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Abstract 

A frequent problem in society today and something that humans need to deal with on a daily 

basis is the lack of communication. For a long time, mankind has strived to come up with new 

solutions for how to best communicate information through the exchange of thoughts, 

messages through voice, video signals or writing, no matter where on the globe we are. It has 

become more important for companies to be able to communicate in a world where 

commercialization is a part of reality and where companies must be able to communicate in 

order to not fall behind in the increasing competition. The increasingly growing world has 

also led to that the society and the environment has been affected adversely. 

Corporate social responsibility, CSR, also called corporate social enterprise has taken its place 

to counteract the negative consequences of humanity's progressive, technical development. 

CSR can be defined as the active and voluntary contributions to improving the social, 

economic and environmental perspectives from companies, usually in order to improve their 

competitiveness, values and dignity.  

CSR has become a new phenomenon today that companies must adapt to and which has also 

become something that businesses are keen to relate to and is considered as a strategic 

component of the company's brand. The knowledge of how to communicate about CSR to a 

company's customers has been unsatisfactory, causing communication gap between 

companies and customers. Therefore, our thesis is based on the issues concerning corporate 

communicative activity about CSR towards the private sector.  

This study focuses specifically on a case-company where we in detail study how the company 

views its own communication in relation with how they work with CSR and how customers 

perceive the company's CSR communication. Furthermore, our paper builds on a deductive 

approach with qualitative approaches. The collected empirical data is based on a case study on 

cases where the primary data is based on interviews with a company representative and the 

company's customers. The essay is based on theories concerning the appropriate areas within 

communication, brands and CSR. In the study's theoretical framework, a model has been 

created where the communication gap concerning CSR has been identified. 

The results of our study suggest that there is a discrepancy in the communication between the 

company and clients regarding CSR-communication. It turned out that the company does not 

want to communicate about their CSR-work to the full, while customers are not at all 

expecting the company to communicate about their CSR efforts, however, customers would 

appreciate getting CSR- information given to them, which may have a positive impact on the 

company brand image. 



 
 

Sammanfattning 

Ett vanligt återkommande problem i samhället idag och som människan dagligen handskas 

med är bristen att kommunicera.  Länge har mänskligheten strävat efter att komma med nya 

lösningar för hur vi på bästa sätt ska förmedla information genom utbyte av tankar, 

meddelanden via tal, grafiksignaler eller skrift, oavsett var på jordklotet vi befinner oss. Ännu 

viktigare har det blivit för marknadsaktörer att kunna kommunicera i en värld där 

kommersialiseringen är en del av verkligheten och där företag måste förmå att kommunicera 

för att inte släpa efter i en allt starkare konkurrens. Den allt mer snabbväxande världen har 

även lett till att samhället och miljön har påverkats ogynnsamt. 

Corporate social responsibility, CSR, även kallat företagssamhällsansvar har därför tagit sin 

plats för att motarbeta de negativa konsekvenserna av mänsklighetens progressiva, tekniska 

utveckling. CSR kan definieras som de aktiva och frivilliga bidragen till att förbättra sociala, 

ekonomiska och miljömässiga perspektiv från företag, oftast i syfte att förbättra deras 

konkurrenskraft, värderingar och dignitet.  

CSR har blivit ett nytt fenomen som företag idag måste anpassa sig till och som även har 

blivit något som företag gärna vill relateras med, samt att det anses som en strategisk 

beståndsdel i företags varumärken. Kunskapen om hur man ska kommunicera om CSR till ett 

företags kunder har dock varit otillfredsställande och därmed orsakat kommunikationsgap 

mellan företag och kunder. Därför har vår uppsats sin utgångspunkt i frågor beträffande 

företagens kommunikativa aktivitet angående CSR gentemot den privata sektorn.  

Denna studie fokuserar specifikt på ett fallföretag för att på så vis i detalj studera hur företaget 

ser på sin kommunikation i relation med hur man arbetar med CSR, samt hur kunderna 

uppfattar företagets CSR-kommunikation. Vidare bygger vår uppsats på en deduktiv ansats 

med kvalitativt angreppssätt. Den insamlade empirin utgår från en fallstudie som är gjord på 

företaget där primärdata har samlats in via intervjuer med en företagsrepresentant och ett 

flertal av företagets kunder. Uppsatsen utgår från teorier som berör lämpliga områden inom 

kommunikation, varumärke och CSR. I studiens teoretiska ramverk har en modell skapats där 

kommunikationsgap gällande CSR har identifierats. 

Resultatet av vår studie tyder på att det finns en diskrepans i kommunikationen mellan 

företaget och dess kunder gällande företagets CSR-arbete. Det visade sig att företaget inte vill 

kommunicera om sitt CSR-arbete fullt ut samtidigt som kunderna inte alls förväntar sig att 

företaget ska kommunicera om deras CSR-arbete däremot skulle kunderna värdesätta att få 

CSR-information given till sig vilket kan ge positiva effekter på företagets varumärketsimage. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras, därefter en 

problemdiskussion som leder fram till uppsatsens syfte och de tre forskningsfrågor som 

studien avser att besvara. 

1.1 Bakgrund 

För att uppnå en fördjupad kunskap om problemområdet utgår studien från ett brett 

perspektiv, där varumärkeskommunikation i relation till Corporate Social Responsibility 

(CSR) har studerats ingående, samt den problematik som kan uppstå i 

kommunikationsprocesser. För allmänheten är CSR inte ett helt väletablerat begrepp, i stort 

kan det ses som hur företag förhåller sig till omvärlden, hur företag tar ansvar för samhället.  

