att det då faller 
sig naturligt att det slutligen resulterar i lojala konsumenter. Därför ser många företag 
det mer eller mindre som ett måste att jobba med CSR för att stärka sin image (Ibid, 
2013:363). För att skapa och bibehålla tillförlitlig kommunikation och värdefulla 
relationer, måste kommunikation kring värdegrunden (arvet) för företaget 
överensstämma med identiteten och varumärkesimagen (Fukukawa et al., 2007:4). 
Blombäcks och Scandelius sammanfattar det hela med att konsumenter uppfattar 
varumärken som mer trovärdiga om företagets arv och grundvärderingar går mer i linje 
med deras CSR-arbete. Därmed kan företags image stärkas med hjälp av denna 
kombination (Blombäck & Scandelius, 2013:375). 
 
Profil, identitet och image går hand i hand med varandra, men arbetet kring hur man vill 
uppfattas går inte alltid i linje med hur de faktiskt uppfattas. Syftet med att titta på dessa 
tre delar är således att se hur dessa olika delar samverkar och i de fall där de inte gör 
det, kan påverka hur trovärdigt företaget uppfattas. 
 

2.6	  Etik 

Utöver de tidigare områden vi tagit upp, finns även samband mellan ansvarstagande och 
etik. Att som företag göra etiska ställningstaganden, kan stärka trovärdigheten då man 
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ser företag som mer jordnära och värnande om samhället. Det är intressant för vår 
studie att se huruvida etik existerar inom företagen. 
 
Borglund, De Geer och Sweet menar att etik verkar i relation med organisationers CSR-
arbete. Arbete med CSR innebär att verksamheten tar hänsyn till etiska värden och inte 
bara ekonomiska värden. Med andra ord innebär det de värden organisationer åtar sig 
utöver vad lagen kräver (Borglund, De Geer & Sweet, 2012:63). Dessutom är det viktigt 
för organisationer att förstå och klargöra sina grundläggande värderingar och moraliska 
val för att kunna integrera CSR-arbetet i företagets beslutsfattande. I annat fall kan 
engagemanget mista sin trovärdighet (Ibid, 2012:63). 
 
Forskaren Sherry Baker talar om etiken utifrån ett annat begrepp, nämligen virthue 
ethics. Teorin om virtue ethics, eller dygdetik, handlar om hur man ska vara som 
människa, samt vilka karaktärsdrag man har. Virtues, eller förtjänster, innefattar ord 
som transparens, trohet, respekt, socialt ansvar etc. (Baker, 2008:237). Motsatsen kallas 
vices, eller laster. Laster innefattar ord som arrogans, bedrägeri, manipulation, sekretess, 
ignorans etc. (Baker, 2008:237). Etik kan även kallas moralfilosofi. En del menar att 
etik och moral är synonyma med varandra och kallar det etikmoral. Andra menar att etik 
handlar om tanken om det rätta agerandet och moral är enbart handling (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2012:65). Den centrala frågan för Bakers resonemang om virthue ethics 
är inte vad man borde göra utan snarare vilken typ av person man kommer bli (Baker, 
2008:237). Baker fortsätter: “virtue gives one the ability to create the best possible 
human acts in the moral sphere” och menar att det är en chans till innovation och 
förnyelse (Ibid, 2008:238). Hon menar att det finns en tydlig gräns mellan det sociala 
allmänna intresset och företagens egenintressen, och det är här det kan skilja sig på 
förtjänster och laster från företag till företag (Ibid, 2008:238). Forskaren Meilander 
menar att den största anledningen till att vi tittar på dygdetiken, samt väger förtjänster 
mot laster, är att dessa två begrepp ses som karaktärsdrag man strävar mot något man 
antingen vill utveckla (förtjänster) eller avskräcka (laster) (Meilander, 1984:11). 
 
I vår studie kommer vi att utgå från Borglund, De Geer och Sweets resonemang om etik 
inom CSR, när vi undersöker sambandet mellan företagens CSR-arbete utifrån ett etiskt 
perspektiv. Vi kommer använda Bakers begrepp virthue ethics när vi undersöker 
företagens sociala och etiska ansvar, och att det handlar om att företagen ska agera som 
“det goda företaget”. Vi kommer lägga tyngdpunkten i vår studie, vilket samtliga 
forskare också menat, att man med hjälp av etik bygger trovärdighet.  
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I detta kapitel behandlas studiens metodval, urval, genomförande, metodproblem samt 
validitet och reliabilitet. 
 
 

3.	  METOD 

3.1	  Metodval 

Vi har genomgående för vår studie valt en kvalitativ metod eftersom vi vill analysera 
materialet i text och ord, snarare än siffror. Den kvalitativa metoden vi valt består av 
tolkningar och beskrivningar av insamlat material. Metoden är öppen och ger en 
helhetsförståelse kring ämnet, och är därmed en passande metod att tillämpa (Ekström 
& Larsson, 2013:54). Vi har inlett med att genomföra samtalsintervjuer via telefon. 
Detta är för att få en djupare förståelse för hur företagens värdegrund och CSR-arbete 
stämmer överens med hur de kommunicerar ut den. En kvalitativ metod lämpar sig 
bättre då vi vill pröva CSR och etik som ämnen i sin naturliga miljö och intervjua de 
som arbetar aktivt inom området. Valet av samtalsintervju grundar sig i att vi vill veta 
hur människor själva uppfattar någonting, för att skapa mer djup och en personlig 
synvinkel på det hela. Man talar om att forskaren strävar efter att förstå respondentens 
värld som de själva upplever den (Esaiasson et al. 2012, 253). 
 
Vi har valt att kombinera samtalsintervjuerna med kvalitativa innehållsanalyser av 
webbplats och kampanj för att stärka vår studie och få ytterligare förståelse för den 
genomgående kommunikationen från företaget till kunderna. Syftet med webbplatserna 
är att se om innehållet överensstämmer med vad som sägs i intervjuerna. Syftet med 
kampanjerna är att identifiera eventuella budskap som genomsyrar filmerna. Retoriken 
är ett viktigt inslag för vår studie, då kampanjer och reklam till stor del innehåller olika 
argument för att övertyga med exempelvis känslor (Ekström & Larsson, 2010: 217).   
 

3.2	  Urval 

3.2.1	  Urvalsobjekt 
Vi har valt att analysera tre företag: Apoteket AB, MQ AB och Statoil Fuel & Retailing. 
Sedan innan visste vi om att de kommunicerar CSR-arbete såväl internt som externt, då 
vi nyligen stött på deras kampanjfilmer i media. Exempel på den externa CSR-
kommunikationen företagen är just de kampanjer som har sin grund i ett 
samhällsansvar. Samtliga företag har även butiker i hela landet. Utöver detta har 
företagen ett fullt sortiment och är även specialiserade inom sina områden (läkemedel, 
mode och drivmedel). En ytterligare aspekt var att samtliga företag påverkar miljön 
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med sin produktion, och att då jämföra graden av CSR-arbete för att motverka detta var 
en intressant faktor vid valet av objekt. Med detta som utgångspunkt blev urvalet 
därmed strategiskt, dvs det bestäms utifrån bestämda variabler och motsvarar 
populationen i vissa avseenden (Ekström & Larsson, 2010:92). Ett strategiskt urval är 
inte bara kostnadseffektivt utan även tidseffektivt, vilket lämpar sig bra i vår studie 
(Esaiasson et al. 2012:188). Vi inledde med att undersöka olika företag och titta på 
deras värdegrund på webbplatsen. Inför intervjuer kallas en fas för planering, där man 
bland annat bestämmer sig för vilka företag man ska välja ut, samt hur många som ska 
ingå i studien. Sättet att göra urvalet beror på studiens syfte och vad själva urvalet 
ämnar representera, och fokus ligger på att skapa en ändamålsenlig grupp som tillhör 
det fenomen man vill studera (Ekström & Larsson, 2010:61). 
 

3.2.2	  Respondenter 
Vi har valt ut tre ansvariga för PR- och marknadsåtgärder, personer som på ett eller 
annat sätt jobbar med hållbarhet och CSR, i form av ett strategiskt urval. Vid 
samtalsintervjuundersökningar väljer man vanligtvis ut respondenter utifrån ett 
strategiskt urval (Esaiasson et al. 2012:158). Urvalsprocessen i denna typ av forskning 
svarar på frågan om vem eller vilka som ska utgöra studieobjektet och representera 
resultatet (Ekström & Larsson, 2010:61). Sättet att göra urvalet beror på studiens syfte 
och vad själva urvalet ämnar representera, och fokus ligger på att skapa en 
ändamålsenlig grupp intervjupersoner som tillhör det fenomen man vill studera (Ibid, 
2010:61). Ett strategiskt urval är indelat efter roller inom populationen och kan 
exempelvis vara funktion/position (Ibid, 2010:61), som i vårt fall ansvariga för PR- och 
marknadsåtgärder inom området. Eftersom vi valt att intervjua personer som befinner 
sig på olika platser i landet, har vi valt att göra telefonintervjuer. Detta kallas för 
bekvämlighetsteknik (Ekström & Larsson, 2010:63).  
 

3.2.3	  Webbplatser 
Samtliga företags webbplatser innehåller sidor (se bilagor för exempel) där de 
presenterar en övergripande bild om värdegrund, CSR-arbete och ansvarstagande. För 
den textanalysen har vi valt att analysera de tre företagens sidor på webbplatserna. 
Gällande urval har vi tänkt strategiskt och utgått från att välja ett så kallat typiskt 
material där ett antagande görs om att dessa sidor kan representera och har innehållet 
som vi sökt för att få svar på våra frågor (Esaiasson et al. 2012, 220). Utifrån varje text 
har vi analyserat vilka känslor företagen förmedlar, och på vilket sätt de vill övertyga 
konsumenten. Utgångspunkten har skett utifrån de tre klassiska appellformerna: ethos, 
pathos och logos (Ekström & Larsson, 2010:220-221). 
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3.2.4	  Kampanjfilmer 
För att stärka studien kommer vi även komplettera med att analysera en aktuell 
kampanjfilm som har ett fokus på CSR.  Syftet är att se hur budskapen i företagens 
CSR-kampanj kan sammanlänkas med organisationens värdegrund. Så i detta urval har 
vi tänkt strategiskt och utgått från att välja ett så kallat typiskt material. Då görs ett 
antagande om att dessa kampanjer har innehållet som vi söker för att få svar på våra 
frågor (Esaiasson et al. 2012:220).  

3.3	  Genomförande 

3.3.1	  Kvalitativ	  intervju 
När vi gjort urvalet av företag tog vi kontakt med våra respondenter via mail och 
presenterade oss närmare, i de fall vi inte fick svar på mail tog vi kontakt via telefon. 
Sedan skickade vi frågorna en vecka innan intervjuerna till samtliga respondenter. Detta 
gjorde vi för att våra respondenter skulle känna sig mer förberedda och bekväma med 
intervjuns innehåll. Då de respondenter vi hade för avsikt att intervjua befann sig på 
olika platser i landet, valde vi att göra telefonintervjuer. Detta kallas för 
bekvämlighetsteknik (Ekström & Larsson, 2010:63). Vid intervjusituationen valde vi att 
utse endast en intervjuare. Detta för att minska risken för de intervjuareffekter som kan 
uppstå, så att inte svaren blir olika beroende på vem som ställer frågorna (Esaiasson et 
al. 2012:267). Vi genomförde de tre intervjuerna under följande dagar: 3/12, 4/12 och 
9/12 och beräknad tid för varje enskild intervju var 30 minuter. 
 

3.3.2	  Intervjuguide 
Vår intervjuguide tog upp fyra teman förutom öppningsfrågorna: CSR och mervärden, 
värdegrund, kommunikation och förtroende/etik. Sammanlagt blev det 16 frågor. För att 
återknyta till teorin är det viktigt att alla teman tas upp, och dessutom att samtalet ska 
flyta på (Esaiasson et al. 2012:265). Utöver detta var vi beredda med 
uppföljningsfrågor, för att säkerställa att vi får svar på det vi behöver (Ibid. 2012:265). 
Intervjuguiden konstruerades utifrån form och innehåll, vilket innebär att vi utgick från 
problemställningen när vi skapat frågorna. Vi ville också se till att skapa en dynamik, 
ett öppet och flödande samtal. Förutsättningarna till ett flödande samtal skapade vi 
genom att tänka på att våra frågor skulle vara enkla, öppna och ge förutsättningar för 
respondenten att tänka fritt kring sina svar (Esaiasson et al. 2012:264). 
 

3.3.3	  Kvalitativ	  innehållsanalys 
När vi genomfört intervjuerna började vi med att planera innehållsanalyser för varje 
företags webbplats och kampanj.  Syftet med att analysera företagens webbplats var att 
se till deras information om CSR och värdegrund. Syftet med att analysera kampanjerna 
var att se hur de försöker att övertyga genom känslor, budskap och argument. Vi 
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formulerade sedan frågor med kompletterande instruktioner. Retoriken är ett viktigt 
inslag i frågeformuleringen då kampanjer och reklam till stor del innehåller olika 
argument för att övertyga med exempelvis känslor (Ekström & Larsson, 2010: 217). I 
formuleringen av frågorna till bildanalysen utgick vi först från denotation, vad man ser, 
och sedan konnotation, bildens vidare tolkning (Koblanck, 2003:115). Genom att 
kombinera retorik och semiotik i analysen har vi fått med olika typer av uttryck till 
texten. Det kallas för att göra multimodala texter (Ekström & Larsson, 2010: 234). 
 

