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Sammanfattning 

Mot bakgrund av det nya lagkrav på hållbarhetsredovisning som nu gäller och det ökade 

intresset för miljö-och samhällsfrågor så avser denna kvalitativa studie att undersöka hur 

svenska företag kommunicerar sitt CSR-arbete. Tio hållbarhetschefer från högt rankade 

företag i Sustainable Brand Index 2016 utgör informanterna som medverkat i de kvalitativa 

intervjuer som utgör empiriska materialet studien grundar sig på. Frågeställningarna lyder: 

Hur definierar framgångsrika svenska företag CSR? Hur använder framgångsrika svenska 

företag kommunikationsstrategier för sitt CSR-arbete? Varför arbetar framgångsrika svenska 

företag med CSR? Studien fann att företagen delar Grankvists definition att företagen har ett 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar gentemot samhället och intressenter. Det fanns 

variationer i vilken typ av aktiviteter som företagen engagerade sig i, även om det rådde stor 

samstämmighet kring nivån av ansvar som kan utkrävas av bolag. Trots stort etiskt 

ansvarstagande och hårdare krav betonar informanterna kopplingen mellan hållbarhet och 

lönsamhet över tid. Det bekräftar de ekonomiska motiven i linje med Carrolls och Friedmans 

teorier. Studien vill även påvisa ett samband mellan Halmes CR-aktiviteter filantropi, 

integration och innovation samt Morsing och Schultz’s kommunikationsstrategier the 

stakeholder information strategy, the stakeholder response strategy och the stakeholder 

involvement strategy. 
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1 Inledning 

I det svenska samhället diskuterar 72 procent av invånarna hållbarhet och kundernas krav på 

företagens ansvarstagande växer. Samtidigt sprider sig pessimismen i landet. Numera tror 

enbart 21 procent av Sveriges invånare på ett bättre samhällsklimat, något som kan härledas 

till landets ökade migration och hur samhället ska hantera den (Sustainable Brand Index, 

2016).  

Den nyliberala ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman (1970) argumenterade 

för att företag inte har ett socialt ansvar och deras enda egentliga syfte är att tjäna så mycket 

pengar som möjligt. Även om personer i beslutsfattande roller väljer att satsa på sociala 

investeringar, är det alltid gentemot företagets anställda, men framför allt ägare som personen 

svarar inför. Friedman exemplifierar med att ett företag vid nyanställning inte skulle anställa 

en socialt utsatt person utan adekvat utbildning, om det på marknaden fanns tillgängliga 

individer som var bättre lämpade för jobbet. Med liknande exempel argumenterar Friedman 

för att företags tal om socialt ansvar enbart är retoriskt. Vidare beskriver han företagens 

ansvar enligt följande: 

there is one and only one social responsibility of business - to use it resources and 

engage in activity designed to increase its profits so long it stays within the rules of 

the game, which is to say, engages in open and free competition without deception 

or fraud. 

    (Friedman, 1970) 

Från att världen på 70-talet bestått av olika regioner, har globaliseringens framväxt istället 

kopplat samman världen. Det har lett till att kundperspektiv och kundkrav på företagen har 

blivit allt större och numera ställs krav på företagen om hur de anställda behandlas, produkter 

återvinns, vilka investeringar de gör, samt produktionsvillkor. Utifrån ett kundperspektiv har 

det blivit viktigt att kunna identifiera sig med såväl företaget som produkten de levererar 

(Grankvist, 2009). Den ökade medvetandegraden härrör från IT-kraschen som skedde vid 

millenniumskiftet. Kortsiktigt företagande och jakt efter vinstmaximering fick kritik. Det 

ersattes av en större tonvikt på långsiktiga och goda intressentrelationer (Borglund et al, 

2009). 

Utvecklingen pekar mot att under 2018 kommer en tredjedel av jordens befolkning 

använda sig av sociala medier. Varje dag skickas det fler tweets1än vad det för 10 år sedan 

                                                           
1 Tweets= benämningen för meddelanden som skapas på sociala mediet Twitter. 
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gjordes på ett helt år. Gränser suddas ut och den djupgående digitaliseringen av samhället gör 

det enklare för den enskilde individen, men även företag att kommunicera sina meddelanden 

(Vitbok om EU:s framtid, 2017).  

Corporate Social Responsibility (CSR) spelar en allt viktigare roll för företagen. 

Hållbarhetsexperten Ola Löhman argumenterade att hållbarhetsfrågan har slutat att vara en 

ren kommunikationsfråga och numera istället är en strategifråga för ledningsgruppen (svd.se, 

2015). Företagen ställs utöver utmaningen att kommunicera sitt arbete inom såväl socialt som 

miljömässigt ansvarstagande, även inför utmaningen att utveckla välplanerade strategier. 

Tiden då företag planlöst engagerade sig inom CSR och ur en moralisk aspekt om att det ”är 

rätt grej att göra” är förbi (Paine, 2002). Vidare blir det allt viktigare att inom forskningen 

studera hur och vad företag kommunicerar i sitt arbete, snarare än vad de lägger resurser på.  

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur framgångsrika svenska företag kommunicerar sitt arbete 

med CSR. Framgångsrika företag definieras i studien utifrån Sustainable Brand Index. Indexet 

rankar utifrån ett konsumentperspektiv hur framgångsrika företagen är i sitt hållbarhetsarbete.  

Genom att få en fördjupad förståelse för företagens ansvarstagande och dess drivkrafter, 

kommer vi att kunna få en tydligare bild av hur kommunikation skapas.  

Utifrån tre kommunikationsstrategier kommer studien undersöka hur informanterna 

kommunicerar sitt respektive företags ansvarstagande. Studien syftar även till att urskilja 

likheter och skillnader mellan deltagande företags kommunikationsstrategier.  

1.2 Frågeställningar 

För att kunna undersöka kommunikationen behöver studien undersöka bakomliggande 

faktorer för arbetet med CSR. Detta resulterar i följande två frågeställningar:  

 Hur definierar framgångsrika svenska företag CSR? 

 Varför arbetar framgångsrika svenska företag med CSR? 

För att undersöka tillämpningen av kontexten utgår studien från följande frågeställning: 

 Hur använder framgångsrika svenska företag kommunikationsstrategier för sitt CSR-

arbete? 
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1.3 Avgränsning 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier framgångsrika svenska företag använder 

för att kommunicera sitt arbete med CSR samt vilket underliggande ansvar kring hållbarhet 

som de anser sig ha. Då studien blir tolkningsinriktad krävs djupgående intervjuer där 

följdfrågor kan ställas och därför passar en kvalitativ ansats studiesyftet bäst. Genom att 

genomföra en kvalitativ studie, istället för en kvantitativ, kommer vi inte att kunna presentera 

en representativ bild av hur svenska företag arbetar och kommunicerar sina CSR-strategier 

generellt. Studien syftar inte till att erbjuda konkreta lösningar eller förslag på hur arbete kring 

CSR ska bedrivas. Istället presenterar vi hur kommunikationsstrategier tillämpas på olika 

situationer hos framgångsrika svenska företag och deras bakomliggande motiv till arbetet med 

CSR.  

Studiens urval görs utifrån Sustainable Brand Index 2016 som ur ett konsumentperspektiv 

graderar svenska företags hållbarhetsarbete. I studien har vi även valt att exkludera branschen 

för fast moving consumer goods2, då enbart ett av företagen placerar sig på övre halvan av de 

företag som rankas i Sustainable Brand Index 2016.  

1.4 Disposition 

Studien inleds med en problemformulering om varför det valda forskningsområdet är 

intressant att studera och ur vilka aspekter. Vidare anger vi studiens syfte, samt 

forskningsfrågor och vilka avgränsningar som har gjorts för att konkretisera studien. Därefter 

följer ett avsnitt kring bakgrundsbeskrivning om vad CSR är, information om Sustainable 

Brand Index, hållbarhetslagen och FN:s Global Compact Initiative. 

Del tre presenterar studiens teoretiska ramverk. Det valda teoretiska ramverket ligger till 

grund för analysdelen. Dessa teorier bygger på tidigare forskning, därav har studien valt att 

inte inkludera ett separat avsnitt för tidigare forskning.  

I den fjärde delen redogör vi för kvalitativa intervjuer som är studiens utvalda metod. I 

metodavsnittet presenteras utvalda företag, utformning av kategorier, kodning och 

transkribering av material, samt de analysverktyg som används. Vidare diskuterar vi studiens 

etiska aspekter och kvalitetskriterier i avsnittet. I efterföljande del presenteras studiens 

                                                           
2 Fast moving consumer goods= konsumtionsvaror med snabbomsättning. Varorna omsätt snabbt från 
återförsäljare till konsumenter (linguee.se, 2017). 
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resultat, samt en analys som baseras på de teorier och frågeställningar som arbetet utgår från. 

Studiens sista del innefattar diskussion och slutsatser kring arbetets resultat och analysdel.  
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2 Bakgrund 

Avsnittet Bakgrund kommer att redogöra för relevant information för studien. Inledningsvis 

kommer innebörden av begreppet Corporate Social Responsibility diskuteras, följt av en 

kortare presentation av undersökningen Sustainable Brand Index. Vidare kommer vi redogöra 

för United Nations Global Compact och Hållbarhetslagen.  

2.1 CSR som begrepp 

Begreppet Corporate Social Responsibility tros härstamma från USA. På grund av ordet social 

missuppfattar en del personer begreppet och tror att det bara innefattar samhället. Av den 

anledningen har vissa företag beslutat sig för att stryka ordet social och enbart benämna det 

Corporate Responsibility (Grankvist, 2009). 

Begreppet definieras enligt Grankvist (2009) som företagens ansvar i samhället. Ansvaret 

delas sedermera in i de tre underkategorierna ekonomiskt-, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. Det ekonomiska ansvarstagandet innebär att företaget försöker att maximera 

sin vinst och trygga sin framtid. Miljömässigt ansvarstagande innebär att företagen ur ett 

långsiktigt perspektiv inte ska äventyra jordens naturresurser. Slutligen innebär socialt 

ansvarstagande att företaget bedriver sin verksamhet utifrån principer som kännetecknar en 

god samhällsmedborgare. I det sociala ansvarstagandet har företaget skyldigheter mot sina 

anställda, underleverantörer, affärspartners och konsumenters hälsa och välbefinnande (ibid).  

Europeiska kommissionen definierar CSR som företagens ansvar för deras påverkan på 

samhället och de anser att CSR borde vara initierat och drivet från företagens håll (Europeiska 

kommissionen, 2017). Det vill säga de insatser företagen gör utöver sina rättsliga skyldigheter 

gentemot samhället och miljön. Kommissionen framhäver fördelen med att företagen genom 

CSR kan bygga långsiktigt förtroende hos sina intressenter3 (ibid).  

Begreppet CSR ska däremot inte förväxlas med eller inkluderas i begreppet Cause-related 

marketing. Det senare handlar istället ofta om att ju mer ett företag säljer av en produkt eller 

tjänst, desto mer skänker de till välgörenhet. I det fallet finns det en direkt koppling mellan 

försäljning och välgörenhet (L’Etang, 2008). 

                                                           
3 Begreppet intressent (stakeholder på engelska) definieras av Freeman (1984) som en grupp eller individ som 
påverkar eller påverkas av ett företags verksamhet. Intressenter kan vara interna som anställda, men även 
externa som leverantörer, kunder, aktieägare och konkurrenter. Vi använder genomgående begreppet 
intressenter i denna studie. 
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2.2 Sustainable Brand Index 

Sustainable Brand Index är en undersökning som genomförs av företaget SB Insight. 

Företaget arbetar för att skapa hållbara varumärken genom kunskap och förståelse. De baserar 

arbetet på vad de kallar för det hållbara perspektivet. SB Insight beskriver begreppet enligt 

följande: 

1. Yesterday, sustainability was separate and irrelevant for your brand. 

2. Today, sustainability is starting to integrate and become essential to your brand. 

3. Tomorrow, sustainability will be fully integrated, and being a Sustainable Brand will be 

necessary for your survival.”  

(SB-Insight, 2017). 

Företaget har sedan 2011 genomfört undersökningar för att analysera företags 

hållbarhetsarbete, varumärke och kommunikation utifrån ett kundperspektiv. Undersökningen 

baseras på intervjuer med 30 000 konsumenter och undersöker över 20 olika branscher i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. Från och med 2017 kommer även Nederländerna 

inkluderas (SB-Insight, 2017).  

Undersökningarna genomförs i tre olika steg för respektive land och innefattar två 

kvantitativa enkätundersökningar, samt en kvalitativ del med djupintervjuer. Varje företag i 

studien bedöms av minst 1000 personer, vilka ingår i målgruppen konsumenter 16 år eller 

äldre. Urvalet baseras på faktorerna närvaro på marknaden, omsättning, marknadsandelar och 

märkesmedvetenhet och undersökningen utgår från FN:s riktlinjer kring Global Compact om 

hur företag ska arbeta med miljöansvar, mänskliga rättigheter, bättre arbetsförhållande och 

mot korruption (Sustainable Brand Index, 2016). 

Under 2016 ingick följande 21 branscher i Sustainable Brand Index undersökning i 

Sverige: läkemedel, dagligvarubutiker, kraftförsörjning, hotell, pension, mat och dryck, 

försäkringar, digitala företag, bilservice, transport, snabbmat, detaljhandel inom fritid och 

dekoration, detaljhandel inom kläder och skönhet, resor, teknologi, banker, biltillverkare, 

drivmedel, telekom, flygbolag, samt fast moving consumer goods (ibid).  

2.3 Hållbarhetslagen 

Den 1 december 2016 trädde en ny lag i kraft vilket innebär att cirka 1 600 svenska företag 

ska producera en hållbarhetsredovisning. Lagen har sitt ursprung i ett EU-direktiv och innebär 

att företag måste redovisa hur de jobbar för frågor om mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, 
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korruption och socialt ansvar, samt förklara hur frågorna ingår i bolagens affärsmodell. 