Vanligen så associeras CSR till företags miljöpåverkan, miljöarbete, socialt ansvar och 

humana frågor (Ong & Skog, 2007). 

 

Företag har enligt en undersökning som beskrivs av Line Schmeltz, (2012) ökat sitt 

engagemang för att kommunicera om företags CSR-arbete. I den undersökningen var det nära 

90% av företagen som publicerade icke-finansiell information om hållbarhets frågor som 

företaget arbetade med. I en del land är det faktiskt tvång att förmedla sådan information, i 

exempelvis Danmark är de 1100 största företagen styrda av en lag som säger att de måste 

rapportera om deras CSR-arbete i deras årsredovisning. Att kommunicera om sitt CSR-arbete 

kan dock uppfattas av många företag som svårt, detta på grund av den komplexitet som kan 

uppstå vid försök att passa in till alla de olika intressenterna (Schmeltz, 2012). 

 

Det som ligger till grund av vårt val av ämne var framförallt att det blir allt mer viktigt för 

företag att agera etiskt, detta kan vara avgörande för kundernas uppfattning av företags 

varumärke, under den senaste tiden har flera företag ertappats att agera oetiskt, exempelvis 

använt sig utav barnarbete. Hur detta omvärldsansvar av företag kan påverka en hel 

organisation startade vår nyfikenhet om företags sociala ansvar, vilket härledde oss till 

begreppet: CSR (Ong & Skog, 2007). 
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1.2 Problemdiskussion 

I dagens samhälle handlar det mer om att köpa ett varumärke än en vara, där kunder 

prioriterar in allt fler olika aspekter i deras köpprocess. Varumärkesidentitet är de kärnvärden 

som företag har för avsikt att kommunicera till sina kunder, varumärketsimagen är det som 

kunderna faktiskt uppfattar och ser varumärket som (Heide, 2009). Enligt Aaker (2002)  

stämmer dessa två inte alltid överens, anledningen till detta kan ses som en kombination av att 

det inte finns nog med kunskap, tid eller resurser för att tydligt kommunicera ut sin 

varumärkesidentitet till sina kunder. Varumärket och den varumärkesidentitet som 

kommuniceras generera flera värdefulla tillgångar till ett företag, men framförallt skapar detta 

en grund för varumärkeslojalitet hos företagets aktuella samt potentiella kunder. Bristen i att 

kommunicera kan därmed leda till minskat kundflöde vilket kan påverka företag negativt ur 

ett ekonomiskt perspektiv på lång sikt, inte minst med tanke på dagens starka konkurrens på 

marknaden (Aaker, 2002). 

 

Varumärkesidentitet består av flera delar, en aspekt som kan begrundas i detta är företags 

samhällsansvar även kallat Corporate Social Responsibility, (CSR). Detta fenomen har på 

senaste tiden blivit allt mer viktigt att kommunicera ut, CSR syftar till att genom etiska 

värderingar och respekt för människor, samhällen och naturen kunna nå kommersiell 

framgång (Sen & Bhattacharya, 2001). Enligt en undersökning gjord av Florence Benoit-

Moreau, Béatrice Parguel, (2011)  är konsumenter idag allt mer intresserade av CSR än 

tidigare och förväntar sig en tydligare CSR-kommunikation än vad som antas av företag och 

akademiker i dagsläget. De menar också på att kunder idag är mer informerade om företags 

samhällsansvar och därmed mer kritiska till företag som på något sätt agerar ansvarslöst. En 

bidragande faktor till detta kan förklaras av ändrade mediavanor samtidigt som användningen 

av internet bland konsumenter har ökat (Parguel & Benoit-Moreau, 2011). 

 

Detta har lett till att öppenhet tagits för givet och företag förväntas leverera ett kontinuerligt 

flöde av information som håller kunder uppdaterade med den senaste informationen om 

företaget (Eurostat, 2009). Bhattacharya et el. (2011) hävdar att om ett företag agerar 

oansvarigt kommer kunder också ha en negativ attityd gentemot företagets produkter och 

därför påverka kundens köpbeteende. Däremot kan ett positivt CSR-agerande påverka 

kundernas bild av företaget på ett fördelaktigt vis.  “Goda prestationer av CSR ger en positiv 

påverkan på konsumenternas inställning till företaget och köpintention, medans dåligt CSR 

engagemang kan skada dem ännu mer” (Parguel & Benoit-Moreau, 2011, s. 103). Kundernas 

ökade engagemang för samhället och ökade möjligheter till att ackvirera information har gjort 

att kunder idag anses vara ett viktigt strategisk mål för företag, inte minst gällande hur man 

kommunicerar ut sitt samhällsansvar till kunder (Parguel & Benoit-Moreau, 2011).   

 

Kunders växande miljömedvetenhet har lett till att företag har svårt att anpassa sin 

kommunikation gällande hur man arbetar med CSR och därför även misslyckas med att nå ut 

med sitt CSR-budskap. Enligt Jobber (2007) som identifierar kunder som en del av sin 

”Intressentmodell”, där intressenter definieras som en individ eller grupp som antingen kan 

skadas eller dra fördelar från företaget eller vars rättigheter kan kränkas eller måste 
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respekteras av företaget. Jobber (2007) menar också på att företags ansvarslösa beteende inte 

bara skadar företaget men också samhället i stort.  Det är därför viktigt för ett företag att ta 

reda på hur deras organisation påverkar samhället och miljön, samt hur man tänker arbeta för 

att motverka de eventuella negativa effekterna. Detta ska sedan kommuniceras ut till alla 

intressenter för att på så vis motverka en ogynnsam publicitet men framför allt för att utveckla 

en bättre relation mellan företag och dess intressenter (Jobber, 2007). 