3.3.4	  Frågemallar 
Inför analysen av webbplatserna ville vi först av allt se hur sidan var konstruerad, och 
hur man navigerade sig till respektive flik. Sedan utformade vi frågor kring varje sida 
på webbplatsen med utgångspunkt hur den är uppbyggd och vilka budskap som kan 
identifieras. Inför analysen av kampanjfilmen tittade vi först på bildbeskrivningar, för 
att sedan övergå till tolkningar. Med utgångspunkt i semiotiken och begreppen 
denotation och konnotation skapade vi frågor till vad man faktiskt kan se och sedan 
frågor om vidare tolkning och vilka betydelser som kan uppstå (Koblanck, 2003:115). 
Vi formade även följdfrågor med hjälp av retoriken, som har sin utgångspunkt i en 
specifik situation. Därför bör man börja med att försöka beskriva den retoriska 
situationen (Ekström & Larsson, 2010: 217). Vi utgick ifrån dessa frågor och 
vidareutvecklade sedan dem: vem är det som försöker övertyga, vem är det som man 
försöker övertyga, vad är det som man vill övertyga om, vilken kontext sker det i - tid 
och plats, hur försöker man övertyga? (Ibid, 2010: 217). 
 

3.4	  Metodproblem 

Vid samtalsintervjuer är intervjuareffekter ett vanligt problem, dvs att det uppstår en 
subjektiv tolkning av de svar som respondenterna ger (Esaiasson et al. 2012:267). 
Genom att låta en intervjua och en anteckna, försöker vi dock minska risken för denna 
effekt. En ytterligare risk med samtalsintervjuer är att materialet inte är tillräckligt 
fylligt eftersom vi endast har tre stycken respondenter, Det kan därmed sänka kvalitéten 
på studien (Ekström & Larsson, 2010:77). Från början hade vi tänkt att analysera Coop, 
MQ och Åhléns. Samtliga företag har ett stort fokus på hållbarhetsarbete. Dessvärre fick 
vi ett nej från både Coop och Åhléns. Ingen av dem hade varken tid eller resurser som 
krävdes för att genomföra en intervju. Därför fick vi byta spår, men vi var fortfarande 
inne på företag som arbetade med hållbarhetsarbete. Genom att sondera fältet på 
aktuella kampanjer fann vi Apoteket och Statoil istället. Båda företagen hade utöver 
kampanjer som passade in på CSR-området, även ett eget sortiment, de var etablerade 
runtom i landet och hade väldigt skilda branscher trots CSR-arbetet. Den sistnämnda 
aspekten såg vi som goda förutsättningar till att få intressanta jämförelser. Företaget 
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MQ fick kvarstå, för att få en extra synvinkel genom modebranschen. En till faktor som 
stärkte vårt val var att samtliga branscher i dagsläget är väldigt granskade och utsatta. 
 

3.5	  Validitet	  &	  Reliabilitet 

Validitet innebär en frånvaro av systematiska fel när insamling av data genomförs, där 
man mäter det man ämnar mäta (Esaiasson et al. 2012:57). Inför datainsamlingen 
använde vi oss av samma frågemall och samma intervjufrågor på samtliga 
analysenheter, för att stärka validiteten. Därmed säkerställer vi att vi undersöker samma 
fenomen för samtliga företag (Teorell & Svensson, 2007:267). I vår studie stöter man 
på många svåra begrepp. Genom att tydliggöra de olika begreppen vi använder oss av i 
teoridelen stärker även det validiteten (Esaiasson et al, 2012:58). Då många begrepp är 
översatta från andra språk, skulle det annars kunna påverka validiteten negativt. 
Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel, och att insamlingen av material har gjorts 
på ett stabilt sätt (Esaiasson et al. 2012:63). För att stärka vår reliabilitet för 
samtalsintervjuerna gjordes själva transkriberingen tillsammans, för att få två infallsvinklar 
på det hela. Anledningen till detta var att få två olika perspektiv på det insamlade 
materialet, vilket gör den mindre forskarberoende. Därmed stärks även intersubjektiviteten 
(Esaiasson et al. 2012:25). Som tidigare nämnt valde vi att utse en intervjuare, detta för att 
minska risken för de intervjuareffekter som kan uppstå, så att inte svaren blir olika beroende 
på vem som ställer frågorna (Esaiasson et al. 2012:267). 
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I detta kapitel ges en bakgrund av de utvalda företagen, respondenterna och 
kampanjfilmerna. 
 

4.	  BAKGRUND	  

4.1	  Företagspresentationer	  
 
Apoteket AB 
Apoteket AB är Sveriges största apotekskedja, och företaget har som uppgift att bedriva 
detaljhandel med läkemedel i Sverige. Apoteket är ett statligt aktiebolag, och utöver 
läkemedelshandel tillförser de läkemedelsförsörjning till sjukhus, vårdcentraler och 
privata vårdbolag. Den webbplats som Apoteket kommunicerar ut till allmänheten med 
i form av företagets värderingar, ansvar, kampanjer egna produkter etc. är 
www.apoteket.se.  
 
MQ AB 
MQ AB är ett modeföretag och är även en av Sveriges största varumärkeskedjor. Med 
butiker även i Norge, räknar man på sammanlagt 121 klädbutiker. Konceptet växte fram 
redan under 50-talet och 1988 bildades den gemensamma profilen MQ. Den webbplats 
som MQ kommunicerar ut till allmänheten med i form av företagets värderingar, 
ansvar, kampanjer egna produkter etc. är www.mq.se. 
 
Statoil Fuel & Retailing 
Statoil Fuel & Retailing är ursprungligen en norsk olje- och gaskoncern, och deras 
uppgift är att utveckla, försälja och distribuera bensin, diesel samt andra drivmedel. 
Företaget bildades i Norge 1972, och har idag ett rikstäckande nät av bensinstationer 
även i Sverige med ca 700 bensinsstationer. Den webbplats som Statoil kommunicerar 
ut till allmänheten med i form av företagets värderingar, ansvar, kampanjer egna 
produkter etc. är www.statoil.se. 
 

4.2	  Respondentpresentationer	  

 
Anders Rynnel 
Anders Rynnel arbetar som varumärkesstrateg på Apoteket AB. Rollen inbegriper 
uppgifter så som strategiformulering i varumärkesperspektiv samt inriktningar och 
positioneringar av deras egna sortiment och produkter. Han har haft rollen i ett och ett 
halvt år. 
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Peter Karlsson 
Peter Karlsson arbetar som Supply Chain Manager på MQ AB, och ansvaret ligger 
främst på produktion och varuförsörjning från leverantörer till fabrik. Utöver detta 
innefattar området CSR-arbete inom produktion. Han har jobbat med denna roll i ca tre 
år. 
 
Henrik Grenert 
Henrik Grenert arbetar som kvalité- och miljöchef på Statoil Fuel & Retailing. Rollen 
inbegriper kvalitétsarbete, kundreklamationer och allmänt förbättringsarbete. 
Miljöarbetet innefattar jobb med fokus på hållbarhets- och miljöarbete. Han har haft 
rollen i ett och ett halvt år. 

4.3	  Kampanjfilmspresentationer	  

 
Apoteket AB 

 
 
Bild 1. Apotekets kvalitétskontroll. 
 
Det blir allt viktigare för kunderna att produkter är skonsamma mot människa, miljö och 
att de har tillverkats under ansvarsfulla förhållanden. Apoteket möter detta genom att ha 
en tuff kvalitétskontroll. Vi är ledande inom hållbar utveckling och tar därför 
kvalitétsfrågorna längre än vad lagstiftningen kräver. 
 
MQ AB 
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Bild 2. MQ’s Give Hope. 
 
Give Hope är ett initiativ från Barncancerfonden som bygger på glädjen att ge. MQ 
samarbetar med Barncancer genom att bland annat ha utvalda Give Hope-märkta 
produkter i butikerna och på webbplatsen. När du köper en Give Hope-märkt produkt så 
stödjer du samtidigt kampen mot barncancer. 
 
Statoil Fuel & Retailing 

 
 
Bild 3. Statoils samarbete med BRIS. 
 
Statoil har valt att stödja BRIS verksamhet med start december 2013. Genom vårt 
ekonomiska stöd har en kuratorsstol kunnat bemannas. BRIS och Statoils gemensamma 
mål med samarbetet är att genom olika aktiviteter finansiera fler heltidstjänster i BRIS 
stödverksamhetför och därigenom hjälpa ännu fler barn. 
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I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuer och innehållsanalys av webbplatser 
och kampanjer, resultatet efterföljs av analys. 
 

5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS 

5.1	  Intervjuer	  

5.2	  Resultat	  -‐	  Organisationernas	  CSR-‐strategier	   

5.2.1	  Synen	  på	  ansvar	  -‐	  en	  förutsättning	  för	  strategiskt	  arbete 
Vilken syn de utvalda företagen har på ansvar, utgör grunden för deras strategiska 
arbete med CSR. Företagen kan se på ansvaret som en helhet eller endast fokusera på 
vissa delar. Ett exempel på detta är hur Anders Rynnel, kund- och varumärkesstrateg på 
Apoteket AB, beskriver hur de har en speciell historia och att de tidigare varit ett 
monopol med samhällsansvar på uppdrag från regeringen. Han förklarar hur de vill 
fortsätta att ta det ansvaret och poängterar vikten av att ansvaret sträcker sig längre än 
att endast maximera ägarnas kapital och vinster. Rynnel menar också att det handlar om 
ett ansvar mot tredje part vilket kan handla om människor, miljö eller något positivt för 
samhället som helhet. Henrik Grenert, kvalitéts- och miljöchef på Statoil Fuel & 
Retailing, är inne på samma spår. Han menar att företag inte bara ska finnas för att tjäna 
pengar utan på något sätt ta ett större ansvar. Han hänvisar till teorin Triple Bottom 
Line, och menar att man som företag har krav på sig inte bara från ägare.  
 

“Jag tycker att samhällsansvar är en del av Triple Bottom Line. Det innebär att företag inte 
endast ska finnas för att tjäna pengar, utan på något sätt ta ett större ansvar och bidra till ett 
hållbart och bra samhälle” – Henrik Grenert, Statoil Fuel & Retailing 

 
Den tredje respondenten Peter Karlsson, Supply Chain Manager på MQ AB, hänvisar 
till sin verksamhet och menar att de låga kostnaderna att producera i Asien är idén, men 
ansvar är att se till att skapa bra förhållanden. Likt de övriga respondenterna finns den 
ekonomiska aspekten men ansvaret är något som Karlsson menar är att se till bra 
arbetsförhållanden, inte tära på naturresurser och ha så lite miljöpåverkan som möjligt.  
 

“Vi vill vara det goda företaget och ta samhällsansvar. Om inte vi kan visa att vi tar ansvar för 
miljön och för de arbetsförhållanden där vi producerar våra kläder, kommer vi inte att 
uppfattas som det goda företaget och då smittar det av sig på massa annat också. Delar av detta 
ingår i våra värderingar” – Peter Karlsson, MQ AB  
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Grenert på Statoil har en ytterligare aspekt att tillägga på ansvarssynen. Han menar att 
utmaningen finns i att som privat företag möta ägarnas krav på lönsamhet och samtidigt 
driva ett långsiktigt och seriöst hållbarhetsarbete. Han hävdar att ett företag måste hitta 
en balans mellan att vara hållbara och lönsamma. Annars riskerar det företaget att få 
problem på marknaden. 

5.3	  Analys 

5.3.1	  Synen	  på	  ansvar	  -‐	  en	  förutsättning	  för	  strategiskt	  arbete 
I samtliga respondenters resonemang kring företagens sociala ansvar finns en grund i att 
ta ett större ansvar än att bara maximera vinst och tjäna pengar, utan också verka för att 
bidra till ett bättre samhälle. I deras resonemang kan man se likheter med Europeiska 
Kommissionens definition av CSR, som också menar att ansvaret sträcker sig längre 
“Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala 
och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet”.  
 
Vår teoretiska referensram behandlar Elkingtons teori om Triple Bottom Line (TBL) 
och Carrols CSR-pyramid. Dessa två teorier har liknande modeller över CSR dess olika 
ansvarsområden som företag kan arbeta med. Samtliga respondenter talar om hur deras 
ansvar sträcker sig längre än att tjäna pengar och maximera vinst, och de utvalda 
företagen har valt att engagera sig i både miljö- och sociala frågor. Något som TBL 
utgår från när den menar att det ekonomiska värdet är grunden och att de sociala och 
miljömässiga aspekterna är ytterligare dimensioner. Flera av respondenterna nämner 
just TBL när de talar om samhällsansvar och menar att företag inte bara ska finnas till 
för att tjäna pengar. De påpekar i enighet med TBL att ansvaret sträcker sig längre än att 
maximera ägarnas vinster eller bibehålla låga produktionskostnader. Elkington nämner 
att svårigheterna finns i att lyckas kombinera intressenternas och ägarnas krav. Grenert 
på Statoil stärker detta och menar att en utmaning är att företag inte bara kan vara 
hållbara, utan att de även ska vara lönsamt. Det gäller att hitta balansen mellan dessa 
aspekter. 
 
Likheter i respondenternas ansvarssyn finns även i enighet med Carrols pyramid som 
menar att det ekonomiska och lagliga ansvaret är grundläggande områden för företagets 
existens och att det etiska ansvaret är ett sätt för företagen att göra det rätta och inte bara 
vad lagen kräver. Karlsson på MQ talar om det goda företaget, och menar att om man 
visar sitt ansvar för miljö och goda arbetsförhållanden, kan man uppfattas som det goda 
företaget. Detta resonemang kan kopplas till den fjärde delen i Carrols CSR-pyramid 
som talar om det filantropiska ansvaret, där företagen ska agera som en god medborgare 
och aktör i samhället. Rynnel på Apoteket tar upp ansvaret mot människor och miljö 
men menar också att ansvaret kan vara att bidra till en positiv ingrediens till samhället 
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som helhet vilket också kan visa på ansvar i den fjärde delen av pyramiden, det 
filantropiska ansvaret.  