Företag som berörs är de som uppnår minst två av följande krav:  

 Medelanställda i företaget uppgår till 250 personer,  

 Balansomslutning på minst 175 MSEK,  

 Nettoomsättning på 350 MSEK   (hallbarhetslagen.se, 2016).  

När lagförslaget presenterades möttes det av kritik från Svenskt Näringslivs representant 

Claes Norberg som ansåg att CSR bäst bedrivs utifrån företagens egna intressen, medan flera 

välgörenhetsorganisationer välkomnande lagändringen. Välgörenhetsorganisationer har 

tidigare kritiserat företags arbete kring CSR för att enbart handla om grönmålning4 (svd.se, 

2015). 

Hållbarhetslagen kan ses både som ett resultat av ett ökat engagemang i frågor kring 

hållbarhet och som att regeringen ser det mer angeläget att motivera företag till att arbeta med 

CSR. Regeringen argumenterar för att lagen gör informationen kring CSR mer tillgänglig och 

lättare att jämföra samt att företagens hållbarhetsarbete därigenom utvecklas (regeringen.se, 

2016).  

  

                                                           
4 Grönmålning (på engelska green washing) definieras som när ett företag eller organisation genom 
marknadsföring eller annat sätt överdriver sina miljövänliga egenskaper för att framstå som ett etiskt alternativ 
(Greenwashing Index, 2017) 
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3 Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den teoretiska ram som forskningen baseras på. De 

teorier som presenteras har gemensamt att de är baserade på tidigare forskning.  

Teoriavsnittet kommer att avhandla vilka aspekter som måste uppfyllas inom 

ansvarsområden och vilka motiv som finns för att använda sig av CSR, men även strategiska 

kommunikationsteorier kommer presenteras.  

3.1 Fördelar med att kommunicera CSR 

Grankvist (2009) framhäver fördelarna med CSR och argumenterar för de tre fokusområdena 

ekonomiskt-, miljömässigt-, samt socialt ansvarstagande. Det är viktigt att börja diskutera 

”hur är hållbarhet lönsamt”, istället för ”är hållbarhet lönsamt” (Grankvist, 2009). Hur företag 

tolkar vad det frivilliga ansvaret innebär och omfattar varierar. Då företag tolkar och tillämpar 

begreppet på olika sätt, kan det argumenteras för att det inom företagsvärlden inte finns någon 

entydig definition av begreppet (Nilsson, 2009).  

Ett annat begrepp som används och håller på att ta över från CSR är hållbarhet. Begreppet 

innefattar precis som CSR dimensionerna ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. 

Utöver det adderar begreppet en inneboende tidsdimension, vilket motiverar företagets 

strävan ur ett långsiktigt perspektiv att agera ansvarsfullt. Grankvist framhäver hur flertalet av 

de företag som lyfts fram som innovatörer inom ämnet CSR, istället alltmer börjar använda 

sig av begreppet hållbarhet. Då en tidsdimension adderas, går det att argumentera för att 

risken för grönmålning minskar (Grankvist, 2009).  

Grankvist argumenterar för att det går att urskilja hur välskött ett bolag är genom att 

analysera hur hållbarhetsarbetet genomsyrar verksamheten. Företag som påbörjar initiativ för 

återvinning idag har en önskan kring att det ska implementeras som en del av de anställdas 

rutiner. Företag som redan nått ett implementerat stadium kring återvinning i de anställdas 

rutiner, möter även de utmaningar. Det viktigaste för de företagen blir istället att arbeta för att 

de anställda får en ökad grad av medvetande kring att deras vardagliga handlingar bidrar till 

att minska företagets miljöpåverkan. Det enklaste sättet för att åstadkomma en ökad 

medvetandegrad hos de anställda är att genom små, men relevanta budskap stärka 

mottagarens självkänsla (ibid). 
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Grankvist exemplifierar den interna kommunikationen på flera olika sätt. Bland annat 

framhäver han ett företag i Kista som satt upp en lapp för att informera sina anställda om 

varför skrivaren är inställd på att skriva ut dubbelsidigt. Lappen som sitter vid skrivaren 

berättar att företaget genom dubbelsidiga utskrifter tjänar 518 000 kronor per år, vilket i 

papper motsvarar fyra och ett halvt träd. Genom att göra sina anställda medvetna om vad 

företaget gör inom CSR, förstärker det den anställdes uppfattning och stolthet om företaget 

(Grankvist, 2009). Detta kan leda till lönsamhet enligt Grankvist: 

Stolta medarbetare stannar längre och ett företag med bra rykte har lättare att 

rekrytera, vilket naturligtvis företag tjänar på. 

 (Grankvist 2009, s 82) 

Det krävs dock mer i den interna kommunikationen för att de ska känna stolthet. Ett annat sätt 

för att öka stoltheten och få de anställda att stanna är att belysa det meningsfulla i jobbet. 

Grankvist argumenterar för vikten av att de anställda känner en delaktighet och att de kan 

påverka företaget och dess strategier. De företag som uppnår en bra företagskultur, där de 

anställda är nöjda tenderar att över tid bli mer framgångsrika. För det krävs dock enligt 

Grankvist en god kommunikation (Grankvist, 2009). 

Grankvist betonar även vikten av att externt kommunicera sitt arbete inom CSR. Genom 

att på ett relevant och ödmjukt sätt kommunicera sitt arbete förstärker företaget konsumentens 

känsla om ett bra köp. Kommunikationen behöver nödvändigtvis inte ske i direkt anslutning 

till en transaktion, utan kan exempelvis vara att ett företag märker de lastbilar som levererar 

varorna med möen dekal som indikerar att chauffören kör med bränslesnålt drivmedel. Det 

behöver inte betyda att mottagaren av informationen köper produkten direkt, däremot ökar det 

sannolikheten att mottagarens syn på företaget förbättras. Utebliven kommunikation är enligt 

Grankvist ett slöseri med resurser. CSR är enligt Grankvist att använda resurserna effektivt. 

Vid utebliven kommunikation förlorar företagen en stor del av nyttan med CSR (ibid).  

Genom att kommunicera sitt arbete, exponerar sig företagen för granskning från media 

och intressenter. Även om utebliven kommunikation kan ses som slöseri med resurser, kan 

företag tveka inför att kommunicera sitt arbete med CSR på grund av granskningen. 

Fördelarna med en extern kommunikation är att företaget via hemsidor, hållbarhetsrapporter 

och andra kanaler kan vara med och forma intressenters uppfattningar (Grafström et al, 2008). 
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3.2 Ansvarsområden inom CSR 

I frågan om företags ansvar finns det en bred forskning. Vi kommer i detta avsnitt fokusera på 

forskare som belyser olika ansvarsområden och även ta upp kritik mot att företagen har ett 

ansvar. 

3.2.1 Fyra dimensioner av ansvarsområden 

Carroll (2003) publicerade i The Four Faces of Corporate Citizenship sin syn på företagens 

fyra typer av ansvar. Ansvarsområdena är indelade i fyra dimensioner och kan ses som en 

pyramid. Modellen, som går under benämningen Carrolls CSR Pyramid, är en av de mest 

accepterade inom forskningen.  

Pyramiden omfattar de fyra olika dimensionerna ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt. De fyra dimensionerna beskriver företagens ansvarsområden. Enligt Carroll har 

däremot de olika ansvarområdena olika prioriteringar. Detta exemplifieras genom att ju längre 

ned i pyramiden som området ligger, desto viktigare är det. Därav blir uppfyllande av varje 

enskild dimension viktigt att uppnå innan företagen kan fokusera på nästa. Det är däremot 

först när samtliga fyra dimensioner är uppfyllda som socialt ansvar uppnås (Carroll, 2003).  I 

figur 1 redovisas uppbyggnaden av de olika dimensionerna Carrolls pyramid. 

Figur 1 – Carrolls CSR Pyramid (Dudovskiy, Research Methodology, 2017) 

 

Som framgår av modellen är ett företags ekonomiska ansvar det viktigaste ansvarsområdet. 

Carroll argumenterar för att inom den ekonomiska dimensionen har företag som uppgift att 

producera varor och tjänster som säljs till rättvisa priser, men även är till nytta för samhällets 

http://research-methodology.net/author/admin/
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medlemmar. Han betonar även att företagen ska vara så lönsamma som möjligt och 

eftersträva ett ekonomiskt tillfredsställande resultat för ägarna. Det ekonomiska 

ansvarsområdet blir därigenom obligatoriskt för att verksamheten ska kunna fortlöpa (Carroll, 

2003).  

Inom den juridiska dimensionen belyser Carroll att företagen har ett ansvar att följa de 

rådande lagar och regler i det land som verksamheten befinner sig i. Även den juridiska 

dimensionen ses som grundläggande för att en verksamhet ska kunna bedrivas. Misslyckas ett 

företag att uppfylla någon av de obligatoriska dimensionerna drabbas de av en sanktion 

beroende av vilket område som ej uppfylls (ibid). 

Samhället förväntar sig att företagen utöver ekonomiskt ansvar och laglydighet, även ska 

ta ett etiskt ansvar. I den etiska dimensionen förväntas företagen följa de sociala normer, 

standarder och förväntningar som är utöver det lagstadgade reglementet. I dimensionen 

förväntas företaget förebygga negativ påverkan på sina intressenter. Det etiska 

ansvarstagandet är frivilligt. Utifall företagen bryter mot de rådande sociala normer och 

förväntningar som finns på företagen kan de drabbas av bojkott från olika intressenter (ibid).  

Genom förväntan att företagen ska uppfylla etiska krav, utöver det rådande lagstadgade 

reglementet, kan intressenter sätta en stor press. Vad som bedöms att vara etiskt kan även 

skilja sig från fall till fall, då alla samhällen präglas av olika sociala normer och värderingar 

(ibid). Det etiska ansvaret blir intressant att undersöka i studien, då flertalet av företagen är 

verksamma på fler än enbart den svenskan marknaden. Även om de uppfyller de lagar och 

regler som gäller på den utländska marknaden, så kan det gå emot de sociala normer och 

värderingar som den svenska befolkningen har. Hur det påverkar företagens strategier kring 

ansvarsområden och dess kommunikation blir därför extra viktigt att undersöka.  

 Den fjärde och sista dimensionen i Carrolls CSR pyramid är filantropiskt ansvar, vilket 

innebär det ansvar som ett företag väljer att ta utan att det förväntas av dem. I dimensionen 

om etiskt ansvar styrs företagen av samhällets rådande sociala normer och värderingar. I det 

filantropiska finns inte dessa värderingar, utan ansvaret tas helt på frivillig väg av företaget. 

Exempel på filantropiskt ansvar är att företagens anställda under arbetstid kan ägna sig åt 

välgörenhetsarbete eller bistånd till humanitär verksamhet. Företagets ska inom det 

filantropiska ansvarsområdet sträva efter att vara en god samhällsmedborgare (ibid).  
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3.2.2 Kritik mot synen på ansvar 

Friedman (1970) argumenterar till skillnad mot Carroll för att företag inte har någon 

skyldighet till ansvarstagande och därför inte heller bör arbeta med CSR. Företag ska enligt 

Friedman enbart verka för att tillfredsställa ägarna genom vinstmaximering. Företag som 

arbetar med CSR påverkar intressenter negativt genom exempelvis lägre aktieutdelning för 

aktieägare.  

Företag ska istället agera utefter det som anses vara bäst utifrån sina ägares syften. Detta 

leder enligt Friedman till att företag som verkar på den fria marknaden inte kan avkrävas 

socialt ansvar. Sådant ansvar ligger istället hos den enskilda individen i samhället (Friedman, 

1970).  

3.3  Tre typer av CSR-aktiviteter 

Halme (2007) framhäver i sin argumentation sambandet mellan lönsamhet och CSR, där det 

sistnämnda enligt henne för länge har diskuterats som en egen fråga. Halme diskuterar även 

att företag agerar olika utifrån vilken bransch de tillhör och att det tidigare inte tagits i 

beaktning. Det viktiga är att utifrån branschtillhörighet undersöka vilken typ av CSR som 

förbättrar lönsamheten och under vilka omständigheter det sker, snarare än att diskutera om 

CSR förbättrar lönsamheten. Det blir snarare en fråga om hur istället för om (Halme, 2007). 

Enligt Halme finns det tre olika typer av CSR-aktiviteter som företag kan använda sig av. 

Filantropiska aktiviteter innebär exempelvis sponsring och välgörenhetsarbete. Integration går 

ut på att göra existerande verksamhet mer ansvarsfull och Innovation genomförs för att 

utveckla nya affärsmodeller som ska lösa sociala och miljömässiga problem (ibid). 

De tre olika CSR-aktiviteterna undersöks utifrån tre dimensioner med koppling till 

kärnverksamhet, typ av ansvar samt förväntad fördel (ibid). I figur 2 på nästkommande sida 

presenteras hur de olika CSR-aktiviteterna är relaterade till dimensionerna.  
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Figur 2 – CSR-aktiviteters tre dimensioner (Halme, 2007). Svensk översättning 

                                                                                        Typ av CR-aktivitet 
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sociala eller 

miljömässiga 
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I en exemplifiering av figuren går det att utläsa skillnader i förväntat utfall av den 

filantropiska och integrerande aktiviteten. Den filantropiska aktiviteten fokuserar på att få ett 

resultat som innebär en förbättrad image, medan integrationen förväntas uppnå en förbättring 

av de miljömässiga och sociala aspekterna i verksamheten. En kombination kan ses inom 

innovation, då den vill utöka relationen till verksamheten, genom att antingen utöka befintlig 

verksamhet eller utveckla en ny. I den innovativa aktiviteten utvecklar företaget en tjänst eller 

vara som lösning på ett givet socialt eller miljömässigt problem (Halme, 2007). 