 

Många företag har dock bristande kunskaper om hur man i praktiken ska anpassa 

kommunikationen till sina kunder som idag utsätts för allt starkare marknadsföring och där 

termer som globalisering, internet, och miljöengagemang är en del av kunders vardag (Jobber, 

2007). Enligt Schramm (1973) utgörs en misslyckad kommunikation av ett 

kommunikationsgap, vilket är en lämplig term för att förklara en bristande kommunikation 

mellan företag och kunder. Att företag har svårt att anpassa sig efter kunders växande 

miljömedvetenhet gör att det ligger i företagens intresse att förbättra och utveckla CSR-

kommunikationen som ska minska kommunikationsgapen gällande CSR. Framförallt så 

kräver kunder som har en allt starkare position på marknaden idag att företag inkluderar och 

tar hänsyn till dem i sin strategiska planering, inte minst gällande den strategiska 

kommunikation från företag till kunder (Schmeltz, 2012). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företags oförmåga att kommunicera om 

deras CSR-arbete kan påverka deras varumärkesidentitet samt vad kommunikationsgap 

gällande CSR kan bero på. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur upplever företag att kommunicera ut om sitt CSR-arbete till sina kunder?  

2. Hur stämmer kundernas förväntningar angående CSR gentemot hur företaget arbetar med 

det?  

3. Hur påverkas varumärketsimagen när kommunikationen gällande CSR når fram till 

företagets kunder? 

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats handlar om varumärkeskommunikation, för att avgränsa oss har vi valt att se 

på kommunikationen mellan företag och kunder gällande CSR och de kommunikationgap 

som kan uppstå där emellan. Studien kommer att utföras på ett specifikt företag i Sverige. Vi 

har valt ett företag inom bankväsendet som systematisk arbetar med CSR men där det är 

otydligt ifall CSR-kommunikationen verkligen når ut till kunder. 
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2. Litteraturöversikt 

I detta kapitel kommer relevant teori för uppsatsämnet att presenteras och redogöras. 

Därefter kommer vi välja ut och fördjupa oss i somliga teorier, vilka kommer att ligga till 

grund för studiens teoretiska referensram. 

2.1 Kommunikations centrala roll 

Kommunikation anses vara den mänskliga aktiviteten som länkar ihop människor och skapar 

relationer (Duncan & Moriarty, 1998). Idag är kommunikation under en fas av utveckling där 

raden av medier expanderar och därmed också behovet av att koordinera meddelanden och 

dess genomförande (Jobber, 2007). Kommunikation är kärnan i skapandet av meningsfulla 

aktiviteter i ett brett spektrum inom sociala, ekonomiska, politiska och psykologiska områden. 

Kommunikation fungerar som ett verktyg för att utveckla, sprida, organisera och sprida 

kunskap (Duncan & Moriarty, 1998). 

2.1.2 Kommunikationsprocessen 

Schrammodel är en grundläggande kommunikations modell som utvecklades 1955 av Wilbur 

Schramm. Han beskriver modellen som en tvåvägs och cirkulär kommunikationsprocess 

mellan sändare och mottagare som gör det möjligt att föra över information mellan sändare 

och mottagare. Han menar även på att kommunikationsprocessen inte är fullständig förrän 

avsändaren får återkoppling från mottagaren. Signalen ska även vara av en viss distinkt 

karaktär och av stark trovärdighet för att på så vis kunna nå ut till mottagaren (Bassington & 

Pettitt, 2006). För att förstå modellens funktioner är det nödvändigt att definiera modellens 

olika beståndsdelar, modellen består av olika faser som beskrivs nedan i följande text. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kommunikationsprocess (Schramm, 1973) 
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Sändare 

Som första steg i modellen ligger sändaren vilket avser initiativtagaren till kommunikationen, 

och är den som sätter modellen i rörelse. Detta kan vara en eller flera personer som tar 

initiativet med ett särskilt skäl som grund för att sända iväg ett budskap till en given målgrupp 

(Schramm, 1973). 

 

Kodning 

Kodning sker när sändaren kodar det specifika budskapet eller meddelandet, innehållande 

information, idé eller koncept som sedan omvandlas till en symbol i form av ord, bilder eller 

nummer för att därefter sändas till mottagaren (Jobber, 2007). 

 

Meddelande och Kanal 

Meddelandet, vilket för det mesta i mänsklig kommunikation innehåller en distinkt betydelse 

och de budskap som man hade som avsikt att förmedla från ena sidan modellen. Meddelandet 

bör vara format efter den målgrupp som ligger i fokus, även deras värderingar på tas i 

beaktning, annars finns det risk för missförstånd. Kanalen väljs sedan efter dess förmåga att 

nå ut till önskad målgrupp på ett tillfredställande sätt. Kanalen där meddelandet sänds ut är av 

stor betydelse och används i syfte att överföra meddelande eller budskapet på bästa möjliga 

sätt (Schramm, 1973). 

 

Brus 

När avvikelser eller blockeringar sker i kommunikationsprocessen så uppstår det en störning 

även kallat för brus, det förvränger det riktiga budskapet och kan skapa en misstolkning av det 

som ville förmedlas. För att kommunikationen ska vara effektiv måste bruset reduceras. 

Vanliga problemområden är otydligt budskap eller opassande val av symbolspråk. Det kan 

även vara mottagaren själv som orsakar störningen, i form av fördomar eller bristande 

uppmärksamhet (Schramm, 1973). 