5.4	  Resultat	  -‐	  Värderingar	  i	  CSR-‐arbetet 

5.4.1	  Värdegrunden	  identifierar	  CSR-‐arbetet 
I frågan om att förankra värdegrunden med CSR-arbetet resonerade respondenterna 
samstämmigt. De belyste vikten av att integrera CSR-frågorna till en naturlig del av 
affären. Karlsson hänvisar till deras långsiktiga mål och värderingar, och menar att MQ 
lägger stor vikt vid att vara hållbara och erbjuda kvalité till sitt sortiment.  De flesta 
respondenter var eniga om att CSR-arbetet bör vara integrerat med deras varumärke, 
och hur tankesättet kring hållbarhetsaspekten ska vara implementerat. 
 

”Hållbarhet är ju en av de viktigaste strategierna. Att jobba just med ansvar, att jobba med 
samhällsengagemang och inte bara bry oss om den enskilde individen utan även att inte skita 
ner miljön och att vi tar ett socialt ansvar. Och det är en del av oss, det är inte något som vi gör 
på sidan om” – Anders Rynnel, Apoteket AB 

 

5.4.2	  Att	  förankra	  CSR-‐arbetet	  genom	  att	  involvera	  medarbetarna	   
När frågan ställdes om hur företagen förankrar CSR-arbetet, ansågs det vara väldigt 
viktigt att involvera de anställda för att lyckas. Samtliga företag jobbar intensivt med 
integreringen av personal. Rynnel tar som exempel deras kvalitétskampanj, som 
försäkrar att Apotekets produkter är skonsamma mot människa, miljö och att de har 
tillverkats under ansvarsfulla förhållanden. I den kampanjen fick personalen genomgå 
en kvalitétskontrollsutbildning innan, där de gick igenom olika steg och olika typer av 
kontroller. Personalen blev sedan certifierade som kvalitétskontrollsexperter. Rynnel 
pekar på vikten av att alla aktiviteter ska bottna i Apotekets värderingar. Även Karlsson 
på MQ beskriver hur deras kampanj i samarbete med Barncancerfonden “Give Hope” 
ligger dem varmt om hjärtat och att det är ett medvetet val och beskriver hur 
personalens kunskap i frågan är viktig. Grenert tar som exempel att deras samarbete 
med BRIS var ett val som alla medarbetare inom Statoil fick vara med att göra. 
Grundkriteriet var att stödja en verksamhet som hjälper utsatta barn, men beslutet var 
det medarbetarna som tog. Grenert beskriver också hur de på Statoil har en tävling, där 
den station som samlar in mest pant vinner. Grenert poängterar att det handlar inte bara 
för stationerna att ställa ut ett kärl, utan lika mycket att informera och sprida budskapet.  
 

“Vi hade som grundkriterium att vi skulle stödja någon verksamhet som handlar om utsatta 
barn, men det finns flera organisationer än BRIS som jobbar för barn, exempelvis Röda Korset. 
Och då valde vi att alla fick vara med att lägga sin röst. Det är ett sätt att skapa engagemang” – 
Henrik Grenert, Statoil Fuel & Retailing 
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5.4.3	  Att	  välja	  och	  välja	  bort,	  i	  enighet	  med	  värderingar 
Men respondenterna påpekar dock en utmaning i frågan, och det är främst att man som 
företag måste vara konsekvent med sitt arbete. Det är något alla är eniga om är väldigt 
viktigt. Man ska kunna våga välja och våga välja bort, och Rynnel på Apoteket menar 
att man aldrig kan vara för tydlig med att förankra initiativen tillbaka till den 
värdegrund man står på. Rynnel poängterar vikten av att motivera det som man gör med 
anledningen av de värderingar som man står för.  
 

“Att våga stå för sina värderingar. Att man vågar säga nej till en storsäljare om det inte ligger i 
enlighet med vad man står för. I längden ser jag det som ett uthållighetsarbete, att våga vara 
konsekvent och tänka långsiktig” – Anders Rynnel, Apoteket AB 

 

Anders förmedlar vikten av att man måste vara självständig och inte ge efter för andra 
företag som inte delar samma värdegrund. Annars förlorar man tankesättet till att vara 
konsekvent. 

5.5	  Analys	   

5.5.1	  Värdegrunden	  -‐	  identifierar	  CSR-‐arbetet 
Samtliga respondenter menar att CSR-arbetet bör förankras och att arbetet inte är något 
som görs på sidan om. Borglund, De Geer och Sweet beskriver hur en tydlig värdegrund 
kan relateras till organisationers syn på CSR-arbete. Grenert uttrycker sig likasinnat hur 
Statoil försöker implementera tankesättet i alla aktiviteter. Karlsson på MQ beskriver 
hur värderingarna styr hur MQ vill vara hållbara och erbjuda kvalitét och Rynnel 
poängterar samma sak när han beskriver hur hållbarhet är en av de viktigaste 
strategierna, en del av Apoteket och inget de gör på sidan om. Borglund, De Geer och 
Sweet menar att konsekvenserna av att inte leverera det man kommunicerar ut kan tära 
på förtroendet. Respondenterna tar som exempel att det handlar om att våga välja och 
våga välja bort i enighet med sina värderingar. 
 

5.5.2	  Att	  förankra	  CSR-‐arbetet	  genom	  att	  involvera	  medarbetarna 
Teoriavsnittet om varumärke menar att företags kommunikation kring värdegrunden 
(arvet) måste överensstämma med identiteten och varumärkesimagen. Resultatet tyder 
på att samtliga företagen i vår studie lägger stor vikt vid att involvera medarbetarna. 
Och flera av respondenterna beskriver hur viktig den interna förankringen är innan 
budskapet kommuniceras externt. Som nämndes i resultatet var respondenterna överens 
om att involvering av medarbetare var en vital del, som de arbetade för. I vår studie har 
vi identifierat att våra respondenter lägger stor vikt vid att förankra CSR-arbetet internt 
och ser till att arbetet bottnar i deras värderingar. I respondenternas resonemang finns 
likheter med vad Blombäck och Scandelius menar, att konsumenter uppfattar 
varumärken som mer trovärdiga om företagets arv och grundvärderingar går mer i linje 
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med deras CSR-arbete. Därför kan man anta att respondenterna medvetet arbetar med 
dessa frågor för att inte mista förtroendet för sitt CSR-arbete.  
 

5.5.3	  Att	  välja	  och	  välja	  bort,	  i	  enighet	  med	  värderingar 
Respondenterna medgav att det var en utmaning att kombinera lönsamhet och 
hållbarhet med hänsynen till ägarna och deras krav på vinst. De menar att balansen är 
svår att finna. Borglund, De Geer och Sweet menar att det finns två typer av värden som 
kan vara svåra att kombinera och att organisationer står inför dessa dilemman i alla 
beslut de fattar. Vad som ger bästa ekonomiska resultat kanske bryter mot etiska värden 
och vice versa. Det är också i detta beslutsfattande som respondenterna resonerar kring 
utmaningen med CSR, som kan skada förtroendet. Att skepsisen som skapats kring CSR 
handlar om lönsamhet och hållbarhet i kombination. 
 

5.6	  Resultat	  -‐	  Positionering	  genom	  socialt	  ansvar 

5.6.1	  Att	  ta	  position	  -‐	  krav	  från	  omvärlden?	  
Vidare diskuteras huruvida man positionerar sig eller ej, genom att man tar socialt 
ansvar. Peter Karlsson resonerar såhär: 
 

“Jag ska väl säga att det mer är en hygienfaktor. Jag vet inte om man får konkurrensfördel för 
det, men om man inte gjorde det så tror jag att man skulle få det motsatta. Våra kunder är 
medvetna idag, de ställer krav på oss. Om vi inte når upp till de kraven och förväntningarna så 
vill inte de bära våra kläder. Då försvagas  MQ som varumärke” – Peter Karlsson, MQ AB  

 
Både MQ och Statoil är eniga om att CSR-arbetet är en hygienfaktor. De båda 
framhäver hur kunderna kräver dessa delar av de företag som de handlar av. Grenert 
menar att det innebär att ha god ordning på saker och ting, att jobba långsiktigt och att 
vara trovärdig. Han hävdar också att det kan innebära fördelar, till skillnad från 
konkurrenter som inte arbetar på samma sätt. Om företagen inte möter kundernas krav, 
kan varumärket riskera att bli svagt, något som Karlsson på MQ är noga med att belysa. 
Grenert på Statoil fortsätter resonemanget om kundernas krav med att påpeka vikten av 
att kommunicera hur man jobbar med hållbarhetsfrågan. Han menar att kunderna väljer 
bort företag som inte medvetet jobbar med frågorna. 
 

”Vi har hamnat i ett läge nu i Sverige där många frågor som har med hållbarhet att göra 
faktiskt upplevs från kunderna som någonting man kräver av det företaget man ska handla av. 
Vissa av de här delarna har blivit hygienfaktorer” – Henrik Grenert, Statoil Fuel & Retailing 

 
Den utmaning som uppstår blir att skapa förtroende i ljuset av den generation som växer 
upp nu, i en miljö och i ett samhälle där problemen är mycket större. Grenert beskriver 
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växthusproblematiken som något som de som föds idag kommer att få uppleva. Statoils 
framtida kunder kommer därmed att ställa högre krav. 
 

5.6.2	  Positionering	  som	  genererar	  fördelar	  
Statoil är noga med att visa en tydlig inställning till dels det företaget står för, men även 
sådant som inte stämmer överens med värdegrunden. 
 

”Vi har ju sagt att vi inte vill ha att göra med palmolja i våra drivmedelsprodukter, om ett annat 
företag väljer att fortsätta med palmolja trots den debatt som har diskuterats kring problemet 
med den att den skövlar stora regnskogar och så vidare. Då kan man se framför sig att vår 
inställning till att tacka nej till palmoljan är en fördel gentemot vår konkurrent, som eventuellt 
väljer att gå vidare med palmoljeanvändningen” – Henrik Grenert, Statoil Fuel & Retailing 

 
Exemplet om palmoljeanvändningen visar hur positionering i CSR-frågor kan generera 
konkurrensfördelar. Grenert menar att de inte ser någon motsättning i att jobba med 
hållbarhetsfrågor och att vara lönsam, och poängterar hur de genom seriöst arbete med 
CSR-frågor stärker sitt kunderbjudande och på sikt kan gå med vinst. Hur 
respondenterna arbetar för att skapa konkurrensfördelar skiljer sig en del, men de är 
överens om att det är en viktig fråga. Att stärka kunderbjudandet är något som Karlsson 
på MQ är inne på, han menar att CSR är en självklarhet att arbeta med och poängterar 
att MQ har högre kvalitétsnivå än flera av sina konkurrenter. Rynnel tar som exempel 
Apotekets kvalitétskontroll som innebär att alla Apotekets produkter genomgår 
noggranna tester. Det är ett sätt att bygga trovärdighet; att ta en position som trovärdiga 
genom att bygga bevis för det.  
 

”Tidigare har man liksom sett oss som en väldigt trovärdig aktör, men man har kanske inte 
förstått varför vi är trovärdiga. Och det här är ett sätt att bygga bevis för att vi jobbar stenhårt 
med kvalitét och vi ser till att det är justa produkter för dig som individ. Att de fungerar, håller 
vad de lovar och de är bra för din familj” – Anders Rynnel, Apoteket AB 

 

5.6.3	  Att	  bygga	  trovärdighet	  genom	  CSR 
Synen på hur man bygger trovärdighet är från företagen rätt enig, ett återkommande ord 
är konsekvent och långsiktig. Statoil strävar ständigt efter att vara konsekventa. Genom 
konsekvent och långsiktigt arbete skapar man en trovärdighet till arbetet, enligt Grenert. 
Samarbetet med BRIS är ett exempel på långsiktigt engagemang, och tanken är att de 
vill stötta deras verksamhet genom ett antal olika åtgärder. Rynnel på Apoteket lägger 
vikten vid att vara konsekvent och menar att det bästa är att hålla sig till det man är bra 
på och inte bli så trendmedveten. Han menar att man ska agera sann mot sig själv och 
det man tror på. Att engagemanget är starkt förknippat i Apotekets DNA. Även 
Karlsson resonerar kring konsekvensens betydelse för att skapa förtroende och där är 
strategin att jobba långsiktigt. 
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”Om frågan är att skapa förtroende gäller det att vara konsekventa i det här arbetet, aldrig ge 
vika och att hela tiden ha CSR-frågorna för ögonen, och vara konsekvent i genomförandet. Då 
bygger vi ett långsiktigt förtroende. Så vi inte lockas av kortsiktiga vinster, utan att vi jobbar 
långsiktigt här för att skapa förtroende” – Peter Karlsson, MQ AB  

 

5.6.4	  Transparens	  skapar	  trovärdighet 
Karlsson på MQ beskriver hur de försöker tala om vad de gör och vara öppna. Han ger 
exempel på hållbarhetsredovisning som ett sätt att tala om vad de gör. Ett annat är att 
publicera leverantörslistan, vilket de inte gjort ännu. Den största utmaningen kring att 
skapa förtroende är att få kontroll över hela leverantörskedjan. 
 