3.4  Strategier för att kommunicera CSR 

Morsing & Schultz (2006) argumenterar för relevansen att applicera Grunig & Hunts 

kommunikationsteori. Modellen innefattar tre typer av intressentrelationer som frekvent 

kommer till bruk i arbetet med CSR. De bygger på att det finns tre nivåer av medverkande i 

kommunikationsprocessen. De kan förenklat beskrivas som envägskommunikation, 

asymmetrisk tvåvägskommunikation och symmetrisk tvåvägskommunikation. De begrepp 

som Morsing & Schultz använder sig av är the stakeholder information strategy, the 

stakeholder response strategy och the stakeholder involvement strategy. För att kunna 

analysera och förstå våra informanters tolkningar kommer vi därför redogöra för hur denna 

teori hjälpt oss förstå svaren i en vidare kontext. Modellen presenteras i figur 3.  
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3.4.1 The stakeholder information strategy 

I den första dimensionen i teorin är kommunikation alltid enkelriktad från företag till 

intressenter (Morsing & Schultz, 2006). Kommunikation kan ses som “telling, not listening” 

(Grunig & Hunt 1984, s 23). Syftet är att sprida information, inte nödvändigtvis med syfte att 

övertala utan istället för att informera allmänheten om företaget på ett så objektivt sätt som 

möjligt. Företag som använder sig av den här modellen är aktiva med pressreleaser. Samtidigt 

som de producerar information och nyheter för media, framställs en variation av broschyrer 

och tidningar med fakta för att informera allmänheten. Denna sorts kommunikation är vanligt 

förekommande inom statliga myndigheter, ideella organisationer och mindre företag. Det går 

att förstå som att företaget ger ett medvetande, en mening eller en uppfattning till allmänheten 

(Morsing & Schultz, 2006).  

Modellen antar att intressenter tar ställning genom sina vanor, att konsumera, visa lojalitet 

och förespråka företaget. Men de kan även visa motstånd genom en strejk, att demonstrera 

eller bojkotta företag. Därför måste företagen informera sina intressenter om företagets goda 

intentioner, beslut och handlingar för att säkerställa ett positivt stöd från mottagarna av 

kommunikationen (ibid).  

Processen kan praktiskt gå till som följer. Företagsledningen tror att de enbart behöver 

informera allmänheten på ett effektivt sätt för att bygga och upprätthålla ett positivt stöd. De 

kan säkerställa att fördelaktiga beslut och aktiviteter inom CSR kommuniceras. 

Kommunikationsavdelningen producerar information som är aktuellt för ändamålet i en 

sammanhängande form. Den kommunikation som kommer från företaget är den sanna till 

skillnad från i andra propagandamodeller (ibid).  

3.4.2 The stakeholder response strategy 

Den andra typen av relation är baserad på en asymmetrisk tvåvägsmodell. Kommunikationen 

av information går både till och från allmänheten från företaget. Däremot råder en obalans i 

utbytet med allmänheten då företagen inte tar hänsyn till allmänhetens avståndstagande, vilket 

är fallet i the stakeholder involvement strategy. Istället försöker företaget förändra 

allmänhetens attityder och handlingar. Via företagsbeslut och aktiviteter försöker de istället 

göra kommunikationen relevant för sina intressenter för att uppnå externt stöd för sin 

kommunikation. Kommunikationsavdelning genomför en opinions- eller 

marknadsundersökning för att få feedback på vilka områden de förhoppningsvis förbättrat, 
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eller kan förbättra sina aktiviteter inom CSR. Kommunikation ses som feedback för vad 

allmänheten är villig att acceptera (Morsing & Schultz, 2006).  

Detta är en undersökande metod för att säkerställa intressenters förståelse för företagets 

kommunicerade meddelande, samt vice versa. Företagsledningen vill utifrån 

opinionsundersökningar försäkra sig om och öka medvetandet (ibid). 

 När ett företag försöker förstå sina intressenters farhågor gällande CSR finns det en risk 

att företaget bara får sitt eget budskap som studsar tillbaka genom att frågorna som ställs är 

för snävt vinklade mot det förgivet-tagna perspektivet. Det kan alltså leda till att ett försök till 

tvåvägskommunikation till slut egentligen mer liknar envägskommunikation. I själva verket 

stärks bara den rådande företagskulturen och de interna tillvägagångssätten. Eftersom denna 

metod är vanlig i relationen med intressenter så är det angeläget att påpeka dessa risker. Den 

förutsätter att intressenterna har ett synsätt och en medvetenhet som ibland de facto kan skilja 

sig väsentligt från företaget i fråga (ibid).  

3.4.3 The stakeholder involvement strategy 

Som namnet antyder bygger den tredje sortens relation på att involvera intressenterna i en 

dialog. Även om övertalningsförsök förekommer så är de ömsesidiga. Genom att de 

förhandlar om CSR-åtaganden kan de uppnå det ideala, alltså att intressenterna är med och 

föreslår ansvarstaganden. Det optimala är när båda parter har gått med på att förändras under 

denna förhandlingsprocess och möts på vägen. Detta förlopp sker om igen i en cykel av 

meningsskapande och meningsutbyte som leder framåt och är lärande för båda parter 

(Morsing & Schultz, 2006). Detta kan ses som en extremare syn på intressenters roll än 

exempelvis Freemans tidigare teorier om intressenter som någon person eller grupp som kan 

påverka eller bli påverkade av i vilken utsträckning organisationen når sina mål (Freeman, 

1984). Det ifrågasätter hur mycket ett företag bör, eller är villigt att ändra sin verksamhet för 

att tillmötesgå intressenternas olika synsätt istället för att förlita sig på sin egen bedömning. 

Den tredje nivån av relation bygger vidare på informations och respons-strategiernas 

utbyte med intressenterna i det att de utvärderar deras inställningar och förväntningar på 

kommande CSR-arbete och resultatet av tidigare åtaganden. Skillnaden är att det inte bara är 

företaget som är drivande och aktivt i insamlandet av intressenters åsikter eller 

förutsättningar. Det vilar ett ansvar även på motparten att vara delaktig och engageras i arbetet 

med att utvärdera gamla och nya projekt. Därför krävs det ett regelbundet och systematiskt 
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utbyte av angelägenheter för att komma fram till vad som är gynnsamma handlingar för alla 

inblandade (Morsing & Schultz, 2006). 

I denna fas kan det bli problematiskt för organisationens ledning att kunna kommunicera 

löpande med flera intressegrupper och hantera deras olika ståndpunkter gentemot varandra. 

En tydlig struktur i företaget krävs för att klara en löpande dialog av detta slag. Om företaget 

har fasta regelverk för vad som är tillåtet eller vilka krav som ställs på ansvarstagande utifrån 

miljö, ekonomiskt eller socialt perspektiv kan det inverka negativt på intressenters kontakt 

med och förtroende för företaget då de inte beaktar att åsikter förändras och det uppmuntrar 

inte till meningsfull dialog (ibid). 
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Figur 3 – Tre kommunikationsstrategier för CSR (Morsing & Schultz, 2006). 
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4 Metod 

Studien har en kvalitativ ansats och är därmed tolkningsinriktad. Studien har som syfte att 

undersöka hur och varför framgångsrika svenska företag kommunicerar sitt arbete med CSR. 

Vi var däremot inte intresserade att undersöka antalet företag i Sverige som arbetar med CSR 

eller annan kvantitativ data. Enkelt uttryckt är vi intresserade av data som kan beskriva utifrån 

ord, istället för med siffror. Kvalitativa metoder lämpar sig för studier som söker djupgående 

sammanhang om hur företeelser hänger samman (Bryman, 2011).  

För att kunna besvara syfte och frågeställning i studien har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer tilläts vi kunna gå på 

djupet, utifrån vår intervjumall. Intervjumetoden tillåter även informanterna att ge mer 

detaljerade svar (ibid). Semistrukturerade intervjuer strävar efter att informanten delger 

beskrivningar av sin livsvärld. I den valda intervjuformen tilläts vi även ställa följdfrågor vid 

de tillfällen vi ansåg att informanten behövde utveckla sina svar, men gav även möjlighet till 

mer djupgående svar (Dahmström, 2011).  

Bryman (2011) belyser fördelarna med en semistrukturerad intervjumall när en studie 

genomförs av fler än en forskare och om det från start finns ett tydligt forskningsfokus. Då 

studien genomförs av två personer och att vi eftersträvade mer djupgående och flexibla svar 

från våra informanter, ansåg vi att den semistrukturerade intervjumetoden passade studien 

bäst. 

Metodkritik diskuteras fortlöpande i avsnittet. 

4.1  Datainsamling via intervju 

Vid kvalitativa intervjuer kan man använda sig av flera olika stilar för att komma åt 

detaljerade resonemang och svar. I en kvalitativ intervju eftersträvas detaljerade svar från 

informanten och med en semistrukturerad intervjumall fick vi möjligheten att ställa 

följdfrågor till de svar som uppfattades vara viktiga (Bryman, 2011). Intervjumetoden ger 

även forskaren en stor flexibilitet då intervjumallen kan anpassas efter informanten och 

samtalets gång. Tonvikten vid intervjutillfället måste enligt Bryman ligga på det som 

informanten anser vara viktigt i sin förklaring av händelser, mönster och beteenden (ibid). 

Den intervjumall vi använde oss av under studien finns tillgänglig som bilaga 3. 
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Genomförda intervjuer spelades in efter de etiska riktlinjer som vi följde och 

transkriberades efter det. Genom att spela in intervjuerna får intervjuaren frihet att 

koncentrera sig på intervjun och vilka följdfrågor som kan ställas. Inspelningarna ger även 

chans att återvända till informanternas svar för att urskilja tonalitet och pauseringar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Transkriberingarna ligger till grund för studiens insamlade material. Utav 

etiska skäl, som vi presenterar i avsnitt 5.5, är transkriberingarna tillgängliga vid efterfrågan. 

Datainsamlingen av intervjuerna genomfördes på två olika tillvägagångssätt. Sju stycken 

av intervjuerna genomfördes via fysiska möten, det vill säga ansikte mot ansikte, medan tre 

stycken genomfördes över telefon. Även om intervjuerna ägde rum med olika 

tillvägagångssätt, följde vi samma mall. Två av intervjuerna genomfördes via telefon på grund 

av den geografiska åtskillnaden mellan oss och informanter, medan den tredje genomfördes 

via telefon på begäran av informanten.  

Bryman (2011) diskuterar skillnader mellan telefonintervjuer och fysiska möten. 

Telefonintervjuer karaktäriseras enligt Bryman av att de är billigare att genomföra, tar mindre 

tid i anspråk, samt att informanten inte kan påverkas i sina svar på grund av olika faktorer hos 

intervjuaren. De faktorer som kan påverka vid fysiska möten är intervjuarens ålder, etnicitet, 

kön och klass. Vid fysiska möten uppstår även en större risk att informanten svarar utifrån vad 

hon tror intervjuaren förväntar sig.  

Det finns enligt Bryman även positiva faktorer att genomföra intervjuer ansikte mot 

ansikte istället för via telefon. En faktor är att telefonintervjuer passar sämre för känsliga 

frågor. Även det faktum att intervjuaren inte ser informanten och om de uppvisar osäkerhet, 

vilket i det långa loppet kan leda till missade följdfrågor, är ytterligare ett argument till varför 

intervjuer bör genomföras ansikte mot ansikte. Visuella redskap kan inte heller användas via 

telefonintervjuer, vilket även det är en negativ aspekt. Slutligen argumenterar Bryman för stöd 

att kvalitén på informationen via telefonintervjuer blir sämre. Detta underbygger han med att 

informanten i telefonintervjuer tenderar till att oftare ge mer socialt acceptabla svar, vara mer 

misstänksamma mot intervjun, tycka att intervjun tagit för lång tid, samt vara mindre 

engagerade i intervjuprocessen (Bryman, 2011).  

Vid våra intervjuer märkte vi ingen direkt skillnad angående den informationen som 

informanterna presenterade. Däremot kunde vi efter genomförandet av samtliga intervjuer 

upptäcka ett mönster på att vid två av tre telefonintervjuer fick vi skynda på intervjun mot slut 
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för att hinna med frågorna efter intervjumall. Vid de fysiska mötena inträffade det endast vid 

ett tillfälle, trots att vi genomförde dubbelt så många sådana intervjuer.  

Vid telefonintervjuerna upplevde vi även skillnaden av att de fick en mer formell prägel. 

Vi tror att avsaknaden av de fysiska aspekterna, som exempelvis att visuella nicka 

instämmande, är en orsak till att de intervjuerna fick en mer formell karaktär. En möjlighet att 

förebygga så att liknande situationer inte inträffar igen är att genomföra intervjun via 

videolänk.  

Författarna av studien tillhör båda samma ålderskategori, etnicitet och kön. I givet syfte 

har inga avvikelser kunnat upptäckas i att informanterna responderar författarna specifikt 

utifrån dessa egenskaper annorlunda. Det finns därför ingen tro om att informanterna skulle 

ha responderat oss annorlunda än någon annan. Författarna är inte medvetna om att det finns 

något problem utifrån föreskrivet tillvägagångssätt. 

Även om vi upplevde att två av tre genomförda telefonintervjuer fick en sämre kvalité, är 

det vår fasta övertygelse att de bidrog till studien. Detta genom att tillföra bredd, men även att 

företagen verkade i andra branscher än övriga och därigenom gav oss unika kunskaper. De 

intervjuer som genomfördes via fysiska möten skedde på informantens kontor.  

4.2  Tematisering och planering 

Vid tematiseringen av en studie är det viktigt att klargöra undersökningens varför och vad 

innan metodval börjar diskuteras. När studiens syfte är formulerat kan metoden börja 

diskuteras, för att sedermera göra en planering för undersökningen. I planeringen ska 

forskaren utgå ifrån vilken kunskap som eftersträvas. Studier som använder forskningsfrågor 

som börjar med ordet hur tenderar oftast att vara lämpade för undersökningar med kvalitativa 

ansatser. Rör forskningsfrågan om hur mycket någonting utförs, lämpar sig snarare oftast en 

kvantitativ metod.  Vid planeringen av vilken kunskap som eftersträvas är det av yttersta vikt 

att ta hänsyn till de etiska aspekterna i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Etiken 

diskuteras mer djupgående i avsnitt 5.5.  