 

Avkodning 

Innan meddelandet når fram helt till mottagaren så måste det tolkas till en form som 

mottagaren kan förstå, vilket modellen kallar för Avkodning av meddelandet. Mottagarens 

tidigare upplevelser, värderingar och attityder kommer i denna fas ha en betydelse för hur 

mottagaren omvandlar sändarens signal till sin egen tolkning. För att mottagaren ska ha en 

god chans att tolka signalen på ett riktigt och tillfredsställande sätt måste mottagaren ha en 

bestämd bild av vad sändaren representerar (Schramm, 1973). 

 

Mottagare 

Mottagaren nås sedan av budskapet, vilket var den person eller grupper som initiativtagaren 

hade som målgrupp att nå ut med sitt budskap till (Schramm, 1973). 

 

Feedback 

För att uppnå en meningsfull kommunikation så är det viktigt att mottagaren ger feedback till 

sändaren. Detta ger svar på ifall meddelandet har nått fram, och om den har tolkats korrekt, 

vilket även ger svar på om kommunikationen var framgångsrik eller inte (Schramm, 1973). 
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2.2 Interna och externa gap 

2.2.1 Gapanalys 

En gapanalys, se figur 2 på nästkommande sida, kan ses som ett verktyg för företag att kunna 

jämföra sin potentiella prestation med sin aktuella. Därmed kan man identifiera ett potentiellt 

gap som kan finnas däremellan, detta kan då ge information om vilka delar man bör försöka 

förbättra. Modellen är ämnad för analys av källor till kvalitetsproblem, specifikt avsedda för 

tjänstesektorn. Modellen visar i första hand hur tjänstekvalité uppstår, sedan de delar som är 

kopplade till kunden samt delar kopplade till företaget (Grönroos, 2008). 

 

Kommunikation av den typ som kallas för Word-of-mouth, ihopkopplat med kundens 

personliga behov och tidigare erfarenheter bildar tillsammans den förväntade servicen som 

kunder har. Denna modell bygger på antagandet att servicekvaliteten är beroende på storlek 

och riktningen av gapet mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst. Resultatet av företagets 

interna beslut och kommunikation gentemot kunden ger den upplevda servicen. Ledningens 

uppfattningar om kundens förväntningar är avgörande för vilka kvalitétsspecifikationer som 

företaget ska följa vid leverans till kunden. Marknadskommunikationen påverkar både 

förväntad och upplevd service, modellen visar tydligt vilka delar som man ska fokusera på i 

samband med analysering av tjänstekvalité. Utifrån detta kan de så kallade kvalitetsproblemen 

identifieras, även kallat kvalitetsgap mellan modellens olika delar. Dessa klassificeras i fem 

stycken olika gap, vilket återges i detalj i kommande stycken (Grönroos, 2008). 
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Figur 2: Gapanalys modellen, (Grönroos, 2008) 

 

 

Ledningens uppfattningar: Gap 1 

Detta gap handlar om att företagets ledning kan ha felbedömda uppfattningar om kundernas 

kvalitetsförväntningar. Det är uppbyggt utav: 

-     Felaktig information från marknadsundersökningar 

-     Felaktig tolkning av förväntningar av kunderna 

-     Ingen efterfrågeanalys 

-    Dålig förmedling eller obefintlig informationsförmedling mellan företagets kontaktyta med    

kunder och högre ledning 

-    För många nivåer i företaget vilket förvränger den information  som borde förmedlas mellan 

personal som har kundkontakt och de högre nivåerna som tar beslut (Grönroos, 2008). 
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Om problemen har uppstått av dålig ledning så behövs det antingen ett byte av ledning eller 

en förbättring av kunskap av kännetecken till tjänstekonkurrens av ledningen. Oftast är det 

senaste förslaget mest fördelaktigt, för mest troligt har problemen inte uppstått på grund av en 

gedigen brist av kompetens utan mer sannolikt från en bristande kunskap eller uppskattning 

av naturlig efterfrågan för vilka krav tjänstekonkurrens ställer på ledning. Bättre 

marknadsundersökningar är självfallet något som man ska förbättra. Detta för att kunna 

uppskatta och tillmötesgå de behov och önskningar som konsumenter har. Informationen som 

framkommit ur marknadsundersökningar och från interna flöden av kundernas gränssnitt är 

inte alltid tillräcklig. Behövliga åtgärder för att förbättra diverse interna informationskanaler 

kan då behövas, så organisationens struktur kan behövas ses över (Grönroos, 2008). 

 

Kvalitetsspecifikationer: Gap 2 

Det här gapet handlar om att det ej finns någon överensstämmelse mellan specifikationer av 

tjänstekvalitet och ledningens uppfattningar om kunderna kvalitetsförväntningar. 

Gapet är uppbyggt utav: 

-     Misstag i planeringen 

-     Dålig ledning av själva planeringsarbetet 

-     Otydlig/bristfällig målformulering i företaget 

-     Ej tillräckligt med stöd från ledningen gällande planeringen av tjänstekvaliteten (Grönroos, 

2008). 