”Vårt ansvar sträcker sig hela vägen. Idag har vi väldigt bra kontroll på vår leverantör, t.ex. när 
det gäller t.ex. dunjackor. Då har vi även bra kontroll på hur dunet tas fram. Det ska vi 
utveckla, det kommer att komma ökade krav på transparens i hela Supply Chain” – Peter 
Karlsson, MQ AB  

 
Grenert beskriver en annan utmaning som finns särskilt för Statoil som 
drivmedelsbolag. Han beskriver hur Statoil de senaste åren höjt andelen förnybara 
drivmedel, men har ändå svårt att förändra branschens anseende. Han påpekar att Statoil 
fortfarande betraktas som en skurk i sammanhang som dessa och därför är utmaningen 
att skapa förtroende extra tuff. Men Grenert poängterar att man måste vara öppna och 
tydliga med vad man väljer att satsa på, och arbeta transparent därefter. Likt Grenerts 
resonemang kring utmaningen med att skapa förtroende resonerar Rynnel på Apoteket 
kring vikten av att leva som man lär. Rynnel menar att det är mänskligt att göra fel, men 
att det handlar om att snabbt kunna rätta till dem. 
 

“Någonstans handlar det om att leverera de förväntningar man bygger upp och det är 
jätteviktigt. Hela organisationen, hela vårt sortiment är helt i linje med hur vi tänker och vad 
det är för krav som vi ställer på våra produkter. För annars bygger vi ett pappersslott” – Anders 
Rynnel, Apoteket AB 

 

Det är dessutom viktigt, enligt Apoteket, att de inte tullar på kvalitén eller de principer 
som de har. 
 

5.6.5	  Kompetens	  skapar	  trovärdighet 
I frågan om trovärdighet har Apoteket lagt mycket arbete på sin kvalitétskontroll, och 
hur den utgjort grunden för att kunna övertyga om sina produkter. Rynnel menar att de 
sex stegen som produkterna går igenom innan de landar på deras hyllor är viktiga. Och 
det handlar om allt från behovskontroll till personalens kunskap. Det är bevis för att 
man ska kunna lita på Apotekets produkter. Rynnel poängterar att förtroendet är helt 
avgörande, folk måste kunna lita på vad Apoteket gör. Han nämner hur det övriga 
sortimentet, som inte klassas som mediciner, är bristfälligt hos flera av konkurrenterna. 
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Läkemedelsverket bestämmer riktlinjerna för mediciner men det övriga sortimentet är 
inte reglerat på samma sätt som läkemedel. 
 

”Vi vet att våra konkurrenter tar in produkter som vi tackar nej till. Och då måste vi bli tydliga 
med att tala om att vi arbetar på ett annat sätt. Så att trovärdigheten är helt central. Även om vi 
ska vara trovärdiga inom medicinområdet och ha duktig personal som kan sina grejer och kan 
ge goda råd kring läkemedel, så måste det genomsyra vårt sortiment även gällande andra 
produkter” – Anders Rynnel, Apoteket AB 

 
Resterande respondenter har ett liknande synsätt gällande vikten av kompetens. 
Karlsson menar att det är viktigt att personalen på MQ är kompetenta och kan svara på 
kundernas frågor. Det är även krav på att man måste utbilda personalen. På Statoil 
förklarar Grenert att de har utbildningar och löpande uppföljning både på 
koldioxidutsläpp och vad det innebär för verksamheten.  

5.7	  Analys 

5.7.1	  Att	  ta	  position	  -‐	  krav	  från	  omvärlden? 
I intervjun upplever samtliga respondenter att kunderna är mer medvetna idag än 
tidigare, och ställer högre krav på att företagen tar sitt ansvar. I teoriavsnittet om 
intressenternas makt beskrivs just detta. Respondenterna resonerar kring hur kundernas 
krav på arbete med CSR och ansvarstagande har inneburit att CSR-arbetet numera är en 
hygienfaktor, något som kunderna kräver från företagen de handlar av och som 
företagen i regel måste arbeta med idag.  
Borglund, De Geer och Sweet beskriver hur företagen måste uppfylla omvärldens 
villkor för att vinna legitimitet. Detta diskuteras även hos respondenterna som beskriver 
hur företagen måste leva upp till kraven och förväntningarna från omvärlden för att 
undgå att bli svaga varumärken i kundernas ögon.  
 

5.7.2	  Positionering	  som	  genererar	  fördelar 
Respondenterna berättar om hur de på olika sätt gjort val och tagit ställning i frågor. De 
belyser även hur dessa ställningstaganden skapat fördelar gentemot konkurrenter. Enligt 
Porter och Kramer är shared value ett sätt för företagen att gynna såväl samhället som 
företaget. Detta tankesätt är något som identifierats hos samtliga respondenter. Grenert 
beskriver hur Statoils ställning till att exempelvis tacka nej till palmolja kan ge fördelar 
gentemot konkurrenter och att de därmed tar en position. Teoriavsnittet om CSR 
beskriver hur företagen likt shared value kan addera en social aspekt till erbjudandet, så 
att företaget förknippas med något mer än bara produkten. Resultatet tyder på detta 
tankesätt då respondenterna lägger stor vikt vid att sticka ut från deras konkurrenter, 
bland annat genom MQ´s kvalitétsnivå på deras sortiment. Rynnel nämner hur Apoteket 
kan ta en position som trovärdiga, genom att bygga bevis för det. Detta kan göras 



 
 

Att vinna förtroende är (h)ärligt 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 31 

genom kvalitétskontroller och tester. Respondenternas resonemang kring att bygga 
fördelar kan hänvisas till Porter och Kramer som menar att om företag tar hänsyn till att 
produkterna gynnar och är bra för kunderna kan bygga sociala fördelar. Respondenterna 
har en positiv inställning till att arbete med CSR kan skapa konkurrensfördelar och 
långsiktig vinst, något som anses viktigt i teoridelen av CSR. Grenert på Statoil tar som 
exempel upp hur CSR kan stärka kunderbjudandet, men lägger stor vikt vid att hänsyn 
till värdekedjan och miljöansvar kan ge lägre resursförbrukning och lägre kostnader. 
Porter och Kramer menar att en win-win situation uppstår.  
 

5.7.3	  Att	  bygga	  trovärdighet	  genom	  CSR 
För att återanknyta till tidigare delar i analysen menar respondenterna att trovärdigheten 
avgörs i hur konsekvent företaget agerar. Engagemanget börjar i värdegrunden och 
handlar om att välja och välja bort i enighet till sina värderingar. I det fortsatta arbetet 
med att bygga trovärdighet resonerar respondenterna kring vikten av konsekvens och 
långsiktighet. Vad som studien även visat är hur samtliga respondenter menar att de 
genom sina val och ställningstaganden, kan ta en position som trovärdiga och därmed 
bygga konkurrensfördelar. Detta för oss in på teoriavsnitttet om varumärke som faktiskt 
behandlar samtliga delar, från företagets innersta värde ut till den externa 
kommunikationen. Där sammanlänkningen och konsekvenstänkandet är av vikt. Detta 
är också vad resultatet visat, att respondenterna finner den röda tråden som en viktig 
faktor för att bygga förtroende. Bergström beskriver vikten av att profil, identitet och 
image överensstämmer, och att företag måste agera tydligt, konsekvent och 
förtroendeingivande när de kommunicerar ut i omvärlden. En av respondenterna, 
Anders Rynnel, menar att Apotekets engagemang är starkt förknippat med deras DNA, 
vilket även de andra respondenterna resonerat kring.  
 

5.7.4	  Transparens	  skapar	  trovärdighet 
Teoriavsnittet om förtroende beskriver hur förtroende från omvärlden är nödvändigt, 
och grundar sig i öppenhet och transparens. Resultatet tyder på att respondenterna är 
eniga i att öppenhet är av stor vikt för att lyckas skapa förtroende. Respondenterna tar 
som exempel upp olika sätt att agera öppet genom leverantörslistor, 
hållbarhetsredovisningar. Resultatet visar även på hur respondenterna lägger vikten vid 
att kommunicera om vad de gör och vad de satsar på. Blombäck och Scandelius 
sammanfattar med att konsumenter uppfattar varumärken som mer trovärdiga om 
företagets arv och grundvärderingar går mer i linje med deras CSR-arbete. På samma 
sätt beskriver Rynnel på Apoteket att om kommunikationen inte ligger i linje med 
organisationens grundtanke kan man bygga ett pappersslott.  
 
Resultatet visar att respondenterna arbetar enligt Mayer, Davis och Schoorman’s fyra 
sätt att skapa förtroende. Respondenterna talar likt teorin om att stärka trovärdigheten 
genom att verka kompetent, uppdaterad och säker på sin sak. Kunskapen är här en 
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viktig faktor. Som exempel på att bygga trovärdighet genom transparens nämner Rynnel 
Apotekets kvalitétskontroll. Han menar att kvalitétskontrollen är ett sätt att bygga bevis 
för att man ska kunna lita på Apotekets produkter. Respondenterna tar även upp vikten 
av duktig och kompetent personal som kan ge råd, genom utbildningar och 
kompetensuppföljning. Något som även det uppfyller kriteriet om att vara kompetent 
och uppdaterad för att bygga förtroende. De två sista delarna i Mayer, Davis och 
Schoorman’s resonemang om att bygga förtroende är att följa regler/riktlinjer samt visa 
välvilja. För att återanknyta till tidigare delar i analysen har resultatet visat att 
respondenterna även arbetar med dessa delar. I samtliga respondenters resonemang 
kring företagens sociala ansvar finns en grund i att ta ett större ansvar än att bara 
maximera vinst och tjäna pengar utan också verka för att bidra till ett bättre 
samhälle. Flera respondenter menar, likt teorin om Triple Bottom Line, att företag inte 
finns till enbart för att tjäna pengar, utan även för att ta ansvar och bidra till ett bättre 
samhälle. Rynnel på Apoteket menar att ansvaret kan dels vara mot människor och 
miljö, men även som ett bidrag till samhället som helhet vilket tydliggör en önskan om 
att visa välvilja.  
 
I tidigare delar av analysen har det nämnts hur företagens syn på ansvar och värdegrund 
identifierar CSR-arbetet. Vad som påpekats är hur värdegrunden kan kopplas till 
trovärdighet. Kommunicerar inte företagen i enighet med deras värdegrund kan 
förtroendet skadas. Därav har konsekvens och långsiktighet nämnts som viktiga faktorer 
av respondenterna. Att ta en position som trovärdig är utmaningen, menar 
respondenterna. Och för att bygga den trovärdigheten använder de sig av att visa 
transparens, kunskap, laglighet och en välvilja. 
 

5.8	  Webbplatser	  

5.9	  Resultat	  -‐	  Att	  kommunicera	  trovärdighet	  och	  socialt	  ansvar	  

5.9.1	  Orientering	  &	  konstruktion	  

På Apotekets startsida www.apoteket.se navigerar man sig överst på sidan och klickar på 
Om Apoteket, där finns underflikar med information om: Mål och strategier, 
Konsument, Vård, Företag, Finansiell information, Bolagsstyrning och Hållbar 
utveckling. Informationen på samtliga underflikar är presenterade på ett liknande sätt, 
med först en rubrik och med en förklarande ingress, sedan följer en eller flera flikar med 
underliggande artiklar som går djupare in på området. Längre brödtexter är indelade i 
stycken och det används punktlistor. När det behövs finns vidare information i form av 
länkar, som exempelvis deras hållbarhetsredovisning. Vi har inom Apoteket valt att 
undersöka Mål och strategier och Hållbar utveckling.  
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Även på MQ’s webbplats www.mq.se navigerar man sig vidare genom att trycka på 
fliken Om MQ som ligger uppe i det högra hörnet, på liknande sätt som Apoteket. Väl 
där möts besökaren av några rubriker på vänster sida, däribland: Jobba på MQ, 
Kundservice, Företagsansvar och Press. Dessa innehåller rubriker som tydligt 
strukturerar upp den kortfattade texten. Klickar man sig vidare på Företagsansvar tar 
man sig till deras interna arbete, däribland: Vision mål och strategi och Hållbarhet (som 
innehåller Leverantörer, Arbetsvillkor, Djurrätt, Miljö, Hållbara material och 
Produktansvar). 
 
Tittar man på startsidan för Statoil som är www.statoil.se, finner man länken Om Statoil 
längst upp i mitten, lite åt höger håll, precis som de två tidigare webbplatserna. Klickar 
man sig vidare där finner man ett par rubriker i mitten som ligger tydligt på en smal grå 
tonplatta. Även här är strukturen tydlig, med flikar på vänster sida som innehåller texter 
med underrubriker för att underlätta läsningen. Rubrikerna i den smala grå tonplattan är 
Företaget, Nyheter och Press, Jobba hos oss och Klimat och Miljö. Vi har valt att 
analysera Våra värderingar och Socialt ansvar under rubriken Företaget, och Vad gör 
Statoil? under rubriken Klimat och Miljö. 
 

5.9.2	  Värdegrunden	  identifierar	  CSR-‐arbetet	  

Letar man sig vidare på sidan finner man företagens värderingar. De tre företagen 
presenterar sina visioner, mål, strategier och värderingar, för att kommunicera ut sin 
värdegrund. 
 

 
 
Bild 4. Apotekets värdegrund. 
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På Apotekets sida Mål och strategier finner man rubriken “Strategisk inriktning” följt 
av en förklarande ingress med Apotekets vision: 
 

”Ett liv i hälsa – är ledstjärna när företaget formas för att bli den ledande aktören på framtidens 
hälsomarknad” – Apoteket AB 

 
 
Bild 5. MQ’s värdegrund. 
 
Under MQ’s liknande flik Mål, Vision och Strategier presenterar man även här tydligt 
och konkret var man i framtiden vill vara, vilka mål man vill uppnå och vad man 
använder för strategi för att åstadkomma detta. MQ’s vision är som följer: 
 

“MQ ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden” – MQ AB 
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Bild 6. Statoils värdegrund. 
 