Vid planeringen av intervjuer är det viktigt att i god tid planera vilka informanter som 

avses intervjuas, vilken struktur och intervjumall som ska användas, samt ta hänsyn till 

moraliska aspekter. Det är viktigt att studiens olika delar är sammanhängande utifrån syfte, 

frågeställning och intervjumall (ibid).  
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Det finns däremot intervjuforskare som förespråkar ett mer flexibelt tillvägagångssätt. 

Rubin & Rubin (2005) förespråkar att forskaren ständigt följer och anpassar sig efter nya 

omständigheter. Detta innebär att forskaren ständigt gör nya urval av informanter, 

omformulerar intervjumallen och har öppna forskningsfrågor. Här kan även nya hypoteser 

både tillkomma och falla bort under studiens gång. Vi har dock i vår studie valt att följa den 

tematisering och planering som vi presenterat från Kvale & Brinkmann. Vi anser det däremot 

viktigt att redovisa kännedomen av Rubin & Rubins tillvägagångssätt.  

Studiens vad är att undersöka hur svenska företag kommunicerar sitt arbete med CSR, 

samt hur de definierar området. Med hjälp av litteraturforskning kunde vi avgränsa området 

på ett adekvat sätt. Dessa forskningsartiklar, som gav oss en bredare kunskapsbas, ligger även 

till stor grund för studiens teoretiska ramverk. Vi kunde sen ställa oss frågan varför, vilket i 

studien avser varför CSR-arbete är viktigt för företagen. 

Intervjumallen formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar och finns att läsa i 

bilaga 3. Frågor som innefattades var inledande frågor om informanter, följt av mer 

specificerade frågor om företaget, deras hållbarhetsarbete och kommunikation kring det. Vi 

använde oss av öppna frågor i syfte att informanterna skulle ge uttömmande subjektiva svar. 

När vi sammanställt intervjumallen formulerade vi ett brev som mailades ut till för studiens 

intressanta företag. Brevet finns att läsa i bilaga 2 och formulerades för att väcka intresse hos 

potentiella informanter. 

Vår intervjumall skickades ut i god till respektive informant, då informanterna fick den 

tillhanda senast två dagar innan intervjun skulle äga rum. I avsnitt 5.4 presenteras mer 

ingående när initial kontakt togs med informanter, intervjumall skickades ut samt när 

intervjuerna ägde rum. Studiens båda författare var närvarande vid samtliga intervjuer utom 

två, som genomfördes med en av författarna närvarande.  

4.3  Urval 

Kvalitativa studier har benägenhet att antingen ha för få eller för många informanter. Vid för 

få informanter blir det omöjligt att prova hypoteser och vid för många svårt att göra djupare 

tolkningar. Viktigast är att välja rätt antal informanter, anpassade efter studiens syfte. 

Tonvikten ska ligga på kvalitén i intervjuerna, istället för kvantitet (Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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Vi har i studien valt att använda oss av ett strategiskt målstyrt urval. Det innebär att 

urvalet är styrt utifrån kunskapen som informanterna har (Bryman, 2011). Utifrån studiens 

syfte om att undersöka hur framgångsrika svenska företag kommunicerar sitt arbete kring 

CSR har vi gjort vårt urval baserat på Sustainable Brand Index från 2016. Urvalet har inte 

gjorts för att kunna generalisera informanternas svar, utan gjorts för att kunna diskutera och 

analysera olika samband.  

Studien ämnar inte heller undersöka enbart en enskild bransch, utan vill istället se om vi 

kan se några likheter, skillnader och samband mellan flera olika branscher. Därav kontaktade 

vi i ett initialt skede respektive branschetta. Den enda branschen vi exkluderade från 

undersökningen var fast moving consumer goods av anledningen att enbart branschettan låg 

på övre halvan av undersökningen. Inte heller företag som kan tituleras dotterbolag 

kontaktades ej om de hade moderbolag som låg högre upp på rankningen. Vid de tillfällen 

som respektive branschetta inte svarade, ställde vi istället en förfrågan om medverkan till 

branschtvåan. I de fall ingen av de tre högst rankade företagen ville delta i studien, 

exkluderade vi den branschen helt från studien.  I tabell 1 presenteras de 20 företag som vi 

kontaktade, men som ej ville deltaga i studien. Av etiska skäl utifrån konfidentialitetskravet 

presenterar vi varken branschtillhörighet eller företagens namn.  

Tabell 1 – Tillfrågade företag som ej medverkar i studien 

Fall Initial kontakt Andra kontakt Svar 

Företag 11 2016-11-07 2016-11-10 Nej tack 

Företag 12 2016-11-07 2016-11-10 Ej svar 

Företag 13 2016-11-07   Nej tack 

Företag 14 2016-11-14   Nej tack 

Företag 15 2016-11-10   Nej tack 

Företag 16 2016-11-07 2016-11-10 Ej svar 

Företag 17 2016-11-10 2016-11-14 Ej svar 

Företag 18 2016-11-07   Nej tack 

Företag 19 2016-11-07 2016-11-10 Ej svar 

Företag 20 2016-11-07 2016-11-10 Ej svar 

Företag 21 2016-11-10 2016-11-14 Nej tack 

Företag 22 2016-11-10   Nej tack 

Företag 23 2016-11-07 2016-11-10 Nej tack 

Företag 24 2016-11-07   Nej tack 

Företag 25 2016-11-14   Nej tack 

Företag 26 2016-11-07 2016-11-10 Nej tack 

Företag 27 2016-11-14 2016-11-18 Ej svar 

Företag 28 2016-11-14 2016-11-18 Ej svar 

Företag 29 2016-11-10   Nej tack 

Företag 30 2016-11-14 2016-11-18 Ej svar 
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4.4  Presentation av informanter 

Vi har under studiens gång intervjuat 10 personer som alla besitter chefspositioner inom de 

olika företagens hållbarhetsavdelningar. Intervjuerna ägde rum under november och december 

månad 2016.  

Informanterna var åtta personer kvinnor och två personer män. Vi lägger inga värderingar 

i det och ämnar inte heller att undersöka varför majoriteten av informanterna var kvinnor. Vi 

tror inte heller utfallet av informanternas kön påverkar studien, då det är företagens 

hållbarhetsarbete och kommunikation som studien undersöker. 

De branscher som representeras i undersökningen är: bank, drivmedel, försäkringar, 

hotell, kraftförsörjning, pension, resor, transport samt två företag från branschen mat och 

dryck. I tabell 2 presenteras en sammanställning av medverkande informanter. Vi presenterar 

inte företagens namn eller branschtillhörighet av etiska skäl, utan har istället namngett dem 

från företag 1 till och med 10 på begäran av företagen. Vidare presenterar vi när initial 

kontakt, vid behov en andra kontakt togs, när intervjuerna ägde rum samt om intervjun skedde 

via ett fysiskt möte eller telefonintervju. 

Tabell 2 – Medverkande företag i studien.  

Fall 
Initial 
kontakt 

Andra 
kontakt 

Frågor 
skickade 

Intervju 
genomförd 

Tillvägagångssätt 
intervju 

Företag 1 2016-11-07 2016-11-10 2016-11-22 2016-11-24 Fysiskt möte 

Företag 2 2016-11-07   2016-11-16 2016-11-18 Fysiskt möte 

Företag 3 2016-11-10   2016-11-23 2016-11-25 Telefonintervju 

Företag 4 2016-11-07   2016-11-18 2016-11-22 Fysiskt möte 

Företag 5 2016-11-10 2016-11-14 2016-11-22 2016-11-25 Telefonintervju 

Företag 6 2016-11-10 2016-11-14 2016-11-25 2016-11-28 Fysiskt möte 

Företag 7 2016-11-14   2016-11-25 2016-11-29 Fysiskt möte 

Företag 8 2016-11-14   2016-11-25 2016-11-28 Telefonintervju 

Företag 9 2016-11-07 2016-11-10 2016-11-29 2016-12-02 Fysiskt möte 

Företag 10 2016-11-10   2016-12-07 2016-12-09 Fysiskt möte 

 

4.5  Etiska aspekter  

Etiken inom forskningen är hela tiden föränderlig utifrån att nya vetenskapliga frågor ställs. I 

takt med kommersialiseringen ställs högre krav på forskaren om att stå fri från yttre påverkan 

för att genomföra forskningen med hög kvalité (Vetenskapsrådet, 2011).  
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God forskningssed är att forskaren följer de etiska principerna om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren informerar informanterna om studiens syfte. Informanterna informeras även om att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan i studien om så önskas. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma över sin medverkan, 

men även få ett godkännande för deltagande i studien. För att möta konfidentialitetskravet 

krävs att forskaren behandlar personuppgifter varsamt och oåtkomligt för obehöriga. 

Konfidentialitetskravet innebär även frågan om vilken information som ska vara tillgänglig. 

Det innefattar bland annat att privat data som kan identifiera deltagarna inte bör avslöjas för 

att skydda informantens integritet (Bryman, 2011). 

Anonymiseringen av informanter kan ses som att både skydda informanten, men även som 

ett alibi för forskaren då vald data från informanten inte kan bli ifrågasatt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Slutligen innebär nyttjandekravet att den information som forskaren får 

från informanterna endast används för forskningens ändamål (Bryman, 2011). 

Vi var noga med att följa de fyra etiska aspekterna som är nämnda ovan. Redan vid första 

mailkontakt följde vi informationskravet där vi presenterade studiens syfte. Två dagar innan 

utsatt intervjutillfälle skickade vi även vår intervjumall till informanten. När väl intervjun 

ägde rum informerade vi återigen våra informanter om studiens syfte och frågeställningar. De 

fick även vid dessa tillfällen lämna samtycke till intervju som vi spelade in. Informanterna 

lämnade även vid intervjutillfället samtycke för deltagande i studien, samt godkännande för 

inspelning och transkribering. 

Efter genomförd transkribering mailade vi kopior till informanterna för att återigen 

verifiera samtyckeskravet. I samband med att de läste transkriberingarna fick de även 

möjlighet att stryka delar av intervjun om de ansåg att information stred mot företagets 

konfidentialitet. Ingen av informanterna ville stryka någon del av intervjun, däremot valde en 

informant att omformulera tre svar.  

Två informanter önskade även att vara anonyma, vilket innebar att vi valde att 

anonymisera samtliga informanter. Därav redovisar vi varken företagens namn, 

branschtillhörighet, rankning på Sustainable Brand Index 2016, eller informantens titel på 

företaget. Vi valde enligt de etiska riktlinjerna att anonymisera informanterna redan vid 

transkriberingarna. Vi är medvetna om att det kan påverka trovärdigheten i uppsatsen, men 

valde att tillmötesgå våra informanter utifrån konfidentialitetskravets etiska aspekter.  
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Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlad data enbart används för denna studies syfte. 

4.6  Kodning och utformning av kategorier 

Inom kvalitativ forskning innebär kodning en kategorisering av det material som inkommit 

från informanterna, med syftet att bilda ett teoretiskt ramverk. Åtskillnaden mellan 

subgrupper i termer av beteenden eller policys kan kodas. Genom att kategorisera en stor 

mängd data, utifrån författarens syfte, frågeställningar och teoretiska ramverk, kan 

underliggande mönster i populationen åskådliggöras. Gibbs menar att forskaren antecknar de 

olika koderna i form av kodningsanteckningar, där forskaren skriver kortfattat om dess 

definition och funderingar kring dem (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Efter vardera genomfört intervjutillfälle transkriberades varje intervju. Genom att utgå 

från studiens syfte, frågeställningar och intervjufrågor kunde vi bringas till kännedom om 

gemensamma teman och kategorier. Denna process underlättade för att hitta teman och 

mönster i informanternas svar. Enligt Bryman (2011) är det viktigt för forskaren att 

återkoppla till studiens syfte under hela processen för att öka studiens trovärdighet. När vi 

som författare var överens om vilka gemensamma teman vi kunde urskilja i de transkriberade 

intervjuerna, kunde vi gå vidare till att analysera de mönster som uppdagades.  

4.7  Kvalitetskriterier 

Guba & Lincoln (1994) föreslår kriterierna tillförlitlighet och äkthet för att etablera kvalitén i 

kvalitativ forskning. Kriterierna skapades då Guba och Lincoln argumenterade för att det kan 

finnas mer än en beskrivning av verkligheten (Bryman, 2011).     

4.7.1 Tillförlitlighet 

Det första kriteriet tillförlitlighet består av fyra delkriterier som innefattar begreppen 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet skapas genom att forskningen utförts i enlighet med rådande regler, men även 

rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala verkligheten. Personerna 

som är en del av den sociala verkligheten får bekräfta att forskarens uppfattat verkligheten 

korrekt, det vill säga så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011).  

Efter genomförda intervjuer transkriberades insamlade data. En kopia av transkriberingen 

överlämnades sedan till informant för vidimering. Genom överlämnande av transkribering och 
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godkännande av den sociala verkligheten från informant, anser vi att studien håller en god 

trovärdighet.  

Överförbarhet handlar om huruvida resultaten är överförbara till en annan situation, plats 

och tid. Forskaren uppnår överförbarhet genom att producera täta beskrivningar av detaljer, 

det vill säga djup, istället för bredd. Djupa och täta beskrivningar förser andra individer med 

en databas, där de kan bedöma hur överförbara resultaten är till en annan tid och plats 

(Bryman, 2011). Vi ser det som svårt att överföra resultaten till en annan miljö. Däremot 

redovisas täta och fylliga resultat.  