 

Beroende på de första gapet så varierar de potentiella planeringsgapet, oftast till grund på 

tillräcklig och korrekt information om konsumenternas förväntningar. Planeringen av 

kvalitetsgapet kan dock misslyckas även om denna information finns. Den vanligaste orsaken 

till detta är brist på engagemang för skapandet av detta hos ledningen; denna fråga ses inte 

som högsta prioritet. För att lösa denna inställning så behövs företagets prioriterings principer 

ses över och förändras. Kvalité är en viktig aspekt sett ur konsumenternas synvinkel och bör 

därför hanteras väl. Problemet kan såklart även uppstå från en dålig planeringsprocess. När 

man skapar planeringsrutiner och framtida mål måste man i beräkningarna också ta med 

specifikt om personalen som tillhandahåller tjänsten till konsumenterna. Delaktighet från 

denna personal är av stor vikt istället för att de i ledningen ska besluta utan deras synpunkter. 

Engagemang för tjänstekvalitén hos ledningen och personalen är viktig och bör prioriteras för 

att undvika detta gap (Grönroos, 2008). 

 

Tjänsteleverans: Gap 3 

Detta gap handlar om att specificerad kvalitet ej uppfylls i tjänstens produktions- och 

leveransprocess. Gapet är uppbyggd utav: 

-     För komplicerade specifikationer av kvaliteten 

-     Ovilja av personalen att uppfylla specifikationerna 

-     Brist av överensstämmelsen mellan företagskulturen och specifikationerna 

-     Dålig ledning av tjänsteverksamheten 

-     Bristande intern marknadsföring 

-     Teknologi som ej stöder prestationerna enligt specifikationerna (Grönroos, 2008). 
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I detta gap är det många och olika problem som kan uppstå, oftast med en komplicerad orsak 

till grund. Lösningarna blir därför också oftast komplexa, skälen till varför dessa problem 

uppstår kan delas in i tre olika kategorier; företags- och arbetsledning, personalens 

uppfattningar och brist på tekniskt och operativt stöd (Grönroos, 2008). 

 

Marknadskommunikation: Gap 4 

Det här gapet handlar om att de löften som ges i marknadskommunikationen ej stämmer 

överens med det som levereras till kunderna. Gapet är uppbyggt utav: 

-     Att samordning ej har skett mellan planeringen av marknadskommunikationen och företaget 

-     Bristande samordning mellan marknadsföringen och företaget 

-     Att marknadsföringen följer specifikationerna medans företaget ej klarar av att prestera 

-     Att företaget lovar för mycket (Grönroos, 2008). 

 

Anledningen som ligger till grund för detta gap kan sorteras upp i två kategorier; planering 

och genomförande av extern marknadskommunikation och verksamhet samt företagets 

benägenhet att lova för mycket i reklam och marknadskommunikation. Lösningen till de 

första problemet är att upprätta ett system som kan skapa samordning mellan planeringen och 

själva genomförandet av extern marknadsföring, tjänsteleverans och tjänsteverksamhet. Stora 

reklamkampanjer bör exempelvis ha planerats ihop med den berörda personalen som faktiskt 

förmedlar detta i största del till konsumenterna. Detta skapar ett större engagemang bland 

personalen kring de löften som avges i marknadsföringen. Det andra problemet kan endast 

lösa genom att man förbättrar planeringen av marknadskommunikationen, rutiner kan behövas 

ses över och ledningen kan övervaka marknadskommunikationen på ett mer aktivt sätt än 

tidigare (Grönroos, 2008). 

 

Upplevd kvalitet: Gap 5 

Detta gap handlar om att kundens erfarenhet av tjänsten ej stämmer överens med kundens 

förväntningar. Gapet är uppbyggt utav: 

-     Dålig kvalitet och kvalitetsproblem 

-     Dåligt rykte (oönskad word-of-mouth- kommunikation) 

-     Negativa effekter på varumärketsimagen 

-     Uteblivna affärer 

 

Detta gap kan vara både negativt och positivt, kvaliteten kan överstiger förväntningarna hos 

konsumenterna samtidigt som den kan hamna under detta. Anledningen till att detta gap kan 

uppstå kan bero på alla anledningar som har diskuterats gällande alla gap (Grönroos, 2008).  
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2.3 CSR-kommunikation i ett varumärke 

2.3.1 Beståndsdelar av ett varumärke 

Ett varumärkes värde ”brand equity” benämns av Aaker(2002) som ett paket av tillgångar och 

förpliktelser som är kopplade till varumärkets image. Det är alltså dessa delar som bygger ett 

varumärke och de kan enligt Aaker delas in i fyra huvudkategorier som återges nedan, det 

behövs investeringar i alla dessa 4 delar för att skapa och utveckla värdet av ett varumärke, 

både värdet för kunder och företag (Aaker, 2002). 

 

1.   Medvetenhet 

Medvetenhet avser ett varumärkes styrka att finnas i konsumenternas sinne, målet är att uppnå 

hög kännedom. Den ultimata medvetenheten är när en konsument får höra en produktkategori 

och kan direkt nämna ett specifikt varumärke utan att tveka. Att minnas av konsumenterna är 

en otroligt viktig faktor för att kunna skapa en relation med dem. 

 

2.   Upplevd Kvalité 

Den upplevda kvalitén är en av de faktorer som påverkar kunderna mest i avseende på hur 

varumärket uppfattas. Stora konkurrensfördelar kan vinnas här om man lyckas förmedla högre 

kvalité än sina konkurrenter, samt att det är viktigt att hålla en jämn kvalitetsnivå eftersom 

kunderna måste kunna lita på att företaget alltid levererar ett minimum av kvalité. 

 

3.    Lojalitet 

Varumärkes lojalitet är en stark del av varumärkets värde, en hög bas av lojala kunder bidrar 

till en väldigt förutsägbar omsättning, vilket värderas högt vid företagsvärdering. Kunder är 

dessutom mindre kostsamma att behålla än att hitta nya, då kan man försöka omvandla icke 

lojala till lojala kunder istället för att lägga fokus på att hitta helt nya kunder. Word-of-mouth 

är en positiv effekt av lojalitet, vilket anses vara av högt värde för ett företag i form av 

marknadsföring. 