Statoils presentation av företag skiljer sig en del från Apotekets och MQ’s. Då dessa 
pratar om företagets vision, tar Statoil istället upp värderingar som genomsyrar 
företaget. Efter att ha tryckt på fliken Företaget på Statoils webbplats dyker Våra 
värderingar upp på toppen av vänster sida. Där beskriver Statoil hur de utgår ifrån fyra 
värderingar som utgör kärnan för allt de gör. Värderingarna är “modig, öppen, 
engagerad, omtänksam”, och de utvecklar: 
 

“Våra värderingar driver oss att uppnå goda prestationer och vägleder oss i hur vi gör affärer, 
hur vi arbetar tillsammans och med andra” – Statoil AB 

	  

5.9.3	  Strategier	  visar	  vägen	  
Efter att ha undersökt värderingarna gick vi vidare till företagens respektive strategier 
och mål. Det som var märkbart i samtliga företags strategier var att texterna 
presenterades väldigt övergripande, och nästintill svävande. MQ’s strategi är att 
“verksamheten ska bedrivas med en miljömedveten och hållbarhetsinriktad ambition”. 
Texten är kortfattad och de finansiella målen presenteras därefter med hjälp utav 
statistik, samt siffror man vill uppnå inom de närmsta åren. Texten på temasidan Mål, 
Vision och Strategier är informativ och det är lätt att navigera sig till den information 
man söker. En viss del av MQ’s text skulle kunna anpassas mer till besökaren, då all 
statistik gör texten något formell. Texten visar dock på logiska argument kopplat till 
deras uppnådda mål, och de visar även upp legitimitet när MQ beskriver hur 
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väletablerad deras kedja är med “rikstäckande butiksnät”. Med konkreta siffror och ett 
logiskt argument om vinst ger det en trovärdighet till texten. 
 
Vi gick vidare med att undersöka Apotekets strategier. De presenterar sina 
huvudstrategier i punktlista, och den upplevs väldigt öppen, och dessa är: driva 
försäljning med starka kunderbjudanden och en tydlig profil, utveckla nya 
kunderbjudanden, marknader och samarbeten, sänkta inköpskostnader och driva en 
effektiv varuförsörjning, sänka kostnader och förenkla arbetssätt, attrahera, utveckla och 
behålla rätt kompetens. Man försöker genom texten att informera, och utbilda besökaren 
om vad Apoteket och gör och är. Vi upplever Apotekets sida som strukturerad och 
utbildande, den är tydlig och erbjuder länkar till vidare information. Apotekets 
kärnvärden, strategiska vägval och varumärke lyfts även de fram i kortare texter. 
Apoteket tydliggör och motiverar dessutom vad deras kärnvärden innebär såhär: 
“Apotekets kärnvärden ska genomsyra företagskulturen och det dagliga arbetet. I alla 
kundmöten och erbjudanden vill vi uppfattas som trovärdig och omtänksam”. 
 
Sist av allt tittar vi på Statoils strategier. Även här har Statoil ett annorlunda upplägg, 
och man får följa upp de tidigare nämna värderingarna med en informativ video om hur 
Statoil jobbar med sitt miljöarbete. Längst ner på sidan tar Statoil upp hur de i framtiden 
ska förbättra sin kvalité som de uttrycker såhär: 
 

“Förbättringsarbete hos oss är en självklar del av alla våra medarbetares arbetsdag” – Statoil 
AB 

 
Nedanför tar de upp kortfattade exempel på förbättringsarbeten, som bland annat 
reklamationshanteringar och kundundersökningar. De använder även här övergripande 
begrepp som de ej går in djupare på, exempelvis “möjlighet till förbättring”, men går ej 
djupare in på vad det innebär. Längst ner hänvisar de vidare till policys och certifikat 
som troligtvis går djupare in på de mål de ska efterfölja för att förbättra kvalitén. 
 

5.9.4	  Organisationernas	  CSR-‐strategier	  

Efter undersökningen av företagets vision, strategier och värderingar går vi vidare till 
respektive företags ansvarstagande. På Apotekets webbplats hittar man fliken Hållbar 
utveckling några steg ner i vänstermarginalen på sidan. Den är strukturerad på samma 
enhetliga vis som tidigare fliken Mål & strategier. Inriktningen hållbar utveckling 
anknyter till Apotekets verksamhet, vilket upplevs som trovärdigt och inte något som är 
kopierat ur en lärobok. I tre flikar på sidan följer artiklar, den första förklarar Apotekets 
syn på hållbarhet och vad Apoteket gör i det dagliga arbetet. Deras budskap är tydligt 
och väldigt förklarande, de går från teori till praktik. De beskriver sitt ansvar utifrån tre 
delar: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Under fliken Miljö, förklarar Apoteket hur 
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de arbetar med miljö, de går även in djupare och beskriver att miljö är förankrat i 
organisationen och en del i strävan mot visionen: 
 

”Ett liv i hälsa. En god hälsa förutsätter en frisk miljö” – Apoteket AB  

 
I den tredje fliken på sidan finns området socialt ansvar, där är Apoteket kortfattade 
men tydliga med att de har en del i att påverka sociala förhållanden för kunder, 
medarbetare och indirekt underleverantörer. Apoteket ger praktiska exempel, vilket 
underlättar förståelsen. De är tydliga och öppna med deras miljöledningssystem som är 
certifierat enligt ISO 14001 och de menar att ”certifieringen är ett kvitto på att vårt 
miljöarbete håller måttet”.  
 
MQ presenterar sitt arbete under fliken Hållbarhet. Därefter följer ett antal rubriker till: 
Leverantörer, Arbetsvillkor, Djurrätt, Miljö, Hållbara material och Produktansvar. 
Rubriken Sustainability Report uteslöts då den innehöll tidigare års hållbarhetsarbeten i 
PDF-filer, och vi ämnar endast undersöka det nuvarande tillståndet på webbplatsen. 
MQ’s hållbarhetsarbete är likt Apotekets också indelat i tre delar: “ansvarsfull 
produktion, engagerade medarbetare och medvetna kunder”. Områdena är tydligt 
förklarade, där MQ nämner ord som “miljö” och “ansvar” så man får en förståelse för 
att dessa områden kommer tas upp djupare i kommande flikar. Under fliken 
Leverantörer beskriver man vikten av djupa relationer med leverantörerna, och att MQ 
inte äger egna fabriker utan förhåller sig till utvalda leverantörer. MQ förklarar på ett 
öppet och konsist sätt hur de jobbar med att bygga hållbara och långsiktiga relationer till 
leverantörerna, och hänvisar till sin hållbarhetsredovisning för mer information. Under 
fliken Arbetsvillkor förklarar man hur man förbättrar arbetsvillkoren genom olika 
initiativ och projekt, bl.a. samarbete BSCI (Business Social Compliance Initative). Här 
är texten fortfarande informativ och lite längre än i de tidigare flikarna. Man stöter på 
svåra begrepp och okända företag som inte tydliggörs i texten. Texten förmedlar logiska 
argument och ett tydligt etiskt ställningstagande för att bidra till bättre förhållanden 
både socialt och miljömässigt. Alla inititativ och projekt bygger på såväl förbättrade 
arbetsmiljöer till förbättrad hälsa för kvinnor. Flikarna om Miljö och hållbara material 
handlar om att ständigt öka deras andel av hållbara material i deras långsiktiga 
hållbarhetsarbete. Några exempel på hållbara material är lyocell och ekologisk bomull. 
Sista fliken är Produktansvar och tar upp det som genomsyrar deras produkter från 
produktion till leverans. De beskriver att de har som mål att ha plagg fria från skadliga 
ämnen, och hänvisar vidare till en länk, “Kemikaliegruppen”, som är en 
kunskapsplattform. Den sista fliken ger en återkoppling till deras strategi om att ha en 
miljömedveten och hållbarhetsinriktad ambition.  
 



 
 
Josefine Larsson & Måns Runsten Swärd 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 38 

Statoil arbetar också med miljö- och sociala frågor. De har valt att namnge sin rubrik 
gällande miljö till: Vad gör Statoil?  Denna flik ligger under Klimat och Miljö. Sidan tar 
upp vad Statoil gör för att minska påverkan på miljön De radar upp bedrifter de 
åstadkommit, deras utveckling av drivmedel och ökandet av återvinningsbara material 
av exempelvis plastpåsar. De tydliggör även konkreta mål för 2020, om att bland annat 
halvera deras egna koldioxidutsläpp. Allt är stilrent uppradat i punktlista, varje punkt 
beskriver informativt och konkret exakt vad som utförts. Denna sida är också väldigt 
övertygande. Trots de utsläpp som de nämner sig själva delvis ansvariga för, är de 
övertygande i den mening att de visar hur de lägger så pass mycket vikt på att 
miljökompensera så mycket de kan. 
 

“Påverkan på klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och som drivmedels- och 
smörjmedelsföretag har vi ett särskilt ansvar att minska de utsläpp av växthusgaser de 
produkter vi säljer ger upphov till” – Statoil AB 

 
Statoil presenterar även sitt arbete med Socialt ansvar under fliken Våra värderingar. 
Den är mer kortfattad än texten om miljö. Här har Statoil inriktat sig på att stödja 
organisationer relaterade till barn och ungdomar. Här märker man av en övertygande 
ton i texten, då de lyfter fram alla positiva aspekter som ingår när man väljer att jobba 
med frågor om socialt ansvarstagande. De belyser problemet med barn i riskzon och 
vikten av att arbeta med dessa, och de tar ett tydligt etiskt ställningstagande i och med 
detta. Längst ner hänvisar de till en ny sida om samarbetet med BRIS (som vi går in på 
mer i kampanjfilmen). Samarbetet genomsyrar hela organisationen, och butiker 
marknadsför den för att öka dess uppmärksamhet. Det är kortfattat och budskapet är 
tydligt, att ta ansvar för barns miljö och ge dem en så trygg uppväxt som möjligt. 

5.10	  Analys	  

5.10.1	  Värdegrunden	  -‐	  identifierar	  CSR-‐arbetet	  

Samtliga sidor har överlag konkret text som är lätt att begripa. Tydliga rubriker 
navigerar besökaren utan att lämna dolda budskap. Teoriavsnittet om varumärke menar 
att identiteten hos ett företag är viktig, och att företagens värdegrund återspeglas i deras 
CSR-arbete. Samtliga företag är tydliga med att presentera sina kärnvärden och 
strategiska vägval och det finns en tydlig hållbarhetsvision presenterad hos företagen. 
Hart menar att grunden till att skapa en hållbarhetsvision inom företaget är att utgå från 
det nuvarande miljöarbetet och därefter sträva efter förbättringar. Vilket kan identifieras 
hos företagen som redan i deras värderingar och strategier talar om miljö- och sociala 
frågor. Som exempel presenteras MQ’s strategier som handlar om att deras verksamhet 
ska bedrivas med en miljömedveten och hållbarhetsinriktad ambition.  
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5.10.2	  Strategier	  visar	  vägen	  

Företagen har valt att beskriva olika arbetsområden som de valt att engagera sig i. I 
teoriavsnittet om CSR tar vi upp forskaren Elkington’s teori Triple Bottom Line (TBL). 
I samtliga företag kan man identifiera och urskilja dessa tre arbetsområden som TBL tar 
upp. Apoteket beskriver budskapet med sitt hållbarhetsarbete nästintill ordagrant med 
den teoretiska betydelsen för TBL, nämligen socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
ansvar. Även Statoils värderingar stämmer väl in med TBL “modig, öppen, engagerad 
omtänksam”. Med “öppen och engagerad” beskriver de på webbplatsen att de tar ett 
socialt ansvar för att höja upplevelsen för kunden. Med ordet “omtänksam” syftar de på 
webbplatsen hur kunder ska kunna välja produkter med omtanke för klimat och miljö. 
MQ beskriver även de hur de tar ansvar på ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt 
plan. Vi beskriver i teoriavsnittet om CSR, Carrols pyramid som bland annat innefattar 
det filantropiska ansvaret, att företag agerar som en god medborgare och aktör i 
samhället. Resultatet visar på att företagen räknar in denna etiska/filantropiska 
dimension i deras ansvarstagande genom att ta ansvar utanför deras branschområden. 
Apoteket visar på sitt filantropiska ansvar genom att, förutom sin 
läkemedelsdistrubition, även har en rad olika samarbeten (Rosa Bandet, Friskis & 
Svettis mm.) för att på olika sätt öka livskvalitén på olika plan.  
 

5.10.3	  Att	  bygga	  trovärdighet	  genom	  CSR	  

Teoriavsnittet om trovärdighet tar upp vikten av att som företag presentera sitt arbete på 
ett öppet och transparent sätt, utan att lämna någonting dolt. Ett genomgående tema hos 
samtliga företags hemsidor är att de är tydliga och öppna med vad de valt att engagera 
sig i. Resultatet visar även att företagen erbjuder fördjupning på olika sätt. Exempel på 
detta är att MQ länkar till deras Sustainability Report, bland annat under fliken 
Hållbarhet. Även Apoteket hänvisar till deras års- och hållbarhetsredovisning direkt 
man tryckt på Om Apoteket. Statoil länkar sitt interna arbete under fliken Publikationer, 
där man finner dels en drivmedelsrapport men även bokslut. Vilket tyder på en önskan 
från företagen om att agera transparent. På samtliga webbplatser är det enkelt att hitta de 
externa länkarna så fort man tagit sig till flikarna för värdegrunden. Det är ett öppet sätt 
att redovisa sina handlingar för arbetet, och ser man till Sherry Bakers diskussion kring 
motsatserna till virthue ethics, finns bland annat sekretess. Utifrån resultatet ser vi då 
det motsatta till sekretess, nämligen öppenhet och transparens. Resultatet visar även på 
försök att från företagens sida försöka övertyga om sin välvilja och kunskap i deras 
engagemang, de presenterar fakta, statistik och uppnådda mål. Teoriavsnittet om 
trovärdighet menar att kunskap och att visa välvilja genom CSR kan bygga förtroende.  
 