Det tredje kriteriet, pålitlighet, innebär ett granskande synsätt från forskaren. Samtliga 

faser i forskningsprocessen ska ha en fullständig och tillgänglig redogörelse (ibid). Vi anser 

att pålitligheten i studien är god. Forskningsprocessen är redovisad i uppsatsen, där vi bland 

annat argumenterar för urval och analys av data. Frågetecken kring pålitligheten kan dock 

ställas då inspelningar av intervjuer inte finns tillgängliga vid efterfrågan. Detta då vissa av 

informanterna vill förbli anonyma. Därmed finns de inte längre tillgängliga utifrån 

konfidentialitetskravet. Vi är däremot medvetna om att det kan påverka pålitligheten. 

Fjärde och sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, utgår från insikten att 

forskaren alltid kommer från en subjektiv verklighet. Däremot ska forskaren försöka 

säkerställa att hon agerat i god tro. Personliga värderingar ska medvetet inte påverka 

slutsatserna i undersökningen (ibid). Studien tillämpar det fjärde kriteriet genom att 

författarna inte har några anknytningar till informanterna eller respektive företag. Genom att 

använda oss av Sustainable Brand Index 2016 utgick vi även från en förutbestämd lista i vår 

kontakt med potentiella informanter. Även det styrker det fjärde kriteriet, då inget företag 

valts ut på grund av författarnas subjektiva värderingar eller föreställningar. Då vi även är två 

författare i studien minskar det sannolikheten för att en enskilds subjektiva värderingar 

framhävs, utan istället stärker det att vi agerat i god tro.  

4.7.2 Äkthet 

Kriteriet äkthet delas in i fem delkriterier med syfte att väcka några allmängiltiga frågor som 

rör forskningspolitiska konsekvenser. De fem delkriterierna består av begreppen rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 

Rättvis bild definieras utifrån om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av samtliga 

åsikter och uppfattningar som informanterna delger (Bryman, 2011). Genom att redovisa 

svaren i resultat och analysdelen uppnår vi en rättvis bild. Genom kodning och kategorisering 



27 
 

av informanterna har vi även kunnat urskilja mönster och samband i informanternas svar. 

Även fast vi inte redovisar alla svar, är det ur forskningssyfte till studiens fördel att redovisa 

olika åsikter hos informanterna.  

Ontologisk autenticitet utgår utifrån om studien hjälper medverkande personer att få en bättre 

förståelse av sin sociala miljö (Bryman, 2011). Vid varje intervjutillfälle frågade vi 

informanterna om de önskade ta del av den slutgiltiga versionen av studien. De informanter 

som tagit del av studien kan ha uppnått en bättre förståelse för sin sociala miljö. Huruvida 

denna studie ökade och förbättrade förståelsen för informanterna låter vi dock vara osagt.  

Det tredje kriteriet, pedagogisk autenticitet, liknar den ontologiska autenticiteten. För att 

uppnå pedagogisk autenticitet krävs dock att undersökningen bidragit till att informanterna får 

ett ökat medvetande av hur andra deltagare upplever den sociala situationen (ibid). Även 

under det tredje kriteriet varierar troligtvis utfallet hos studiens deltagare. De informanter som 

tagit del av studien kan mycket väl ha fått ett ökat medvetande och bild av hur andra 

deltagares situation ser ut. Däremot får de en mer generell bild av andra deltagare, då studien 

är anonymiserad.  

Katalytisk autenticitet utgår från deltagarna i studien kan förändra sin situation (ibid). 

Även i det fjärde kriteriet varierar det troliga utfallet hos studiens informanter. De som tagit 

del av studien kan förändra sin situation baserat på studien, med de som ej valt att ta del av 

studien inte har den möjligheten. Det femte och sista delkriteriet, taktisk autenticitet, utgår 

från om studien gett dess deltagare bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att 

uppnå en förändring (ibid). Då studien är tolkningsinriktad och inte undersöker effekter i 

kommunicerande av CSR, är inte sannolikheten hög till taktisk autenticitet. Den taktiska 

autenticitet som studier kan uppnå hos deltagarna är om de hittar exempel på strategier eller 

tillvägagångssätt för kommunikation i någon av de övriga deltagarnas svar. 
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5 Resultat och analys 

Följande avsnitt kommer redovisa utdrag från informanternas svar. Endast de citat som av 

författarna anses som mest relevanta för studien kommer redovisas. Genom dessa lyfts de 

tydligaste skillnaderna och likheterna fram. Detta då studien insamlat en stor mängd data från 

sina informanter. Fullständiga transkriberingar av intervjuer finns tillgängliga hos författarna 

och tillgodoses vid förfrågan.  

Avsnittet är uppdelat utifrån de kategoriseringar som vi kunde avläsa utifrån 

transkriberingarna, vilka även kommer fungera som rubriker. Varje delavsnitt innefattar även 

en analys utifrån teoretiska ramverk för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Först 

presenteras informanternas utsagor angående företagens ansvar i förhållande till nivåerna i 

Carrolls teori. Därefter kommer deras CSR-arbete kategoriserat genom Halmes modell sättas i 

förhållande till de tre kommunikationsstrategier av Morsing och Schultz som introducerats i 

avsnittet Teori. Dessa två teorier har kombinerats till en gemensam modell då vi har sett 

tecken på ett samband mellan dessa beskrivningar av CSR-arbetet. Tendenser i datan gör även 

att dessa två perspektiv kan användas som två synsätt på samma företeelser.  

Författarna vill återigen upplysa om att resultatet är tolkningsinriktat och inte kan ses som 

representativt för hur svenska företag definierar, kommunicerar och förhåller sig till CSR. 

5.1  Olika begrepp med samma innebörd 

Grankvist (2009) argumenterar för att allt fler företag börjar använda sig av begreppet 

hållbarhet istället för CSR. I vår datainsamling ser vi hur företagen definierar sitt arbete 

utifrån olika begrepp. Att begreppet kan tolkas på olika sätt medför problem vid 

undersökningar. Genom att olika tolkningar av begreppet används, krävs det mer djupgående 

analyser av hur företagen faktiskt definierar sitt arbete. Flera företag i studien diskuterar vad 

begreppen CSR och hållbarhet betyder i relation till varandra. 

…jag tycker att det här begreppet CSR har varit, är det på väg bort? För många 

kopplar, CSR handlade mycket från början om var ska vi skänka julklappen i år? 

Men om man särskådar begreppet så handlar det om hur ett företag tar socialt 

ansvar och det är mer än julklappar. Så begreppet i sig är det inget fel på, men 

frågan är vad folk förknippar begreppet med. […] Men vi tror stenhårt på att det är 

kombinationen av miljö, social och ekonomi.  

(Företag 4) 

I utdraget ovan framkommer det tydligt när informanten från företag 4 beskriver CSR utifrån 

sin egen uppfattning att det innebär de tre områdena miljö, socialt och ekonomiskt vilket går i 
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linje med Grankvists teori. Precis som Grankvist tar upp, så lyfter informanten även fram 

frågan om begreppet CSR är på väg bort och håller på att ersättas av andra termer. Det går 

också att se tecken på att företaget är medvetna och noggranna i ordval gentemot intressenter 

och mottagare av extern kommunikation eftersom det finns en oro för ”vad folk förknippar 

begreppet med”.  

Det följer även mönstret med flera andra intervjuer där de förkastar Friedmans (1970) 

argumentation att företag överhuvudtaget inte har något socialt ansvar.  

Om man tittar på definitionen av CSR så väver den in även socialt, miljömässigt och 

etiskt ansvar och Human rights och så vidare. Vi har valt att kalla det hållbarhet. 

Även hållbarhet är svårt att förstå för många, men CSR är ännu svårare. Och man 

kan förledas att tro att det bara rör det sociala ansvaret när det ju inte är det. Så 

därför väljer vi att kalla det hållbarhet. Sen är vi ett kommunägt bolag vilket gör att 

vi har större krav på oss vad gäller förståelse, tydlighet och enkelhet i 

kommunikationen, än andra aktörer.  

     (Företag 5) 

Informanten ser i detta fall en viss problematik med olika begrepp och tar upp det till 

diskussion. Den definition som ges av företaget i detta skede innefattar inte ett ekonomiskt 

perspektiv men det framkommer tydligt strax senare i samma intervju där det utvecklas till att 

omfatta ”miljö, medarbetare, samhälle, ekonomi och våra kunder”. Noterbart är även att 

deras ägarstruktur i form av ett kommunalt bolag ställer andra krav på ”enkelhet i 

kommunikationen” för att kunna förstås av de bredare intressegrupper som alla lokalinvånare 

potentiellt utgör. Att företaget använder sig av begreppet hållbarhet kan i enlighet med 

Grankvist (2009) tolkas att inkludera ett tidsperspektiv i CSR-arbetet. Vi urskiljer dock att det 

företag som inte använder begreppet hållbarhet, även de applicerar tid som en dimension. 

Jag jobbar i en liten grupp som heter Corporate responsibility. […] Det viktiga för 

oss är helheten. Det är ansvarsperspektiv i alla beslut som tas och det ska vara en 

del av den dagliga businessen. Det är inget man gör på sidan om. […] Vi ägs ju av 

våra medlemmar och de har en långsiktig verksamhet och det gör att vi måste finnas 

på den här marknaden och kunna ta hand om, och förädla produkten även om 10, 

20, 30, 40 år framåt. 

     (Företag 3) 

Företagets belyser även en annan viktig aspekt med verksamheten där den ekonomiska delen 

är central för företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Detta stödjer Halmes (2007) teori 

angående hur CSR förbättrar lönsamheten och måste analyseras i relation till 

branschtillhörighet. Då företaget är kooperativ och verksamt inom mat och dryck innebär det 

att ekonomisk långsiktighet är ett prioriterat område för att minimera de ekonomiska riskerna 

för ägarna, som även är medarbetare. Medarbetarna i företaget tillverkar produkten, vilket 
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innebär att företaget måste värna om dem för att fortsätta existera på marknaden. Här kan vi 

se en skillnad gentemot andra företag som bland annat innefattar offentliga sektorn och 

aktiebolag. 

Hållbarhet för företaget enligt den matrisen är nu fyra sakfrågor. Det är mänskliga 

rättigheter, miljö och klimat, hälsa och antikorruption. Det är våra fokusområden 

och det är allt egentligen kan man säga på ett sätt. 

     (Företag 7) 

Sammantaget går det att se stora likheter mellan flera av företagens definitioner av 

ansvarstagande i samhället, undantaget Företag 3 som är de enda som använder begreppet 

Corporate Responsibility. Det blir i enlighet med Grankvist (2009) svårt att göra antaganden 

för att skapa en generell standard för vilket begrepp som ska användas. Det kan bero på att 

olika företag och branscher präglas av sina egna kulturer. Halme (2007) argumenterar för att 

företag agerar annorlunda beroende på vilken bransch de tillhör. Halme ger grund till 

argumentation att företag som verkar inom olika branscher alla är unika, vilket även innefattar 

begreppsdefinitioner om ansvarstagande.  

Det gäller verkligen att fundera på vilken roll man ska ha i det här 

hållbarhetsarbetet och vad det betyder för oss som företag.  

     (Företag 5) 

Företag 5 summerar i en mening samtliga informanters inställning till företagens ansvar i 

samhället och anpassning till branschtillhörighet.  

5.2. Dimensioner av ansvarstagande 

Carroll definierar fyra dimensioner av ansvarstagande. De dimensionerna som ingår är 

ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt. Den ekonomiska och juridiska dimensionen är 

enligt Carroll grundläggande, medan de etiska och filantropiska dimensionerna är frivilliga 

(Carroll, 2003). Följande avsnitt kommer att innehålla tre delar. Första delen innefattar de två 

grundläggande dimensionerna av ansvarstagande, följt av separata avsnitt för etiska och 

filantropiska dimensionerna.  

5.2.1 Grundläggande dimensioner av ansvarstagande 

Samtliga informanter i studien betonar vikten av att respektive företag uppfyller den 

ekonomiska dimensionen. Detta innefattar att företagen producerar varor och tjänster som 

säljs till rättvisa priser, men även till nytta för samhällets medlemmar och efterfrågas på 
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marknaden. Carroll (2003) hävdar även att företagen i den ekonomiska dimensionen 

eftersträvar ett ekonomiskt tillfredsställande resultat för ägarna och en så stor lönsamhet som 

möjligt.   

Det bästa vi kan göra är att sälja så mycket som möjligt, så kan man i alla fall 

resonera. Om de flyttar handen i hyllan och väljer en ekologisk produkt istället för 

en konventionell. Så det enklaste värdet är att se om vi ökar försäljningen.  

     (Företag 1) 

Vi ser tendenser till att ett ekonomiskt tillfredsställande resultat varierar utefter vilken 

ägandeform som företaget har.  

De krav som finns på ett aktiebolag har inte vi, eftersom kunderna äger företaget, 

har vi krav att kunderna ska vara så nöjda som möjligt. Så kundnyttan är vårt 

främsta mätvärde.  

     (Företag 7) 

Den offentliga sektorn och medlemsägda företag betonar mer samhällsnyttan, då vinstkraven 

kan variera i prioritet. Privatägda företag tenderar att önska största möjliga avkastning, men 

utgår från budget för att fastställa ekonomiskt tillfredsställande resultat. Icke desto mindre 

strävar alla företag i undersökningen för att uppnå de resultatmål som ägarna fastslår.  

Jag är den första att tillstå att det hjälper ju inte att ett företag gör allting rätt inom 

socialt hållbart och miljömässigt hållbart om man går i konkurs. Då hjälpte det inte 

ändå, oavsett hur bra man var på de här två andra benen, utan det är verkligen så 

att man måste ta ett ekonomiskt ansvar är också att säkerställa en lönsamhet och 

sen kunna säkerställa att man kommer kunna finnas kvar över tid och att man 

jobbar på affärsmässigt sätt med alla frågor.  