 

4.   Associationer 

Varumärkets associationer är kopplat till varumärkets identitet- vad vill företaget att 

varumärket associeras med i kundernas sinnen. Varumärkets identitet måste vara tydlig och 

klar så kunderna lätt kan förstå vad det är som företaget står för. Företag bör vara klart 

medvetna om vad konsumenterna associerar deras varumärke med, för att på så sätt kunna 

förbättra budskapet ifall de tycks kopplas ihop med något enligt dem, felaktigt. (Aaker, 2002) 

 

. 
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2.3.2 CSR-kommunikation 

Enligt Øyvind, Bartlett, och May (2011) är litteraturen om CSR-kommunikation väldigt liten i 

jämförelse med termen Corporate Social Responsibility, dock menar de att man är överens om 

dess innebörd, och betydelse, vilket också delas av flera andra forskare inom ämnet. 

 

“CSR fokuserar på hur företag hanterar ekonomiska, sociala och/eller miljöfrågor.  

  CSR-kommunikation kan förstås som de sätt som företag kommunicerar på och om  

  denna process, det är företagens användning av symboler och språk i dessa frågor” 

  (Øyvind et al. 2011, s.8) 

 

Ett företags varumärketsimage kan på ett teoretiskt plan förbättras genom att använda sig av 

ens varumärke för att kommunicera om sina CSR-arbete, särskilt dess miljöarbete, till de som 

konsumerar varumärket. Det menar också på att ifall varumärket används som ett verktyg för 

att kommunicera om CSR kommer det att dra konsumenternas- och speciellt 

miljöorganisationers uppmärksamhet och därmed också stärka varumärket. De hävdar vidare 

att när företag har full kontroll över hur de kommunicerar om sitt miljöengagemang, så har de 

som avsikt att förmedla en positiv bild av företaget som går i linje med konsumenternas 

förväntningar. Enligt Øyvind et al. (2011) har CSR och kunskapen att kommunicera om CSR 

under den senaste tiden blivit en konkurrenskraftig marknadsföringsstrategi. Många författare 

är också överens om vilka kommunikationskanaler som idag är typiska för företag att använda 

när man kommunicerar om CSR och hur dessa skiljer sig från varandra. Øyvind et al. (2011) 

menar vidare att det förekommer fyra typiska kanaler för att kommunicera om CSR vilket 

också ses som viktiga för den strategiska kommunikationen inom ett företag. Nedan listas de 

fyra typiska kommunikationskanaler som används av företag. 

 

1. CSR-kommunikation genom icke-finansiella rapporter 

2. CSR-kommunikation genom internet och sociala medier 

3. CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image 

4. CRS-kommunikation genom samarbeten med frivillighetsorganisationer 

 

CSR-kommunikation genom icke-finansiella rapporter 

Företag har en önskan om att säkra och upprätthålla en legitim och igenkännbar plats i 

materiella och symboliska marknader när man kommunicerar om CSR via icke-finansiella 

rapporter, dessa är av viktig betydelse för företags kommunikationsstrategi (Øyvind, Bartlett, 

& May, 2011). De hävdar att dessa icke-finansiella rapporter har sitt ursprung från tre 

huvudsakliga mål. Först måste företag hitta ett sätt att besvara olika intressenters begäran om 

transparens. Detta innebär i och med ökade regleringar att företag måste kunna tillgodose 

statliga myndigheter med önskad information för att på så vis kunna visa att man följer 

regleringarna och därmed motverka eventuella straff.  

 

Nästa mål innebär att företag måste integrera tydliga miljöinriktade processer och rutiner i sin 

verksamhet. Detta kan dock innebära stora affärsrisker för företag ifall man inte lyckas 

genomföra dessa förändringar. De menar på att i fall företaget inte lyckas med en sådan 

integrering kan det innebära att intressenter får en svag bild av företaget och börjar ifrågasätta 
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företagets potential. Det är därför viktigt för företag att kunna hantera sådana förändringar för 

att på så vis kunna visa att man är ett företag är räkna med och att man kan hantera risker. 

Tredje punkten förklarar att icke-finansiella rapporter kan ses som ett verktyg för att kunna 

flytta fokus från sådant som anses vara negativt för företaget. De menar på att företag ägnar 

rapporter för självberömmande eller som ett verktyg för att förbättra företagets image och 

rykte. Detta kan dock ha en motsatt effekt eftersom det inte finns några standardiserade 

riktlinjer i hur man utformar sådana rapporter, vilket resulterar i att det uppstår ett utrymme 

för vilseledande information, och därför kan anses som mindre trovärdigt.  

 

Det är därför viktigt att rapportering av icke-finansiella rapporter inte bara innehåller 

information som endast har som ändamål att gynna företagets rykte och image.  Icke-

finansiella rapporter måste kunna utformas så att den gynnar eller på något sätt kunna 

användas av intressenter för att på så vis öka trovärdigheten (Øyvind, Bartlett, & May, 2011). 

 

CSR-kommunikation genom internet och sociala medier 

Som tidigare nämnt, har internets utveckling påverkat människors- och organisationers sätt att 

kommunicera. Denna kommunikationskanal har förändrat vårt sätt att erhålla information, 

kommunicera och bedriva relationer med företag (Springston, 2001). Enligt Øyvind et al. 