5.10.4	  Det	  goda	  företaget	  

Resultatet tyder på att företagen lägger stor vikt vid den etiska dimensionen av CSR. 
Teoriavsnittet om etik tar upp trohet och socialt ansvar. Som exempel har MQ’s tre 
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hållbarhetsområden “en ansvarsfull produktion, engagerade medarbetare och medvetna 
kunder” en tydlig sammanlänkning. Begreppet lojalitet tas upp i teoriavsnittet om etik, 
och betonar att tilliten till företag sviktar om de inte tar ett socialt ansvar. Resultatet 
tyder på att samtliga företag är medvetna om kraven på deras ansvar. Med detta i 
beaktning kan man se på Statoils uttalande på webbplatsen angående vad de gör för att 
minska påverkan på miljön. Där förklarar de att de inom sin bransch har “ett särskilt 
ansvar att att minska de utsläpp av växthusgaser som produkterna de säljer ger upphov 
till”. Det tyder på att man är ärlig öppen och lojal gentemot sitt samhälle.  
 

5.10.5	  Från	  profil	  till	  image	  

Resultatet visar att samtliga företag belyser ämnet miljö på deras webbplatser, och hur 
de jobbar för att på ett eller annat sätt klimatkompensera. Detta är något som även 
respondenterna från varje företag betonar. De är fullt medvetna och därmed transparenta 
i att deras produktion faktiskt påverkar miljön, men på ett informativt sätt förklarar de 
hur de arbetar för att minska påverkan. Respondenterna har i tidigare analyser stärkt 
detta resonemang med att påpeka hur värdegrunden ska genomsyra företaget och den 
externa kommunikationen. Samtliga företag visar på att de tagit ett steg mot en 
miljöprofilering, som nämns i teoridelen, och visar därmed hur de vill uppfattas av 
omvärlden. Går man över till nästa begrepp i teoridelen kommer identitet. På 
webbplatserna finns strategier som tar upp dels hur man jobbar för klimatkompensering, 
hållbar utveckling och hur de tar socialt ansvar. Ett exempel är MQ’s arbete med 
förbättring av arbetsvillkor för de anställda. Genom att visa på att man tar såväl ett 
miljö- och socialt ansvar speglar de vilka företagen faktiskt är, identiteten. Detta leder 
slutligen vidare till imagen, vilken bild målgruppen har av företaget. I teoridelen om 
varumärke tas det upp att man som företag måste ta ansvar gentemot samhället för att 
stärka imagen. Det visar samtliga företag bland annat då genom att värna om miljön. 
Apoteket gör det genom att minska på miljöpåverkan för deras läkemedel, MQ gör det 
genom hållbara material för deras kläder och Statoil genom att minska utsläppen för 
växthusgaser. Därmed följer samtliga företag vägen från profil till image, från deras 
värden och strategier till ansvaret gentemot samhället. 
 

5.11	  Kampanjfilmer 

5.12	  Resultat	  -‐	  Att	  kommunicera	  trovärdighet	  och	  socialt	  ansvar 

5.12.1	  Apotekets	  kvalitétskontroll	  

Denotationer: En kvinna (kvinna nr.1) står i mitt i en av Apotekets butiker, till synes 
anställd på Apoteket, då hon är klädd så. Apotekets logotyp är alldeles ovanför hennes 
huvud. Bakgrundsmusiken är glad och upplyftande. Kvinnan (kvinna nr.1) inleder med: 
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”det är väldigt många som vill sälja sina produkter hos oss, men alla kommer inte in”. I 
nästa scen sitter samma kvinna (kvinna nr.1) i en båt, i en solnedgång omgiven av 
campare på stranden, kvinnan håller i en produkt. Kvinnan säger: ”ta den här 
tandkrämen, den innehåller ett ämne som till och med är förbjudet i hårfärgningsmedel, 
så den vill vi inte sälja”. I nästa scen står samma kvinna (kvinna nr.1) utomlands, vid ett 
till synes hotell med pool. Kvinnan håller i en produkt och säger: ”den här 
hudvårdsoljan innehåller 14 tveksamma ämnen, den finns hos andra men inte hos oss”. I 
scenen därefter står kvinnan (kvinna nr.1) i en sal där knivfäktning pågår i bakgrunden. 
Kvinnan håller i en produkt och säger: ”det här plåstret produceras på en fabrik med 
usla arbetsförhållanden, så det sa vi också nej till”. I följande scen står kvinnan (kvinna 
nr.1) utomlands, på ett varmt ställe bland berg och växtlighet. Kvinnan har en hatt med 
myggnät och viftar omkring sig. Kvinnan håller i en produkt och säger: ”och så har vi 
det här myggmedlet, det funkar helt enkelt inte”. I scenen därefter står kvinnan (kvinna 
nr.1) vid havet, i bakgrunden syns en bil och ett par som springer in en husvagn och 
kvinnan säger: ”och så har vi den här apparaten sen, tillverkaren klarar inte alls våra 
sociala och etiska krav så den går bort”. I följande scen står kvinnan (kvinna nr.1) vid 
en bullrande fabrik och smutsiga fordon passerar bakom henne. Kvinnan håller i en 
produkt och säger: ”och så har vi den här hudkrämen, i den fanns ett ämne som kan 
orsaka allergi så vi sa nej. Men då bestämde dom sig för att ta bort det där ämnet och då 
gick det ju bra”. Bilden zoomas ut och en text visas: Vi har en väldigt tuff 
kvalitétskontroll. Allt för att du ska känna dig trygg. Avslutningsvis kommer Apotekets 
logotype in i bilden med orden: Apoteket – vi gör det enklare att må bra. 
 
Konnotationer: I kampanjfilmen presenteras ämnet ganska omedelbart med att kvinnan 
säger: ”det är väldigt många som vill sälja sina produkter hos oss, men alla kommer inte 
in”. Därmed försöker filmen ganska direkt anknyta till kvalitétskontroll. Men sedan 
beskrivs de olika arbetsområdena inom kvalitétskontrollen löpande genom filmen. De 
områden som presenteras är: förbjudna ämnen i produkter, tveksamma ämnen, usla 
arbetsförhållanden, produkters funktion, att produkten inte klarar deras sociala och 
etiska krav och allergener. På slutet tydliggörs budskapet genom texten: vi har en 
väldigt tuff kvalitétskontroll. Allt för att du ska känna dig trygg. 
Känslorna i kampanjen är överlag positiva, det är positiv musik och tydliga och rappa 
sägelser. Dock finns en undermening i reklamfilmen som anspelar på det negativa. Det 
är produkter som är skadliga för miljön. Det är smutsiga bilar och fabriker, det är 
allergiframkallande och giftiga produkter. Men som Apoteket valt bort, och därmed får 
Apoteket en slags hjälteliknande roll gentemot andra vilket de också säger: den finns 
hos andra men inte hos oss. Vilket också kan ses som ett argument för att övertyga. 
Hela denna är uppbyggd av argument som söker övertyga om Apotekets ärlighet och 
engagemang. Genom att konkret i varje scen säga: den produkten innehåller det – så 
därför väljer vi bort den. Är att visa på ställningstagande och agerande, som kan söka 
övertyga konsumenten. Man bygger upp trovärdigheten ytterligare genom att använda 
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sig av fakta: ”det här plåstret produceras på en fabrik med usla arbetsförhållanden” och 
följer upp med ett ställningstagande:” så det sa vi också nej till” för att försöka 
övertyga. Vad de kan göra i dessa fall är att genom att visa sin ställning också skapa 
trovärdighet, de agerar som en ”hjälte” i hållbarhetsfrågan. I filmen finns flera etiska 
ställningstagande presenterade som tidigare nämnt, olika områden som Apoteket tar 
ställning för. De olika områdena har en undermening, som kan vara att verka bra för 
människa samt miljö samt att tillverkning skett under bra förhållanden. I filmen finns 
Apoteket med i varje scen genom att kvinnan till synes ser ut att arbeta på Apoteket, 
varumärket Apoteket är en central del, och man kan se hur Apotekets varumärke och 
produkter försöker att positionera sig som just hållbara och med god kvalité. Filmen 
börjar och slutar med Apotekets logotyp. 
 

5.12.2	  MQ’s	  Give	  Hope 
Denotationer: Från start ser man kampanjen Give Hope’s rosa logga uppe i vänstra 
hörnet. Under texten “Give Hope” ser man Barncancerfondens logga med en något 
mindre textstorlek. Kampanjfilmen börjar i ett klassrum med yngre barn, som till synes 
går i lågstadiet. Klassrummet är fyllt med skolbänkar och stolar fyllda med barn samt en 
lärare längst fram. Det framgår direkt att det är från morgonen, och läraren har upprop 
för barnen i klassen. I bakgrunden av klassrummet står en mängd föräldrar, så man kan 
tänka sig att det är första dagen på skolan. Utanför fönstret lyser även solen in. 
Bakgrundsmusiken är stämningsfull, och en aning sorglig, pianomusik i ganska högt 
tempo. Läraren börjar ropa upp barnens namn samtidigt som kameran filmar på 
respektive namn som sägs, och svarar ett glatt: Ja! Efter att läraren har ropat upp tre 
namn och fått svar från samtliga ropar hon namnet: Jakob? Bakgrundsmusiken fortsätter 
spela, men inget barn svarar och frågan förblir obesvarad. Läraren tittar frågande upp 
över klassrummet och letar med blicken efter Jakob (barn 1). Resten av barnen i 
klassrummet tittar något förvirrat runtomkring sig för att titta efter vem det är som inte 
svarar. Kameran ändrar vinkel till en tom bänk och en tom stol som den sakta zoomar in 
på. Mitt på bilden dyker det upp en stor vit text som säger “Idag drabbas ett barn av 
cancer”. Stolen är av samma modell som resterande stolar i klassrummet, men är målad 
i blått. Efter några sekunder knackar det på dörren och barn 1 dyker upp tillsammans 
med sin pappa som säger: Hej, ursäkta att vi är sena. Kameran filmar pappans rygg och 
läraren säger: Välkommen! Därefter filmas barn 1 och pappan säger: Här är Jakob. Barn 
1 har inget hår på huvudet. En vit text dyker upp som säger: Men det finns hopp. Han 
går till den blåa stolen som är hans plats, och när han sätter sig får han ögonkontakt med 
en flicka som sitter bredvid som ger honom ett leende. Efter det byts bilden till en vit 
bakgrund med Give Hope-loggan i mitten. Längst ner syns de tre företag som är med i 
samarbetet med Barncancerfonden: Bauhaus, MQ och Ur&Penn. Det är här man ser 
MQ’s logga för första gången. En manlig berättarröst säger: Köp Give Hope-märkt på 
Bahaus, MQ och Ur&Penn, så stödjer du kampen mot barncancer. Bilden byter till 
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Barncancerfondens logga och nedanför syns postgironumret man skänker pengar till: Pg 
902090-0. 
 
Konnotationer: Ämnet i kampanjfilmen presenteras inte från första början, då du endast 
möts av skrattande barn i skolmiljö. Man förstår direkt att den har någon anknytning till 
barn, men man vet inte riktigt vad de antyder på i kampanjfilmens början. Under 
filmens gång märker man som sagt att ett barn saknas, och man börjar få en aning om 
vad ämnet handlar om. När texten “Idag drabbas ett barn av cancer” dyker upp görs det 
tydligt vilket ämne som tas upp. Kampanjfilmen väcker en känsla av nyfikenhet då den 
till synes positiva stämningen möts av känslosam musik. Man får en känsla av att 
någonting inte är rätt ställt, att det ligger något dolt under den positiva stämningen. 
Ämnet blir självklart på nolltid när man överrumplas av texten, något som ger effekt i 
budskapet. Det är precis där och då, när man blir varse vad som sker, man blir som mest 
berörd. Det är tydligt att de använder pathos i kampanjfilmen, dvs att det använder 
känslor. Argumentationen byggs upp när texten “Men det finns hopp” dyker upp, då 
man förstår att Barncancerfonden faktiskt gör skillnad, och pengar som skänks inte är 
förgäves. Budskapet blir med andra ord tydligt en bit in i filmen, från att ha varit mer 
dold från början. Framförallt får man en känsla av trovärdighet för organisationen 
Barncancerfonden, när orden om hopp dyker upp. Trovärdigheten ökar eftersom de 
argumenterar för att man kan kämpa och överleva cancer mot alla odds, och att skänka 
pengar är ett steg i rätt riktning.  
 
Kampanjfilmen tar sitt sociala ansvar genom att lyfta fram cancer, som är ett stort och 
allvarligt ämne. Det är ett ämne som berör, då många drabbas av det, eller känner någon 
som drabbas. Genom att stödja insamlingen av pengar till Barncancerfonden främjar det 
en utveckling av hälsa i samhället. Alla kan påverka, och Barncancerfonden blir som en 
slags mellanhand till insamlingen. Att som företag engagera sig i denna typ av projekt 
visar man inte bara ett stort socialt ansvar, utan även ett starkt etiskt ställningstagande. 
MQ visar klart och tydligt, genom att medverka, att de tar ställning i en ytterst viktig 
och aktuell fråga. I frågan om stärkandet av MQs varumärke kan man med ganska stor 
säkerhet hävda att det gör det. Idag är det mycket vanligt att kommersiella 
organisationer samarbetar med good will-organisationer, och detta går ofta i linje med 
de kommersiella organisationernas CSR-arbete. Det finns två sidor av det, dels 
varumärkesbyggande och socialt ansvarstagande. Kommersiella organisationer söker 
båda, och MQ har med säkerhet både stärkt varumärket men även tagit ett socialt ansvar 
i samband med att det inledde samarbetet. 
 