     (Företag 2) 

Jobbar du med hållbarhet så är de där stegen du tar utöver lagen, det är kanske en 

form av lyxförmån för ett välmående bolag. När ett företag börjar gå riktigt dåligt 

och man måste strama åt, då sitter allt sådant som är extra utöver lite löst.  
     (Företag 10) 

Ovanstående citat styrker Carrolls argument om varför den ekonomiska dimensionen anses 

vara den mest grundläggande. Vid en konkurs slutar företaget att existera, vilket även 

innebära att övriga dimensioner ej kan nås.  

Den juridiska dimensionen innebär att företag har en skyldighet att följa rådande lagar och 

regler. Dimensionen ses, precis som den ekonomiska, som grundläggande för att kunna uppnå 

socialt ansvar. Även denna dimension uppfyller företagen i undersökningen. Däremot 

argumenterar flera av företagen för att den juridiska dimensionen kan vara svår att uppnå. Då 

det ständigt sker lagförändringar, kan det hända att företag inte alltid möter de lagkrav som 
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ställs. Företag 8 diskuterar bland annat det nya lagkravet som innebär att 1 600 företag i 

Sverige behöver producera en årlig hållbarhetsredovisning.  

Dels så har man nu det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning, nu uppfyller vår 

hållbarhetsredovisning det sen tidigare, men det är viktigt för många andra bolag 

som kanske inte kommit så långt på redovisningssidan. 

     (Företag 8) 

En viktig aspekt som enbart Företag 8 lyfter i den juridiska dimensionen är att lagändringar de 

facto kan underlätta deras arbete. Vid de tillfällen som nya lagdirektiv träder i kraft, påpekar 

informanten att sannolikheten ökar för respektive hållberhetsavdelning att få igenom sitt 

arbete. 

Sen är det så att är det ett lagkrav eller är det någonting som revisorerna är på så 

lyssnar andra delar av organisationen kanske snabbare eller man får bättre 

respons. Så det är klart att det driver kanske på att arbetet ibland beroende på vad 

det handlar om, men vi gör ingen skillnad i vår arbetsgrupp på frivilligt eller inte.  

(Företag 8) 

Att sannolikheten ökar för en implementering av hållbarhetsarbetet, styrker Carrolls 

argumentation angående att den juridiska dimensionen är grundläggande. 

Det finns massa saker som måste hända samtidigt. Det är nya regelverk som 

kommer, som driver hur mycket kapital, pengar och resurser som helst, så det är 

alltid en fråga om vad man ska prioritera.   
     (Företag 7) 

Företag 7 i likhet med flera andra informanter diskuterar att det vid lagändringar sker en 

prioriteringsfråga, då förändringar upptar resurser i form av både tid och kapital. Även fast 

den juridiska dimensionen är grundläggande, gäller det enligt företagen att göra en avvägning 

gentemot den ekonomiska aspekten och säkerställandet av fortsatt verksamhet.  

Utifrån Halmes argumentation om att se varje företag och bransch som unikt, går det att 

förklara hur företagen måste förhålla sig och prioritera utifrån de lagar som är unika för 

respektive bransch. Samtidigt råder det i Sverige exempelvis en grundläggande 

arbetsmiljölagstiftning som gäller samtliga aktörer som verkar på den svenska marknaden. 

Det går därför att argumentera för att det i ett kommunikativt syfte är svårt för företag att 

utmärka sig utifrån de ekonomiska och juridiska dimensionerna. Företagen framhäver att 

andra aktiviteter behöver kommuniceras för att påvisa ett socialt ansvarstagande. Däremot 

ökar sannolikheten för en symmetrisk dialog mellan företagsledning och medarbetare när nya 

lagar träder i kraft för. 
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5.2.2 Etiska dimensionen av ansvarstagande  

Carrolls tredje dimension innebär den etiska aspekten. Dimensionen innebär att företag följer 

samhällets sociala normer och förväntningar (Carroll, 2003). Informanterna har även i denna 

dimension en samstämmig bild. Diskussionen från informanterna grundar sig i att de ser en 

förväntan från allmänheten att företag numera ska arbeta med hållbarhetsfrågor.  

Jag tror absolut att hållbarhet är en key factor för morgondagens framgångsrika 

företag. Vi kommer se olika företag på marknaden. Men för de här stabila, robusta, 

långlivade företagen så tror jag hållbarhet är en key factor. Sen kommer det alltid 

komma några som blommar upp, där man tävlar om priset mer och där kommer 

kanske inte hållbarhet att diskuteras så mycket.    
     (Företag 10) 

Till skillnad från Carroll som beskriver den etiska aspekten som frivillig, ser snarare 

företagen den etiska dimensionen som ett krav för att kunna fortsätta verka på marknaden. 

Utifrån Grankvists argumentation om att det går att urskilja hur välskött ett bolag är genom att 

analysera hur hållbarhetsarbetet genomsyrar verksamheten, ser vi tecken på att de 

medverkande företagen har uppnått en hög nivå av ansvarstagande genom ett medvetet och 

metodiskt arbete utifrån högt ställda krav från intressenter. Detta tyder på att flertalet av 

studiens företag har uppnått en högre nivå av ansvarstagande i enlighet med Carrolls pyramid. 

Enligt företagen i studien motsvarar dock den etiska dimensionen en nödvändig ansvarsnivå.  

Den etiska dimensionen kan stå i konflikt med juridiska dimensionen, då företag verkar på 

en global marknad. Företagen i studien argumenterar alla för att de arbetar för att följa den 

svenska standarden. På en rak fråga om företagets mål med hållbarhetsarbetet förändrades på 

andra marknader svarar Företag 3:  

Vårt hållbarhetsarbete är detsamma. Vi har samma inriktningar där och vi driver 

samma frågor men vad vi kommunicerar eller hur vi kommunicerar för att få ut vad 

vi gör, och vad vi gjort, det skiljer.  

     (Företag 3) 

Hur företagen väljer att kommunicera sitt ansvarstagande synes anpassas till de olika 

förutsättningar som råder på olika marknader. Detta kan spegla hur intressenter och allmänhet 

på olika marknader anser att företag har olika nivåer av etiskt ansvar.   

Vad är det som appellerar till mottagarna? Det är helt olika för varje land du 

kommer till. Vi kan inte kommunicera på helt likartat sätt ens mellan Sverige och 

Danmark för samma argument har olika styrka i olika länder. Miljöfrågan har 

också olika perspektiv beroende på vilket land man kommer till. Det måste hela 

tiden bli en lokal anpassning, delvis, av budskapet även om grunden är detsamma. 

Arbetet vi gör försöker vi göra lika överallt däremot vad man kommunicerar kan det 

vara stor skillnad på. 
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     (Företag 3) 

Företagen gör ingen skillnad i sina kommunikationsstrategier utifrån asymmetrisk eller 

symmetrisk kommunikation. Däremot sker en anpassning av hur det kommuniceras utifrån 

kommunikationsstrategin, men även vad som kommuniceras.  

Även andra konflikter kan uppstå mellan ett företags ursprungsland och den marknad som 

företaget verkar på. Exempelvis kan det innebära att marknaden som företaget verkar på har 

lägre minimilöner än vad som anses acceptabel utifrån sociala normer i företagets 

ursprungsland. Företaget förväntas på sin hemmamarknad arbeta för en acceptabel 

levnadsstandard.  

Vi har också, jag sitter i en VD-stab, så från en stabsfunktion hittar en systematik 

för bolaget som gör det lätt att jobba med relevanta hållbarhetsfrågor. Så det inte 

blir så att it ska sitta och räkna hur många ekologiska bananer har vi ätit idag? Det 

är inte relevant. Däremot, hur jobbar vi med bra upphandlingsförfaranden för 

indiska leverantörer? Så vi inte har minimilöner som krockar med vår tanke om 

levnadslön. Så man ska jobba med rätt saker.  

     (Företag 7) 

Genom att verka utifrån det som anses vara acceptabelt på hemmamarknaden kan företag 

tillmötesgå intressenter på densamma. Utifrån dessa aspekter anser vi det vara än mer befogat 

att inkludera den etiska dimensionen i de grundläggande. Detta då den etiska dimensionen i 

unika fall kan vara överordnad den juridiska dimensionen. 

70 procent av vår energiproduktion kommer från vattenkraft till exempel, och 

vattenkraft är ju bra. En förnyelsebar energikälla. Bidrar inte till några 

koldioxidutsläpp, jättebra! Å ena sidan. Å andra sidan har vi ett annat miljöintresse 

som står emot det klimatperspektivet, nämligen biologisk mångfald. När man bygger 

anläggningar, fördämmer och bygger kraftstationer så påverkas den biologiska 

mångfalden. Det hindrar fiskars väg mellan älv och hav till exempel. Och det är 

någonting negativt. […] När du börjar höras i debatten, eller bygger en position 

som handlar om hållbarhet då riskerar man att få på sig kritik från visa 

intresseorganisationer och grupper som har ett visst särintresse som går emot något 

hållbart på något plan. Det är ett svårt dilemma.  

     (Företag 5) 

Etiska aspekter kan som det framgår av ovanstående citat hamna i konflikt med varandra. I 

varje samhälle råder inte ett givet antal sociala normer. Företag kan inte vända sig till en 

intressent och hävda intressenten har fel, utan att riskera negativa konsekvenser. Företaget 

måste i enlighet med the stakeholder involvement strategy föra en kontinuerlig dialog och 

utbyta åsikter med alla intressentgrupper. Även om ömsesidigt utbyte uppstår, är det inte en 

garanti att företaget kan uppnå konsensus med intressegruppen, då företaget framför allt måste 

ta hänsyn till den ekonomiska dimensionen.  
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5.2.3 Filantropiska dimensionen av ansvarstagande 

Carrolls (2003) fjärde dimension innefattar filantropi. Alla företag arbetar med frivilliga 

aktiviteter på olika nivåer. Här inkluderas allt från sponsring till att integrera nyanlända i 

samhället. Aktiviteterna kommuniceras mer eller mindre av företagen. Motiven som företagen 

använder sig av exemplifieras via Företag 9 som diskuterar utifrån att de vill kommunicera 

sitt bidrag till samhället. 

Det är viktigt för oss att vi inte bara är kända som företaget som sysslar med fossila 

drivmedel, det där svinen med bilar. Vi vill också gärna vara en del av utvecklingen 

i den sociala delen.  

     (Företag 9) 

Flertalet företag betonar att även fast de vill göra mycket i sitt ansvarstagande, finns det dock 

begränsningar.  

Vi har inte anspråk på att vara ett perfekt företag utan vi prioriterar utifrån den här 

väsentlighetsanalysen vi gör, vilket innebär att man väljer bort andra saker. Men det 

är val vi gör eftersom vi har begränsat med resurser. 

     (Företag 5) 

Ovanstående citat lyfter fram konsekvenserna av att företagen har begränsade resurser i den 

symmetriska dialogen med intressenter. The stakeholder involvemenet strategy har å andra 

sidan möjlighet att väga upp det. När utbytet mellan de två parterna kommer till sin fulla rätt 

så ger det möjligt för företaget att forma intressenternas synsätt genom den meningsskapande 

dialogen vilket kan verka för att förebygga konflikter orsakade av ekonomiska kompromisser. 

Filantropiska aktiviteter som företag väljer att inte kommunicera kan härledas till politiskt 

laddade frågor, som exempelvis integration. En annan avgörande faktor till att företagen 

väljer att inte kommunicera aktiviteterna är att de ännu inte är genomförda eller risken för att 

insatsen inte är tillräcklig gentemot andra företag på den svenska marknaden.  

Det är att Migrationsverket hjälper företag att matcha nyanlända asylsökande till 

behov som kanske finns på ett företag att komma in som praktikanter. Den här 

hösten har vi haft fyra praktikanter inne hos oss, och då vill de att vi 

(kommunikationsavdelning vår anmärkning) måste skriva om det här att vi är 

engagerade i team praktik. Då säger jag att vi ska skriva om det, men vi kan inte, 

jag tycker inte att fyra personer är jättemånga. Så jag tror att andra organisationer 

som har varit med i det här längre har tagit emot fler praktikanter än vad vi har 

hunnit göra helt enkelt. Då tycker jag att det måste vara en balans i det vi paketerar 

och pratar om och det vi faktiskt verkligen har gjort. Jag är lite mer först gör man, 

sen pratar man om det. […] Jag känner att jo vi kan prata om det, men vi kan inte 

prata om det som att det är en jättestor grej när det är fyra praktikanter och vi är ett 

företag med 5 000 anställda.     

     (Företag 2)  
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Vi går i princip bara ut med saker vi har gjort. Möjligen att vi går ut och 

kommunicerar någon typ av prioritering framåt, men primärt är det vad man har 

levererat som är det viktiga att kommunicera. 

     (Företag 8) 

Oavsett om företagen väljer en asymmetrisk eller symmetrisk kommunikationsstrategi, är det 

enligt alla företag viktigt att det som kommuniceras redan är en genomförd aktivitet. 

Företagen håller med i Grankvists argumentation om att utebliven kommunikation är ett 

resursslöseri. Däremot måste det finnas en avvägning från företagens sida i relation till andra 

aktörer på marknaden, samt vilken effekt budskapet uppnår. Företag 2 belyser en situation där 

de hjälper nyanlända individer att komma in i samhället. De betonar dock vikten av balans i 

sin kommunikation, då det även finns risk för skönmålning av företagets arbete, vilket kan 

skada deras trovärdighet. Även om kommunikation av ansvarstagandet alltid eftersträvas, är 

det av yttersta vikt att balansera när och om känsliga frågor överhuvudtaget ska 

kommuniceras.   

Sammanfattningsvis ser vi att tre av fyra dimensioner ses som mer vitala för företags 

ansvarstagande. Den etiska dimensionen har blivit allt viktigare och ses hos våra informanter 

numera som en nödvändig dimension att uppnå för att vara framgångsrika. Detta då 

intressenter enklare kan få tillgång till information och en ökad konkurrens ställer högre krav 

på företags ansvarstagande. Den juridiska dimensionen tenderar även till att påskynda 

företagens hållbarhetsarbete men kan även vara underordnad den etiska dimensionen. 