(2011) har internet blivit ett utmärkt och effektivt verktyg då företag nu kan kommunicera 

med dess intressenter över hela världen och dessutom på en mer personlig nivå. Intressenter 

har tidigare varit begränsade i att besvara och kommunicera avsändarens informations- och 

kommunikationsflöde.  

 

Springston (2001) menar på att den största förändringen som internet har bidragit med är att 

kommunikationen har övergått från en sändar-baserad modell till en mottagar-baserad modell. 

Tidigare var kommunikationen sändar-driven medan mottagaren fick agera som en passiv 

mottagare av information. Numera är mottagaren en aktiv mottagare genom att antingen aktivt 

söka information eller genom att själva skapa eller distribuera information inte minst via 

sociala medier, som tillåter cirkulationen och utbytet av informationen och yttranden. Därmed 

underlättar internet också aktiva intressenter att söka information om företags sociala ansvar 

vilket företag inte kan kontrollera över. Enligt Morsing and Schultz (2006) finns det tre typer 

av kommunikationer som antingen avgränsar intressenters möjlighet att besvara och 

kommunicera med företaget eller som på något sätt inkluderar och tillåter intressenter att 

besvara kommunikationen. Man har därför identifierat och utvecklat ”Tre kommunikations 

CSR-modellen”. Modellen omfattar utvecklingen från en klassisk monolog till en mer 

ömsesidig och dialog-baserad intressentrelation. Nedan återges de tre typer av 

intressentrelationer när gällande hur företag bedriver CSR-kommunikation strategiskt med 

sina intressenter (Morsing & Schultz, 2006). 

 

(1) Intressent informationsstrategi (envägs-kommunikationsmodell) 

(2) Intressent svarsstrategi (tvåvägs-asymmetrisk kommunikationsmodell) 

(3) Intressent deltagandestrategi (tvåvägs-symmetrisk kommunikationsmodell) 
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De två förstnämnda karaktäriseras av att vara sändar- orienterade.  Morsing och Schultz 

(2006) menar att de är asymmetriska då effekterna av sådan kommunikation är fördelaktiga 

för företaget som försöker förändra allmänhetens attityd och beteende. De menar också på att 

det finns ett övervägande ensidigt tillvägagångssätt eftersom företag har som enda avsikt att 

övertyga sina intressenter om sin attraktionskraft. Øyvind et al. (2011) menar att tidigare 

kommunikationsverktyg inte var flexibla nog och därför inte uppmuntrade symmetrisk 

information mellan företag och dess intressenter. 

 

“Denna typ av kommunikation kan främst karakteriseras som enkelriktad, asymmetrisk och 

orienterad mot spridning av information” (Øyvind et al. 2011, s.362) 

 

Den sista punkten i modellen är ”Intressent deltagandestrategin”. Här menar författarna att till 

skillnad från de två tidigare strategier så uppmuntrar och förutsätter denna strategi en dialog 

med intressenterna. De menar vidare på att denna tvåvägs-modell innebär att företag 

systematisk för en dialog med sina intressenter för att på så vis anpassa sina beteenden till 

varandra och utveckla positiva och ömsesidiga åtgärder. Författarna menar därför att internet 

och sociala medier stimulerar tvåvägs, ömsesidig och symmetrisk kommunikation, och 

främjar därmed företags- och intressenternas dialogiska relationer (Øyvind, Bartlett, & May, 

2011). 

 

CSR-kommunikation genom reklam av varumärketsimagen 

Att kommunicera om CSR genom reklam av varumärkeimage har enligt Øyvind et al. (2011) 

under den senaste tiden blivit en allt vanligare marknadsförings kommunikationsteknik bland 

företag. Författarna menar att marknadsföringsverktyget reklam i sin helhet möjligen är den 

mest typiska kommunikationsverktyget bland företag och används för att komplettera de mer 

passiva informationsverktygen, årsredovisningar och webbsidor, för att på så vis få ut sitt 

budskap om CSR. De hävdar att reklam av varumärketsimagen är ett effektivt 

kommunikationsverktyg som placerar företagets CSR-budskap framför målgrupper utan deras 

aktiva informationssökning.   

 

Enligt Rossiter och Percy (1997) gynnar reklam av varumärketsimagen snarare företaget än 

specifika produkter och tjänster. De menar att kommunikation kan vara effektivt ifall den 

riktas mot bestämda intressenter med hjälp av lämpande kommunikationsmedel och hög 

frekvens av exponering. Detta ska ge mottagaren möjligheten att successivt se och bearbeta 

budskapet, för att på så sätt öka medvetenheten och ge positiva attityder gentemot företagets 

varumärke. Enligt författarna kommer detta även leda till att mottagaren utvecklar positiva 

associationer till varumärket och därför få han eller henne att slutligen genomföra ett köp. 

Enligt Øyvind et al. (2011) finns det fem typiska indikationer för när företag bör använda sig 

av CSR-kommunikation genom reklam av varumärketsimagen. 
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De fem indikationerna är: 

1. Om det finns andra intressenter som inte ser så mycket av din produktreklam. 

2. När kunden köper såväl företaget som deras produkter och tjänster. 

3. När köpcykeln är långt, det vill säga 12 månader eller längre. 

4. När företaget behöver hantera en kris eller ett pågående problem. 

5. När företaget behöver tacka sina medarbetare för att öka moralen 

 

Vidare menar författarna på att företag allt för ofta fokuserar på att skapa en positiv identitet 

som man sedan kommunicerar ut till utvalda målgrupper, istället för att kommunicera 

fördelarna med deras produkter. Detta menar författarna riskerar ge ett bakslag för företagen 

som på långsikt kan minska företagets vinster (Øyvind, Bartlett, & May, 2011). 