5.12.3	  Statoils	  samarbete	  med	  BRIS 
Denotationer: Kampanjfilmen inleds med att en kvinna (kvinna nr.1) syns ensam i bild, i 
högra hörnet visas Statoils logotyp. Kvinnan (kvinna nr.1) säger: ”för många barn och 
unga är BRIS kuratorer de enda vuxna man har möjlighet att prata med. Till oss kan 
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man höra av sig helt anonymt och prata om vad man vill”. Bilden zoomas ut och visar 
kvinnan (kvinna nr.1) och en man (man nr.1). Personernas namn och titel visas i bilden: 
Morgan Wiktorsson: VD, Statoil Fuel och Retailing, Sverige AB och Kattis Ahlström: 
Generalsekreterare, BRIS. Kvinnan (kvinna nr.1) fortsätter med att säga: ”det handlar 
om våld i hemmet, det handlar om utanförskap, mobbning, självskadebetéende och alla 
möjliga problem. Och det är öppet hos oss varje dag året runt, och man kan ringa, chatta 
och maila med kuratorerna. Och vår verksamhet är helt avhängig i sådana som er. 
Kvinnan (kvinna nr.1) vänder sig om och ser på Mannen (man nr.1). Kvinnan (kvinna 
nr.1) fortsätter med att säga: ”som hjälper till och sponsrar och bidrar – företag och 
privatpersoner”. 
Mannen (man nr.1) tar över orden och säger: ”och vi önskar ju alla att våra barn och 
ungdomar mår bra och känner sig trygga, och här gör BRIS en viktig insats”. Bilden 
zoomas in och mannen (man nr.1) visas i bild och säger: ”och vi på Statoil kan hjälpa 
till och därför har vi valt att samarbeta med BRIS. Målet är att vi genom olika 
aktiviteter ska vara med och finansiera fler heltidstjänster åt deras stödverksamhet. Och 
en av saker som pågår är att vi tillsammans med kunder samlar in pant ute på alla våra 
Statoil-stationer runt om i landet, märkt med BRIS-kärlet. Och nu ska vi lansera årets 
viktigaste biltvätt – BRIS-tvätten. Där du som kund kan göra ett aktivt val, och faktiskt 
göra skillnad. Så hjälp oss att hjälpa”. Bilden byts ut och filmen avslutas med texten: 
”Statoil, stolt sponsor av BRIS”. 
 
Konnotationer: Kampanjfilmen inleds på ett ganska allvarsamt och direkt sätt, med att 
en kvinna (kvinna nr.1) säger: ”för många barn och unga är BRIS kuratorer dom enda 
vuxna man har möjlighet att prata med. Till oss kan man höra av sig helt anonymt och 
prata om vad man vill”. De orden fångar uppmärksamheten, och man förstår indirekt att 
det handlar om hjälp till barn. Ämnet blir klarare när man sedan ser två personer i bild, 
där de presenteras med namn. Mannen - Morgan Wiktorsson: VD, Statoil Fuel och 
Retail, Sverige AB och Kvinnan - Kattis Ahlström: Generalsekreterare, BRIS. Då 
förstår man att det är ett samarbete mellan Statoil och BRIS. Vilket sedan tydliggörs 
genom att kvinnan (kvinna nr.1) säger: ”och vår verksamhet är helt avhäng i sådana 
som er” och hon vänder sig sedan till mannen (man nr.1) och fortsätter: ”som hjälper till 
och sponsrar och bidrar – företag och privatpersoner”. Man kan se hur budskapet byggs 
upp under filmens gång, det presenteras direkt en gripande och känslomässig inledning, 
med fortsättningen i BRIS arbete: ”till oss kan man höra av sig helt anonymt och prata 
om vad man vill: det handlar om våld i hemmet, det handlar om utanförskap, mobbning, 
självskadebeteende och alla möjliga problem”. De orden bygger vidare på budskapet 
och lägger en känslofylld grund i och med att det lyfter olika problem och orättvisor. 
Vad som sedan sker är att mannen (man nr.1) som är VD på Statoil tar över ordet och 
säger: ”och vi önskar ju alla att våra barn och ungdomar mår bra och känner sig trygga, 
och här gör BRIS en viktig insats. Och vi på Statoil kan hjälpa till och därför har vi valt 
att samarbeta med BRIS”. I dessa ord finns ett budskap som dels pekar på samarbetet 
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med BRIS, men även på vilka värderingar som Statoil vill stå för. Mannen (man nr.1) 
VD på Statoil fortsätter med att förklara vad arbetet går ut på genom att säga: ”en av de 
saker som pågår är att vi tillsammans med kunder samlar in pant ute på alla våra Statoil-
stationer runt om i landet, märkt med BRIS-kärlet. Och nu ska vi lansera årets viktigaste 
biltvätt – BRIS-tvätten. Där du som kund kan göra ett aktivt val, och faktiskt göra 
skillnad”. I detta budskap kan det finnas ett syfte att försöka övertyga genom att konkret 
och med hjälp av fakta förklara vad Statoil gör för att hjälpa.  Vad man tydligt ser är att 
Statoils logotyp finns med hela tiden, i varje bild och att man presenterar ett samarbete 
för en god sak. Avslutningsvis säger mannen (man nr.1) som är VD på Statoil: ”så hjälp 
oss att hjälpa” vilket som kan ses som det absolut tydligaste och mest övertygande 
budskapet. Det är enkelt och det innehåller en känslomässig vädjan. Bilden byts ut och 
filmen avslutas med texten: ”Statoil, stolt sponsor av BRIS”.  Som åter igen anknyter 
till ett samarbete där Statoil sammanlänkas med BRIS och deras goda arbete.  
 

5.13	  Analys	   
 
Resultatet visar att samtliga reklamfilmer lyfter frågor som är viktiga tillsammans med 
deras produkter, vilket styrker teoriavsnittet om CSR som beskriver hur företag genom 
“shared value” kan kombinera sitt erbjudande eller produkt med social nytta. Som 
exempel kombinerar Apoteket social nytta, genom att garantera produkter som är bra 
för miljö och människa kombinerat med produkterbjudandet. Vi har identifierat att 
företagens vilja är att förknippas med något mer än själva produkten. Detta tydliggörs 
särskilt i MQs reklamkampanj där ingen av deras produkter är med i filmen, inte heller 
BRIS reklamkampanj innehåller några produkter. Dock är det en strategi att försöka 
förknippa varumärket med något mer och ansvarsfullt vilket teorin också menar. För att 
återanknyta till vad som identifierats i tidigare analyser kan denna metod, att förknippa 
varumärket med något som är ansvarsfullt och av god vilja, generera i en position som 
en god och trovärdig aktör. Något som är ett genomgående tema hos samtliga företagen. 
Det har visat sig att företagen genom att visa sitt engagemang kan göra val som skapar 
konkurrensfördelar. En ytterligare dimension som identifierats är etiken. Genom att 
kommunicera sitt ansvar och förknippas med goda gärningar, försöker företagen verka 
som det “goda företaget”. Teoriavsnittet om etik lyfter fram vikten av hur etik verkar i 
relation med CSR och hur förtroendet utan den dimensionen kan bli lidande.  
 
Teoriavsnittet om värdegrund menar att företag utgår ifrån sina centrala värden för att 
lyckas få målgruppen av identifiera sig med varumärket. Vad som identifierats utifrån 
resultatet är hur samtliga företag lyfter fram sina kärnfrågor och sitt engagemang för att 
stärka sitt varumärke. Som exempel gör Statoil det genom att förbättra situationen för 
barns uppväxt. För att återanknyta till tidigare analyser kan man se en tydlig koppling 
mellan företagens värdegrund som de presenterar, och de frågor som tas upp i 
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kampanjfilmerna. Respondenterna har i tidigare analyser även de berättat om vikten av 
att kommunicera i enighet med sina värderingar. Som exempel på hur denna koppling 
sker, är hur Apotekets kampanjfilm kommunicerar sina produkter som skonsamma för 
människa och miljö. De väljer bort produkter som är skadliga. Det står i enighet med 
deras värdegrund där de lyfter ord som trovärdig och omtänksam. I teoriavsnittet om 
varumärke poängteras hur företagets profil, identitet och image är sammanlänkad och i 
annat fall kan företagets kommunikation brista i sin trovärdighet. Vad som är av vikt i 
denna del är att anknyta till vad som tidigare identifierats och sätta det i relation till 
företagens externa kommunikation. Och vad som identifierats är en tydlig återkoppling 
mellan företagens profil, identitet och image. Vad som kommuniceras i företagens 
kampanjer och vilka engagemang de valt kan tydligt kopplas tillbaka till deras profil, 
som hållbara och ansvarstagande företag. Det finns, likt vad teorin menar, en röd tråd 
från företagens inre kärna ut till vad de kommunicerar ut.  
Slutligen har det i samtliga analyser identifierats olika strategier som företagen 
använder för att bygga förtroende eller bevis för sin ärlighet. Teoriavsnittet om 
trovärdighet menar att förtroende är avgörande för företagens överlevnad och att företag 
kan arbeta på olika sätt för att vinna förtroende. Dessa strategier är något som 
identifierats i företagens arbetssätt där de försöker att bygga förtroende genom sina 
olika kanaler. De försöker verka transparenta med sin information och vad de gör, de 
yrkar på sin kunskap och kompetens genom utbildad personal samt certifikat, de visar 
hur de förhåller sig genom tydliga riktlinjer och de använder CSR-arbetet för att visa sin 
välvilja gentemot omvärlden.  
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I detta avsnitt diskuteras och sammanfattas resultatet utifrån syftet och 
frågeställningarna.  
 

6.	  SLUTSATS 

 
Det intressanta med det empiriska materialet var att företagens CSR-arbete inte skiljde 
sig särskilt mycket sinsemellan, även fast företagens branscher skiljde sig väsentligt 
med läkemedels-, drivmedels- och modebranschen. Det vi uppfattat med samtliga 
branscher är att de är väldigt granskade, och förtroende får därmed en väldigt stor roll. 
Utifrån den synvinkeln blir arbetet med att ta ansvar, CSR, väldigt viktigt oavsett 
bransch. 

6.1	  Vilka	  CSR-‐strategier	  beskriver	  de	  utvalda	  organisationerna	  att	  de	  har? 

I synen på ansvar finns hos samtliga företag en grund i att ta ett större ansvar än att bara 
maximera vinst och tjäna pengar utan de vill också verka för att bidra till ett bättre 
samhälle. Strategierna bakom företagens CSR-arbete bottnar i synen på deras ansvar 
och de är eniga i att ansvaret är fördelat i ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde. 
Inom dessa områden är företagen tydliga med att kommunicera sina ansvar i deras 
kanaler som webbplats och kampanj. Även om företagen är tydliga med sin grund i 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar så finns även en önskan från företagens 
sida att uppfattas och verka som “det goda företaget”, där de vill agera som en god 
medborgare och en positiv ingrediens för samhället. I och med att företagen genom sina 
CSR-strategier vill ta ett större ansvar och verka för att vara goda, en god aktör och 
medborgare i samhället är det ett sätt att förena CSR-arbetet med ett etiskt 
ställningstagande.  
 
Företagen arbetar med att deras CSR-arbete ska vara förankrat i deras värderingar. Eller 
som några av respondenterna uttrycker det finnas i företagets DNA och grund. Vidare 
beskriver företagen hur de menar att deras kommunikation och aktiviteter i samband 
med deras CSR-arbete måste bottna i deras värderingar. Flera av företagen arbetar med 
förankring internt i form av utbildning och medarbetarengagemang i form av tävlingar 
för att ytterligare skapa en grund i värderingarna innan CSR-arbetet kommuniceras 
externt. Företagen belyser vikten av att deras värderingar går i linje med deras CSR-
arbete för att annars riskera att mista trovärdigheten. 
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6.2	  Hur	  beskriver	  de	  utvalda	  organisationerna	  hur	  de	  positionerar	  sig	  genom	  att	  
kommunicera	  socialt	  ansvar?	   

Utifrån resultaten var samtliga respondenter överens om att omvärlden har börjat ställa 
högre krav, och de jobbar med företagen för att möta de krav som ställs av 
intressenterna. Företagen belyser hur viktigt det är idag för dem att tillmötesgå kraven, 
för att undgå att väljas bort. Utifrån det resonemanget menar också företagen att CSR är 
en hygienfaktor, ett krav att arbeta med. De påpekar hur de, genom att ta en position 
som en trovärdig och ärlig aktör och medborgare i samhället, är något av en 
konkurrensfördel idag. Företagen menar att CSR-arbetet genererar gynnsamma 
positioner och de tar exempel på hur de genom att sticka ut från deras konkurrenter kan 
skapa dessa positioner. Det kan handla om att tacka nej till något som är miljöfarligt 
som inte konkurrenterna gör, men det kan också handla om att genom CSR-arbetet visa 
på hur trovärdig och ärlig man är och stärka det med vilka välgörande ändamål man 
genomför. Som ett av företagen nämner det: att ta en position som trovärdiga genom att 
bygga bevis för det.  
 
Trovärdighet är enligt företagen helt avgörande för arbetet med CSR, och samtliga 
företag ser kopplingen mellan värdegrunden och trovärdighet. Företagen beskriver 
utmaningen med att ta en position som trovärdiga och uppfattas som trovärdiga i deras 
CSR-arbete. Och i det arbetet beskriver ett av företagen att om man ej levererar de 
förväntningar som finns, eller inte ligger i linje med organisationens grundtanke kan 
man bygga ett pappersslott. Det visar på att om företagen inte har en tydlig förankring 
kring deras profil och sedan kommunicerar ut ett falskt CSR-arbete, kan det skada deras 
image och uppfattning hos konsumenterna. En positionering som inte är förankrad kan 
då istället, likt vad företagen menar, skada trovärdigheten. 
 