Företagen förespråkar att aktiviteterna i möjligaste mån kommuniceras efter sitt 

genomförande.   

5.3  Olika typer av CSR-aktiviteter 

För att kunna undersöka hur framgångsrika svenska företag kommunicerar sitt ansvarstagande 

i samhället har studien utgått från Halmes (2007) tre typer av aktiviteter. Halme ser ett 

samband de olika CSR-aktiviteterna och lönsamhet.  

Informanternas svar redovisas genom att tillämpa Morsing & Schultz (2006) 

kommunikationsstrategier utifrån relationer till intressenter.  

5.3.1 Filantropi som aktivitet 

Filantropiska aktiviteter sker utanför kärnverksamheten för företaget och innebär att de ägnar 

sig åt extra aktiviteter i syfte att förbättrad image (Halme, 2007).  
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Det är först nu på år tre som jag ser att vi nu har något att stå på. Nu kan vi ha 

något konkret att berätta internt för medarbetarna. Nu har vi stort fokus på att sätta 

igång en e-learning-utbildning för att förklara det här: Vad är hållbarhet, vad 

betyder det för oss och varför det är viktigt, med konkreta verklighetsnära case. 

(Företag 5) 

Kunskapsnivån och förståelsen är väsentligt skild mellan olika länder bland gemene 

man, skulle jag säga. Så är det bara, och det måste vi självklart ta hänsyn till. Så 

fort man kommunicerar måste man alltid först definiera mottagargruppen som vi vill 

rikta oss till, hur ser de på världen? Vad har de för förståelse för det här området, 

och vad är det de bryr sig om? Det ska man göra först, innan man ens börjar 

fundera på vilket budskap man ska ha. 

     (Företag 3) 

De två ovanstående citaten är vardera exempel på intern och extern kommunikation vid 

filantropiska aktiviteter. Det de har gemensamt är att de fokuserar på en 

envägskommunikation från företag till intressenter. Båda lyfter även upp aspekten av en 

väsentlighetsanalys innan kommunikation kan ske. Även om budskapen är anpassade till 

mottagarna så beslutar företagsledningen var fokus ligger utan att involvera intressenterna.  

Titta på paketen med informationstexterna, där håller vi fast att det ska var 60 

procent information, kommunikation om frågor som är av allmänt intresse och 

riktade till den målgruppen med ganska unga personer, istället för att sälja den för 

miljardbelopp för reklam som vi skulle kunna göra. Det är bara en liten del av det 

här. Vi försöker vara bärare av en form av socialt ansvar.  

(Företag 3) 

Vi är ju mitt i ett arbete där vi förhoppningsvis ska förmedla det på ett annat sätt. 

Dels på förpackningen, men även på hemsidan där man också ska kunna se under 

varje produkt. Sen får vi se hur det blir, om det blir som jag tänkt mig eller om 

kommunikationsavdelningen har tänkt på ett annat sätt. Men förhoppningsvis 

kommer vi kunna visa mer på produktnivå än som det är idag.  

     (Företag 1) 

Genom att använda sig av små, men relevanta budskap via en envägskommunikation, the 

stakeholder information strategy, kommuniceras ansvarstagande till mottagarna. Vad som 

kommuniceras bestäms av företagsledningen och intressenternas har begränsade möjligheter 

genom att enbart kunna reagera positivt eller negativt på kommunicerade ansvarstagandet. 

Återigen kan detta sättas i in i en diskussion om hur eller vad företagen kommunicerar. 

Företag 3 menar att det är ett ställningstagande för socialt ansvar att använda utrymmet på 

produkterna till information av allmänt intresse för kunderna istället för att sälja den 

annonsytan. Det går dock att ifrågasätta varför de väljer att göra detta. Utöver produkten 

argumenterar företag 1 för att använda sig av sin hemsida som kanal i en 

envägskommunikation. Företaget är det enda i studien som inte publicerar en 

hållbarhetsredovisning på sin hemsida. De är ett undantag i förhållande till övriga företag som 
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kommunicerar sitt ansvarstagande via rapporter på hemsidan. Envägskommunikation lämpar 

sig för samtliga företag när syftet är att nå en större massa.  

Sen har vi väldigt stor breddsponsring för både kultur och idrott för ungdomar, 

förutom hockeylaget i staden, som är en elitsatsning som ger mycket tillbaks rent 

varumärkesmässigt. Där får vi mycket uppmärksamhet, men det får man ju inte från 

breddidrotten. Utan det blir en annan typ av sponsring och insats, i ett annat syfte. 

Mer som samhällsaktören som stöttar. 

     (Företag 5) 

Företag 5 lyfter fram en viktig aspekt av filantropiska aktiviteter i form av sponsring. 

Sponsringen innehåller en asymmetrisk tvåvägskommunikation mellan intressenten som blir 

sponsrad och företaget. Genom sponsringen sprider företaget bilden av ”samhällsaktören som 

stöttar” i lokalsamhället. Det går därför att argumentera för att sponsring innehåller två 

sorters relationer, där den första relationen är mellan företaget och den sponsrade intressenten. 

Den andra relationen uppstår mellan företaget och de intressenter som tar del av det sponsrade 

budskapet.   

Vilka vi krokar an med och på något sätt blir talespersoner för oss, för det blir de 

litegrann. De pratar för sig själva som personer först och främst så klart, men det är 

ändå några personer som vi ger utrymme i våra egna kanaler och att vi har tänkt till 

kring hur valet av de personerna går till.  

     (Företag 2) 

Företag 2 betonar vikten av att intressenterna vidareförmedlar företagets ansvarstagande 

genom att dela samma värdegrund. Det är viktigt för företagen att undersöka den tredje part 

som talesperson i den asymmetriska strategin.   

Samtliga informanter argumenterar för vikten av att kommunicera sina filantropiska 

aktiviteter för att nå en ökad lönsamhet. Företagen visar inga tendenser till åtskillnad 

beroende på vilken bransch de tillhör. Däremot argumenterar de företag som verkar på en 

global marknad, i enlighet med Halme (2007), är det viktigt att anpassa sig utefter givna 

förutsättningar.  

5.3.2 Integration som aktivitet 

Integration av CSR-aktiviteter ligger till skillnad från filantropin, nära kärnverksamheten. 

Aktiviteterna strävar efter lönsamhet genom en effektivisering av miljömässigt och socialt 

ansvarstagande (Halme, 2007).  

Alla staber och divisioner har en representant i koncernledningen. Sen har vi också 

något som vi kallar för produktionsforum som jobbar väldigt mycket med 

produktionsrelaterade frågor och de produktionsrelaterande måtten som vi har i 

vårt styrkort…Så i de här forumen sitter det chefer från nivå 1, 2 och 3, eller 
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specialister och det är också i de här forumen som man har en ordentlig diskussion 

kring vad man ska mäta, hur man ska mäta, men också vad är en rimlig målnivå? 

     (Företag 2) 

Det är något vi diskuterar, men det är inte som så att vi bestämmer att de ska sänka 

så mycket. Det är som en dialog för vi vill inte pressa våra avdelningar att sätta 

stora ambitiösa mål som de inte kan uppnå utan att det ska kosta mycket pengar. 

[…] Det är hela tiden att en aktivitet ska driva CSR-arbetet framåt och jag har en 

dialog med alla enheter som de ska sätta upp och som är kopplat till de tre 

övergripande målen. Det ska vara klara, precisa och relativa mål.  

     (Företag 9) 

Flertalet informanter indikerar på att hållbarhetsarbetet är integrerat i företagets verksamhet. 

Grankvist (2009) argumenterar att hur välskött ett bolag är kan urskiljas utifrån hur väl 

hållbarhetsarbetet genomsyrar organisation. Intressentens stolthet över att vara delaktig i 

utformandet av företagens hållbarhetsarbete tenderar att öka lönsamheten och driva processen 

framåt. Utifrån stakeholder involvement strategy så är kommunikationsprocessen ömsesidig 

och betydelsefull i ovanstående citat. I integrationen lyfter dock företag 10 att det kan vara lätt 

att fastna i processen.  

Hållbarhet kan vara svårt ibland för ibland kan man få med top management och de 

är väldigt väl införstådda för de ser riskerna och de här generella besluten som de 

själva tar. Sen kan man nå medarbetarna om jag säger under i hela hierarkin. De är 

engagerade och de som är ut mot kunden. Det som kan vara lite svårt är att ta 

middle management för där sitter alla chefer som är ganska hårt pressade. […] Jag 

är produktchef eller jag är finanschef och jag har inte tid för mer än det jag gör och 

det där tror jag är någonting som många företag nånstans brister. Att högsta chefen 

säger att go ahead, gör det ni gör och så har man engagerade medarbetare. Så 

kommer man där emellan och då finns det inte tid och det är det jag hoppas att nya 

strategin innebär att vi ska kunna få med alla. 

     (Företag 10) 

Företag 10 har identifierat att integrationen tidigare har varit bristfällig, då den inte har 

genomsyrat hela organisationen. De argumenterar för att tidsaspekten hos mellanchefer är en 

bidragande orsak till en misslycka symmetrisk kommunikation. Genom att ha identifierat 

problemet och utvecklat en ny strategi, där alla avdelningar är involverade och delaktiga i 

förändringsprocessen, avser de att effektivisera den interna kommunikationen.  

Sen är planen att vi under 2017 kommer att ta fram en liten språkpin som man 

kommer att få ha på sig om man vill. Vi kommer inte att tvinga någon, men om man 

vill där det står hej på alla de olika språken som man pratar. Det är ett sätt och det 

märkte vi under den här situationen som vi hade under förra hösten 

(flyktingkatastrofen vår anmärkning) så var det en viktig del att vi snabbt såg att vi 

behöver kommunicera med människor på andra språk som inte kan eller är vana att 

åka tåg i Sverige. 

     (Företag 2) 
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En informant exemplifierade hur de via en symmetrisk kommunikation med the stakeholder 

involvement strategy, kunnat implementera ett nytt arbetssätt för att kommunicera vilka språk 

företagets anställda talar. Det är dock viktigt att poängtera att utifrån ett konsumentperspektiv, 

ses denna handling som en filantropisk aktivitet, men då det sker inom företaget och strävar 

efter en förbättring av socialt ansvarstagande, klassificeras det av oss som integration.  

Den här transparensen och hela tiden ha intressentdialogen, att hålla den öppen är 

ju väldigt, viktigt i hela hållbarhetsarbetet. När man hållbarhetsredovisar som vi 

gör enligt GRI 4, bygger hela hållbarhetsarbetet, på en väsentlighetsanalys. Man tar 

hänsyn till vad intressenterna tycker är viktigt att vi redovisar. 

     (Företag 5) 

Tre informanter påvisade att de tänkte på positioneringen i sin utformning av CSR-arbetet.  

Företaget har en integrerad aktivitet gällande kontakt med intressenter men eftersom 

informanten anger att positionen ännu inte är tydlig efter tre år så kanske det finns anledning 

att misstänka en bristfällig intern kommunikation. Att det läggs vikt vid hänsyn till 

intressenternas åsikter i utformningen av verksamheten är ett tydligt kriterium för en 

intressentrelation i linje med stakeholder involvment strategy. Att dialogen hålls öppen hela 

tiden är även det en viktig aspekt för att lyckas etablera en symmetrisk 

tvåvägskommunikation.  

Idag känns det som att det blir viktigare och viktigare för dem som examineras att 

företaget har ett stort ansvar i hållbarhetsfrågan. Så dels för hela employer 

branding-biten så är det jätteviktigt och jag tror det finns en förväntan idag från 

medarbetare att man tar det här ansvaret som bolag. Framförallt en stor aktör som 

vi är. Det är jätteviktigt att kommunicera det internt och att man känner en trygghet 

i att vi tar ansvar, men också för vårt varumärkesbyggande utåt är det så klart 

jätteviktigt att kommunicera vårt arbete utåt. 

(Företag 8) 

Vi har precis gjort medarbetarundersökningar där vi ligger på ungefär 97 procent 

av 100 när det kommer till trivsel och oss som arbetsgivare. Det tror jag också har 

att göra med vårt hållbarhetsarbete att göra. Att vi är ett ansvarsfullt och 

ansvarstagande företag. Det bringar mycket värde i kultur, nyanställda lockas. Jag 

tror väldigt mycket på de nya generationer som kommer ut på arbetsplatsen. Där 

talas det väldigt mycket om att kanske inte lönen längre som alltid är det lockande, 

kanske inte bara att du ska få massa i lön och få slita.  

(Företag 10) 

Dels så kommunicera internt för det skapar en meningsfullhet hos medarbetarna, 

det skapar en känsla av wellbeing. Man känslomässigt connectar till oss som 

arbetsgivare. 

(Företag 4) 

Samtliga informanter i studien betonar vikten av att möta de krav på ansvarstagande som 

ställs från olika intressenter. Genom att ägna sig åt integrerande aktiviteter och kommunicera 
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dessa strävar företaget efter att implementera ansvarstagandet inom företaget och öka sina 

intressenters medvetande om det som utövas. En ökad grad av medvetande tenderar att 

förstärka uppfattning och stolthet om företaget (Grankvist, 2009). Gemensamt är även att de 

är angelägna om att uppdatera sig med intressenternas förväntningar oavsett om de är interna 

eller externa och ser det som värdeskapande. Informanterna indikerar att detta sker genom 

både asymmetrisk och symmetrisk kommunikation. En medarbetarundersökning påvisar en 

asymmetrisk kommunikation mellan företagsledningen och anställda, medan ”skapar en 

meningsfullhet hos medarbetarna” är en del av en meningsskapande relation i the stakeholder 

involvement strategy för att skapa förbättringar av miljömässiga eller sociala aspekter i 

kärnverksamheten.  

Jag tror att alla medarbetare, oavsett om det är hos oss eller något annat företag, så 

blir de stolta över att vara i en organisation som prioriterar CSR. Våra anställda 

här pratar väldigt mycket om CSR och vad de kan göra. De tycker det är spännande, 

men det sker mindre ute på stationerna för de vet inte lika mycket vad det handlar 

om, men det ska vi också förbättra. Självklart känner de till vårt solvattenprojekt 

med biltvätten och att det går till Uganda. Jag tror det är många som känner den 

stoltheten och det är det vi vill. 

     (Företag 9) 

Två företag uppvisade dock tendenser till att inte uppnått en integration av hållbarhetsarbetet. 

Ovanstående informant påvisar tendenser till att koncernledningen integrerats, medan 

resterande delar av företaget inte har något medvetande om hur företagets ansvarstagande 

implementeras. Situationen påvisar en bristfällig kommunikation från koncernledning, som 

saknar en symmetrisk tvåvägskommunikation.  

5.3.3 Innovation som aktivitet 

Innovativa CSR-aktiviteter är en mer avancerad dimension av engagemang som bygger på ett 

utökande av kärnverksamheten eller att utveckla verksamheten. Syftet är att utveckla nya 

produkter eller tjänster vilket då leder till miljömässiga eller sociala framsteg (Halme, 2007). 

Följande företag ger ett exempel på en väl utbyggd dialog och involverar intressenter i en 

tvåvägskommunikation där företaget både ställer egna frågor till intressenter och får 

förfrågningar om nya aktiviteter av dem.  

Flertalet företag i studien vill kalla sig själva för innovativa. De argumenterar för att 

utvecklingen av nya, men även befintliga produkter och service bygger på en symmetrisk 

dialog med intressenter. Som företag 7 framhåller i nedanstående citat: 

Det är främst affären som sätter dagordningen och i sina kommunikativa målbilder 

beskriver vad de behöver göra. I till exempel idrottsaffären […], ser man ju tydligt 
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att det här är något som efterfrågas. Det är tydligt att affären ser att vi behöver 

göra något. Här har vi de största skadorna. Sen har vi också otroligt stort statistiskt 

underlag eftersom vi har så många kunder. Då ser affären att det här är kostsamt. 

Här är någonting som skapar mycket problem för den här målgruppen. Då måste vi 

göra någonting åt det. Så utrycker de ett problem eller behov och så går det via de 

kanalerna vi har, kommunikativa målbilden, där man sätter in olika aktiviteter för 

att komma till bukt med det. Alternativt så möter man en kund/partner, och säger att 

vi ser att det här behovet finns. Så det brukar börja i affären och det är nog därför 

det är så framgångsrikt, för det blir inget konstlat som man pressar in med ett 

skohorn, utan det kommer ett ursprungsbehov från kunderna. Sen går det hela vägen 

igenom, i vissa fall kan det gå direkt till kommunikationsavdelningen, ofta så går det 

via ett av de här mervärdena, alltså […] det var forskningsenheten som jobbade 

med att förebygga det och ta fram olika statistik och data tillsammans. 

     (Företag 7) 

Detta är ett exempel på hur företagets forsknings och utvecklingsavdelningar gör ett viktigt 

jobb i att möta intressenters behov. Ibland till och med innan problemen uppstår genom att 

relationen är så tät mellan företaget och dess intressenter att de delar samma prioriteringar. 

Det vill säga forskningsenheten är en utökning av kärnverksamheten som både utvecklar 

egna, nya produkter och hjälper till att utveckla den befintliga verksamheten för att bättre 

passa både företaget, kunder såväl som samhällets behov och därigenom minska sociala och 

miljömässiga problem (Halme, 2007). Eftersom informanten beskriver kommunikation och 

möten med kunder, partner eller andra intressenter visas även här tecken på en 

tvåvägskommunikation med ett involverande utbyte. Då företagets ledning framstår som 

villiga att tillmötes gå andra parters önskemål rörande CSR-projekt så kan detta tyda på 

symmetrisk kommunikation.  

Det kanske också är väldigt tilltalande att komma till en arbetsgivare som jobbar för 

innovation och jobbar för de här frågorna. Att vara schysst och man vill identifiera 

sig med företaget och det tror jag är väldigt värdeskapande. 

     (Företag 10) 

Företag 10 förklarar vad det innovativa arbetet kan ge för resultat som värdeskapande i form 

av ökat förtroende även hos interna intressenter. Däremot ser de inte samma korrelation som 

flertalet andra företag i studien angående symmetrisk kommunikation gällande innovation 

mellan företag och externa intressenter. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Följande avsnitt summerar och diskuterar studiens resultat och analys utifrån studiens syfte 

och frågeställningar.  

6.1 Framgångsrika svenska företags definition av CSR 

Studien påvisar att olika begreppsdefinitioner används angående företagens ansvarstagande. 

Däremot råder det en konsensus kring att företag har ett socialt och miljömässigt ansvar 

gentemot samhället. Det råder stora skillnader företagen emellan i hur CSR-funktionen har 

växt fram och utvecklats till att inkludera det den gör idag. Vi såg tecken på att detta påverkar 

hur begrepp uppfattas och vilka termer som företaget känner sig lämpade att använda.  

Utifrån Grankvists argumentation om att det går att urskilja hur välskött ett bolag är 

genom att analyser hur hållbarhetsarbetet genomsyrar verksamheten, ser vi tecken på att de 

medverkande företagen har uppnått en hög nivå av ansvarstagande genom ett medvetet och 

metodiskt arbete utifrån högt ställda krav från intressenter. Detta tyder på att flertalet av 

studiens företag har uppnått en högre nivå av ansvarstagande i enlighet med Carrolls pyramid. 

Enligt företagen i studien motsvarar dock den etiska dimensionen en nödvändig ansvarsnivå.  

Flera av företagen argumenterar för problemen som förekomsten av olika begrepp kan 

medföra, då de kan uppstå en otydlighet gentemot intressenter. Det viktiga är dock inte enligt 

företagen vilket begreppet som används, utan att de funderar över vilken roll de ska ha i 

hållbarhetsarbetet och vad det betyder för dem som företag.  

6.2 Varför framgångsrika svenska företag arbetar med CSR 

Studien har identifierat lönsamhet som det avgörande motivet till varför företagen väljer att 

arbeta med CSR. Däremot argumenterar företagen i studien även för att den etiska 

dimensionen är nödvändig i syfte att möta de sociala normer som råder på marknaden. 

I den etiska dimensionen kan en konflikt uppstå, då det finns olika sociala normer i ett 

samhälle. Företag måste föra en kontinuerlig dialog med olika intressentgrupper för att skapa 

förståelse för deras perspektiv. I studien argumenterat företagen för att vid de tillfällen som 

konsensus ej kan uppnås, måste alltid den ekonomiska dimensionen prioriteras. Däremot 

måste en avvägning göras hur företagen bäst uppnår lönsamhet, som samtliga bolag ger som 

grundläggande motiv för sitt ansvarstagande.  
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Att företagen i studien anger den etiska dimensionen som nödvändig, tolkar vi som att de 

till stora delar har uppnått krav som finns från intressenter. Detta skulle även kunna tolkas 

som att intressenters förväntan på företag har förändrats över tid och numera även kräver 

etiska ansvarstaganden från företag. Utifrån den kontext företagen representerar är det aktuellt 

med vidare forskning för att diskutera en revidering av Carrolls pyramid på den svenska 

marknaden. Däremot behöver en större studie genomföra som inte enbart innefattar de företag 

som är topprankade i respektive bransch för att en representativ bild ska skapas.   

6.3 Kommunikationsstrategier som används av framgångsrika svenska 

företag 

Det är enligt företagen viktigt att anpassa sin kommunikation efter målgrupp och förväntat 

utfall. Det styrks genom att ett par företag under studien visade på bristfällig, asymmetrisk 

tvåvägskommunikation mellan företagsledningen och andra anställda då de inte lyckats 

anpassa kommunikationen efter intressenternas förväntningar. 

Det uttrycks en medvetenhet hos flera informanter om lönsamheten i att kommunicera 

arbetet i enlighet med Grankvists åsikt att det är slöseri med resurser att göra CSR-insatser 

utan att kommunicera dem externt. Det finns dock faktorer som gör att företagen väljer att 

inte kommunicera då de vill minimera risken att beskyllas för grönmålning.  

Beträffande de olika kommunikationsstrategierna som studien undersökt så ser vi att de 

har tillämpning i olika typ av CSR-aktivitet och vilka mål som eftersträvas. Under 

bearbetningen av den insamlade datan framkom ett samband som antyder att vi kan 

kombinera de tre typerna av CSR-aktiviteter i Halmes teori med de tre 

kommunikationsstrategierna som Morsing och Schultz utvecklat till en gemensam modell där 

dessa två teorier står för varsin dimension. Ett flertal tecken från informanterna står i linje 

med den slutsatsen. Stakeholder information strategy visar sig lämplig när företagen vill 

kommunicera filantropiska aktiviteter i syfte att uppnå stöd för företagsledningens beslut om 

ansvarstagande. Stakeholder response strategy används med framgång av företag som söker 

en ökad integration av CSR-arbetet.  

Stakeholder involvment strategy är den tredje och mest integrerade formen av 

intressentrelation som företagen i studien använder sig av i sitt kommunikationsarbete. 

Flertalet företag i studien använder sig av en systematisk intressentdialog för att utvärdera och 

förstå sin egen strategiska position. Genom att det är en inkluderande teori så styrker det 
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tidigare forskning av Grankvist som argumenterar för att ökad delaktighet av intressenter är 

lönsamt.  

Vi ser att vidare forskning i användandet av kommunikationsstrategier skulle vara 

relevant. Då förslagsvis en fallstudie på ett företag för att kunna göra en noggrannare analys 

av detaljer och gå på djupet.  
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7 Avslutande reflektion kring studien 

Författarna ser att studien hade tjänat på en snävare avgränsning i urvalet informanter. Vi 

underskattade den vänliga responsen vi möttes av från företagen och informanternas 

överväldigande entusiasm att medverka i studien. Studien avhandlar en mängd olika 

branscher vilka var och en skulle förtjäna en egen undersökning. Författarna ser dock en 

fördel i aspekten att vi gavs möjlighet att se samband mellan olika branscher. Som vi tidigare 

angivit så författades studien under en kort tidperiod vilket tyvärr innebar att vi inte kunde 

undersöka dessa mer djupgående. Istället har studien fokuserat på att undersöka företagen som 

ett fenomen.  
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Bilaga 1 Information angående transkriberingar och inspelningar 

Fullständiga transkriberingar av intervjuer finns tillgängliga hos författarna och tillgodoses 

vid förfrågan. Inspelningar lämnas inte ut på grund av anonymisering av informanter.   

Bilaga 2 Mall för mail som skickades till företagen 

Hej, 

Tack för du tar dig tid att läsa detta mail. Vi fick dina kontaktuppgifter via företagets hemsida 

och hoppas du kan hjälpa oss i vårt arbete.  

Vi är två studenter på Stockholms Universitet som skriver vår kandidatuppsats i medie- och 

kommunikationsvetenskap. Vi har valt att undersöka hur svenska framgångsrika företag 

arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR) och strategisk hållbarhetsutveckling. Vi 

har i vårt urval utgått utifrån Sustainable Brand Index (SBI) från 2016 och är därför 

intresserade av att undersöka hur ni arbetar med dessa frågor, då ni är topprankade inom er 

bransch.  

Vi har på er hemsida läst om hur ni jobbar med CSR och det skulle vara mycket intressant för 

oss att få en djupare inblick i ert arbete. Detta för att få en bättre och mer djupgående 

förståelse för era strategier.  

Vi önskar nu att komma i kontakt med den som arbetar med CSR och hållbarhetsfrågor på 

xxx. Vår förhoppning är att få till ett fysiskt möte, alternativt telefonmöte, för en intervju som 

kan ligga till grund för vårt examensarbete.  

Vi ser fram emot att höra av från er!  

Med vänliga hälsningar/ 

Mattias Holmqvist & Arvid Nordin 
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Bilaga 3 Intervjumall 

Allmänna frågor 

1. Berätta kort om dig själv. Din befattning och historia på företaget. 

2. Vad innebär hållbarhet för företaget och hur definierar ni det? 

3. Hur arbetar ni med hållbarhet? 

Bakomliggande faktorer 

1. Varför är det viktigt att kommunicera ert hållbarhetsarbete? 

2. Hur länge har det funnits en CSR-avdelning som arbetar med hållbarhetsfrågor inom 

ert företag? 

3. Vad har ni för motiv/mål med ert hållbarhetsarbete? 

4. Vad är skillnaden på de aktiviteter som ni ägnar er åt inom hållbarhet? 

5. Vad är frivillig och vad är reglerat av lag? 

6. Varför gör ni det frivilliga? 

Värdeskapande 

1. Hur är hållbarhet värdeskapande för er? 

2. Anser du att ert arbete med hållbarhet ger företaget konkurrensfördelar? 

Utförande/strategi 

1. Hur ser kommunikationsprocessen ut i framtagandet av er hållbarhetspolicy? 

2. Vilka aspekter tas i beaktning när ni väljer vilka områden ni ska engagera er i? 

3. Hur ser strategin ut för intern kommunikation? 

4. Hur ser strategin ut för extern kommunikation? 

5. Vilka resultat uppnår ni långsiktigt med ert arbete inom hållbarhet? 

6. Vilka resultat uppnår ni kortsiktigt mer ert arbete inom hållbarhet? 

Uppföljning 

1. Hur inkluderas riktlinjerna för Global reporting initiative i framtagandet av er policy 

för hållbarhet? 

2. Hur kommunicerar ni era investeringar inom hållbarhet? 

3. Hur utvärderar ni det kommunikativa i era investeringar kring hållbarhet? 

Framtidsutsikter 

1. Hur ser ni på framtiden för hållbarhetsarbete inom ert företag? 
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