Bakom en position som en trovärdig och god medborgare finns, enligt företagen, flera 
strategier. En gemensam nämnare bland företagens strategier har identifierats som ett 
transparent och öppet förhållningssätt kring deras kommunikation i samtliga kanaler. 
De är tydliga och öppna i deras kommunikation och presenterar fakta, statistik, 
samarbeten och hållbarhetsredovisningar. En ytterligare strategi som identifierats är hur 
företagen arbetar med att visa sin kompetens, kunskap och att de är seriösa genom att 
bygga bevis för deras kompetens genom utbildningar, certifikat, uppfyllda mål och 
kvalitétskontroll. En ytterligare strategi som identifierats är hur företagen försöker att 
visa sin strävan av att efterfölja riktlinjer och även har egna riktlinjer och ansvar som 
sträcker sig längre. Sammanfattningsvis upplevs dessa strategier som verktyg där 
företagen genom att ta ett större ansvar och vara en god samhällsaktör kan bygga en 
position som en trovärdig aktör vilket i sin tur kan generera ett trovärdigt CSR-
engagemang. 
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6.3	  Hur	  kommunicerar	  de	  utvalda	  organisationerna	  trovärdighet	  och	  socialt	  ansvar	  
genom	  deras	  kampanjer	  och	  webbplatser? 

I resultatdelen av webbplatserna märktes ett tydligt ställningstagande gällande ett 
socialt- och miljömässigt ansvar. En sak som uppmärksammades var att samtliga 
företag valt en miljöprofil för att ta sitt miljömässiga ansvar, och därmed ta en position. 
De kommunicerar ut tydliga bedrifter och certifikat som visar på vad de utfört hittills, 
och det visar på vilka de är som företag. Så från att börja med att skapa en profil, för att 
sträva efter en ansvarsfull identitet, jobbar de ständigt för att uppfattas trovärdiga och 
ansvarsfulla för omvärlden. Genom att på webbplatserna presentera hur de värnar om 
miljön och i kampanjfilmerna ta ett socialt ansvar, stärker det således imagen.  
 
Avgörande för trovärdigheten är att CSR-kampanjernas budskap går i linje med deras 
värdegrund. Det syns tydligt att de kommunicerar ut budskapet på ett sätt som som 
stämmer överens med deras värdegrund på webbplatsen. Det är i kampanjerna 
uppenbart att de inte enbart försöker främja företaget, utan även gör en god gärning, och 
på så vis gynnar kampanjfilmerna såväl företaget som samhället. Det tyder på ett etiskt 
ställningstagande. Samtliga företag tar ett utökat ansvar, och arbetar för mer än enbart 
produktförsäljning. De tar således position som “det goda företaget” då ansvaret 
genomsyras från värdegrund ända ut till kampanjfilmen, inifrån och ut. 

6.4	  Besvarande	  av	  studiens	  syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka strategier och värderingar som ligger bakom 
CSR-arbetet samt hur de utvalda organisationerna kan bygga ett förtroende och stärka 
sitt varumärke. Enligt resultaten från tre intervjuer på varje utvalt företag samt 
innehållsanalyser av företagens webbplatser samt kampanjer har vi kommit fram till att 
samtliga företag valt att förankra CSR-arbetet i sina grundvärderingar och strategier. De 
ser till att förankra CSR-arbetet internt, och gör det till en del av företagets grund innan 
det kommuniceras externt. Med hjälp av vår teori har vi därför kunnat dra paralleller 
mellan företagens strategier för att förankra CSR-arbetet till hur teorin beskriver hur en 
organisation kan bygga förtroende genom att agera och kommunicera i enighet med sina 
värderingar. Slutligen har vi i vår studie identifierat hur avgörande förtroendet är för 
CSR-arbetet och att samtliga företag måste arbeta med att visa sig transparenta, 
kompetenta, lagliga och välvilliga mot sin omgivning för att inte riskera att mista 
förtroende för vad de kommunicerar, eller vilka de är. Dessa aktiviteter har vi kunnat 
koppla till vilka strategier teorin menar kan bygga förtroende.  Om organisationerna 
lyckas med att bygga upp förtroende genom att förankra sitt arbete och förhåller sig 
transparenta gentemot omvärlden kan de uppnå ett starkare varumärke genom sitt CSR-
arbete.  
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7.	  FÖRSLAG	  TILL	  VIDARE	  FORSKNING 

Vi anser att det vore intressant utöka vår befintliga studie med en annan synvinkel. 
Istället för att bara utgå från företaget och deras interna arbete, istället titta på hur 
omvärlden uppfattar företagens kommunicerande av CSR. För vidare forskning skulle 
man kunna undersöka hur företagen faktiskt når ut till sina kunder, hur de upplever 
kommunikationen. En ytterligare synvinkel skulle kunna vara att även undersöka hur 
medarbetarna involveras i det interna arbetet. Metoden för det skulle kunna vara 
enkätundersökning för att få en bredare bild. På så vis kan man jämföra och se hur 
resultaten stämmer överens med varandra. Ett annat tips på vidare forskning skulle 
kunna vara att fördjupa sig ett företag, exempelvis Statoil-koncernen, för att få en 
djupare bild av CSR-arbetet och hur det går till i praktiken. 
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Figur 1: Triple Bottom Line. 
Figur 2: Carrol’s CSR-pyramid. 
Figur 3: Fyra sätt att bygga förtroende. 
Figur 4: Profil, identitet och image. 
 
Bilder 
Bild 1: Apotekets kvalitétskontroll. 
Bild 2: MQ’s Give Hope. 
Bild 3: Statoils samarbete med BRIS. 
Bild 4: Apotekets värdegrund.  
Bild 5: MQ’s värdegrund. 
Bild 6: Statoils värdegrund.  
 

9.	  BILAGOR 

9.1	  Bilaga	  1,	  Intervjumanual 
 
Öppningsfrågor 

1. Kan du beskriva din roll och hur länge du arbetat med den här typen av 
arbetsuppgifter? Vilken avdelning på företaget sitter du på? 

2. Hur kommer det sig att du valt just ditt arbetsområde? 
 
CSR och mervärden 

3. Vad är samhällsansvar för dig? 
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4. Beskriv på vilket sätt ni tar samhällsansvar? 
5. Vilka fördelar i förhållande till konkurrenter ger det er att kommunicera ert 

engagemang i CSR-frågor? 
6. Vilka mervärden för varumärket ger det er att kommunicera ert engagemang i 

CSR-frågor? 
7. Vad är svårast med CSR-arbetet? 

 
Värdegrund 

8. Hur resonerar ni kring valet av de CSR-/hållbarhetsområden som ni engagerar er 
i? 

9. Hur förankras ert hållbarhetsarbete/CSR-arbete internt? 
 
Kommunikation 

10. Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete/CSR-arbete externt? 
11. Hur stor roll tror ni att den visuella profilen har när det gäller att väcka positiva 

känslor för konsumenter? 
12. Hur tycker du att företagets visuella profil, vision och värderingar hänger ihop? 

 
Förtroende & etik 

13. Kan du beskriva hur förtroende hänger ihop med CSR-frågor? 
14. Hur arbetar ni för att bygga upp förtroende för ert CSR-arbete hos era 

konsumenter? 
15. Hur arbetar ni för att skapa långsiktiga relationer med era konsumenter? 
16. Hur viktigt är det med förtroende i er bransch?  
17. Vad är den största utmaningen kring arbetet att skapa förtroende? 

 
Tack för din medverkan, Vi skulle kunna skicka ett exemplar av den färdiga uppsatsen 
när vi är klara, om det är av intresse. 
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9.2	  Bilaga	  2,	  Underlag	  till	  innehållsanalysen 

Frågor till webbplatserna 
 

1. Hur orienterar man sig till att hitta ansvarsfliken på webbplatsens startsida? 
2. Hur är sidan uppbyggd på ett övergripande plan, gällande text och form? 
3. Hur är budskapen om företagets ansvar formulerade? 

 
Frågor till kampanjfilmerna 
 
Denotationer - bildbeskrivningar 

1. Vilken miljö målas upp i filmen? 
2. Hur presenteras texten, val av typsnitt och visuella profil? 
3. Vilka människor är med? Vad säger de? 

 
Konnotationer - tolkningar 

1. Hur inleder företaget med att presentera ämnet i kampanjfilmen? 
2. Vilka känslor förmedlar kampanjfilmen och vad framkallar dessa? 
3. Hur försöker man övertyga? 
4. Hur förmedlar företaget socialt ansvar i kampanjfilmen? 
5. Hur förmedlar företaget en etisk aspekt i kampanjfilmen? 
6. Hur är budskapen formulerade?  
7. På vilka sätt försöker företaget sälja produkten och varumärket? 
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9.3	  Bilaga	  3,	  Instruktioner	  till	  innehållsanalys 

Frågor till webbplatserna 
 

1. Hur orienterar man sig till att hitta ansvarsfliken på webbplatsens startsida? 
Frågan besvaras genom att se hur pass lättillgänglig sidan är att ta sig till utifrån 
startsidan. Vi kommer titta på var länken till ansvarsfliken är placerad, och hur många 
klick det krävs för att nå sidan. 
 

2. Hur är sidan uppbyggd gällande disposition och innehåll? 
Frågan besvaras genom att beskriva hur företagen lagt upp texterna, och om det står i 
löpande text eller i punktform. Utöver texten kommer vi att titta på om och hur sidan 
formgetts med bilder. Frågan kommer även besvaras genom att titta på hur hemsidan är 
konstruerad, vad texten innehåller och vilka rubriker som valts därefter. Hur är 
värdegrunden formulerad utifrån de mål, vision och strategier som kommuniceras. 
 

3. Hur är budskapen om företagets ansvar formulerade? 
Frågan besvaras genom att se vilka eventuella budskapsstrategier som använts i 
formulerandet av texten. Vi kommer titta på om texten är lättbegriplig eller för formell i 
sitt språk, och om man har som syfte att informera eller övertyga. Vi undersöker om de 
använder sig av emotionella eller moraliska uttryck, eller om man använder sig av 
logiska argument. 
 
Frågor till kampanjfilmerna 
 
Denotationer - bildbeskrivningar 

1. Vilken miljö målas upp i filmen? 
Frågan besvaras genom att utifrån bildbeskrivningar ta upp var själva kampanjfilmen 
utspelas, och om det förekommer fler platser beskriver vi även det. Vi kommer 
utförligen beskriva den miljö och bakgrund som syns i filmen. 
 

2. Hur presenteras texten, val av typsnitt och visuella profil? 
Frågan besvaras genom att beskriva vilka texter som presenteras, vad som står och 
slutligen om typsnittet sticker ut på något vis. Vi kommer undersöka hur företagets 
visuella profil används. 
 

3. Vilka människor är med? Vad säger de? 
Frågan besvaras genom att ta upp vilka människor som är med i kampanjfilmen, och 
vad som sägs verbalt. 
 
Konnotationer - tolkningar 

1. Hur inleder företaget med att presentera ämnet i kampanjfilmen? 
Frågan besvaras genom att beskriva hur de olika ämnena presenteras i början. Vi 
kommer titta på om ämnet tas upp tidigt och tydligt eller om det ligger på en jämn nivå 
under hela filmen, med ett mer dolt budskap. 
 

2. Vilka känslor förmedlar kampanjfilmen och vad framkallar dessa? 
Frågan besvaras genom att undersöka vilka emotionella aspekter kampanjfilmen trycker 
på. Vi tänker undersöka vilka etiska perspektiv man tar hänsyn till, och även vilka delar 
i filmen som berör en. 
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3. Hur försöker man övertyga? 
Frågan besvaras genom att beskriva de grundläggande retoriska medlen för övertygelse: 
ethos - bygger på personlighet och trovärdighet, logos - bygger på fakta, pathos - 
använder känslor. Vi tänker se på hur företagen framför sina argument. 
 

4. Hur förmedlar företaget socialt ansvar i kampanjfilmen? 
Frågan besvaras genom att se på vilket område de valt, och om det ligger i linje med 
deras CSR-arbete. Vi vill titta på vilka fenomen som kan urskiljas i filmen för ett socialt 
ansvar. Med socialt ansvar menar vi att man vill göra något gott för att främja ett 
välfungerande samhälle, exempelvis ett etiskt ställningstagande. 
 

5. Hur är budskapen formulerade? 
Frågan besvaras genom att undersöka om budskapet är tydligt eller dolt, och om filmen 
är mer informell eller mer övertygande. Vi tänker se om och hur de kommunicerar ut 
trovärdighet och samhällsengagemang i sitt budskap. 
 

6. På vilka sätt försöker företaget stärka varumärket? 
Frågan besvaras genom att undersöka om och hur företaget lyfter fram sitt varumärke i 
kampanjfilmen. Frågan besvaras även genom att se balansen mellan det sociala 
ansvarstagandet och stärkandet av varumärket, och vilket av dessa som företagen lägger 
mest fokus på. 
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9.4	  Bilaga	  4,	  Bilder	  från	  webbplatser 

 
Apotekets startsida 
 

 
Apotekets värdegrund 
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Apotekets hållbarhetsarbete 
 

 
MQ’s startsida 
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MQ’s värdegrund 
 

 
MQ’s hållbarhetsarbete 
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Statoils startsida 
 

 
Statoils värdegrund 
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Statoils hållbarhetsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