 

CRS-kommunikation genom samarbeten med frivillighetsorganisationer 

Enligt Øyvind et al. (2011) har den senaste tidens uppmärksammade globala miljö problem 

gett incitament till företag som strävar efter att skapa en god identitet och gott rykte bland sina 

kunder att skapa relationer med frivillighetsorganisationer.  Författarna menar på att ett 

ensamt företag som engagerar sig i miljöfrågor omöjligt kan lösa ett globalt problem och 

därför söker sig till andra organisationer som arbetar med samma frågor. Detta ger därför 

utrymme till att skapa nya relationer. I och med expansionen av dessa nya typer av relationer 

har också framväxten av nya teoretiska ansatser ökat och fler forskare har dokumenterat vilka 

egenskaper som dessa relationer kan komma att utveckla (Øyvind, Bartlett, & May, 2011). 
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3. Studiens teoretiska referensram 

I studiens teoretiska ramverk presenterar vi vår modell som ska visa sambandet mellan de 

begrepp och teorier som vi anser vara relevanta för att besvara uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Modellen, se figur 3 på nästkommande sida, innefattar huvudsakligen en kombination av 

Schramms kommunikationsmodell samt Grönroos gapanalysmodell, tolkat ur vårt perspektiv. 

Modellen tar även hänsyn till CSR-kommunikationsteorin som enligt Øyvind et al. (2011) 

grundar sig på att företag teoretiskt använder sig utav av fyra typiska kommunikationskanaler 

för att kommunicera om CSR, dessa kommunikationskanaler definieras som: icke-finansiella 

rapporter, internet och sociala medier, reklam och varumärkeimage samt samarbete med 

frivillighetsorganisationer. Modellen bygger även på en aktiv mottagare som aktivt för en 

dialog med företaget vid behov. Det innebär att modellen används som ett verktyg för att 

identifiera och beskriva vilka kommunikationskanaler som verkligen används (Grönroos, 

2008). En annan viktig beståndsdel i denna teori kan förtydligas genom den tvåvägs-

symmetriska kommunikationen som anges i intressent deltagandestrategin av Morsing och 

Schultz (2006) i deras ”Tre kommunikation CSR-modell”. Enligt denna strategi förutsätts en 

dialog mellan sändare och mottagare för att kunna anpassa sig till varandras behov och 

beteende, vilket denna modell även tar hänsyn till.  

 

Den ursprungliga gapanalysmodellen analyserar både interna och externa orsaker till de olika 

gapen, vår modell kommer att fokusera på relationen mellan företag och dess kunder, det vill 

säga de externa förhållandena. Hänsyn kommer även tas till de interna orsakerna, dock till en 

mindre omfattning. För att förvirring inte ska uppstå kommer gapen att namnges för samma 

som i ursprungliga gapanalysmodellen. Utifrån de olika gapen som benämnts t idigare i 

teoriavsnittet under gapanalys, har vi valt ut tre stycken gap som vi ansett vara mest relevanta 

till vår studie gällande CSR-kommunikation mellan företag och kund. 
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Figur 3: CSR-kommunikationsmodell inklusive kommunikationsgap (Författarnas egen 

illustration) 

 

 

CSR-kommunikationsmodellen visar var man kan hitta de olika kommunikationsgapen 

gällande CSR i en kommunikationsprocess. Sändaren i modellen innefattas i denna studie av 

vårt fallföretag, vilket vi ser som initiativtagaren till att förmedla sitt CSR-budskap via någon 

av de fyra typiska CSR- kommunikationskanalerna (Øyvind, Bartlett, & May, 2011). 

Kodningen avser när företaget omvandlar det specifika CSR-budskapet till en lämplig form. 

Som resultat av denna kodning skapas ett meddelande som sedan levereras via lämplig 

kommunikationskanal. Innan meddelandet når fram till mottagaren, som i vår modell 

innefattas av företagets befintliga kunder, vilka företaget har som målgrupp att nå med CSR-

meddelandet behöver den avkodas. Detta innebär att kunden omvandlar meddelandet till sin 

egen tolkning. Här blir kundens tolkning väldigt individuell beroende på individens tidigare 

upplevelser, värderingar och attityder (Schramm, 1973). 

 

För att kommunikationsprocessen ska bli fulländad måste mottagaren ge respons till sändaren 

i form av en dialog med företaget som förs genom en lämplig kommunikationskanal. Genom 

detta får man kunskap om ifall meddelandet har haft önskad effekt eller ifall meddelandet 

under processens gång har utsatts för störningar, vilket innebär att meddelandet har förvrängts 

eller försvunnit (Schramm, 1973). 
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Ledningens uppfattningar: Gap 1 

Modellens första gap har sin grund i ledningens felaktiga tolkningar av vad kunder förväntar 

sig i form av CSR- kommunikation. Detta kan bero på att de i ledningen tror att CSR-

budskapet inte behöver kommuniceras, och förlitar sig på att kunderna själva aktivt söker upp 

den CSR-information som de vill erhålla. Dock kan kunder vilja ha informationen given till 

sig utan att aktivt behöva söka efter den vilket kan resultera i att CSR-budskapet förvrängs 

eller försvinner, det vill säga att budskapet aldrig når ut till den tänkta målgruppen och ett gap 

uppstår (Grönroos, 2008). 

 

Ett företags struktur kan även den leda till en förvrängning av det CSR-budskap som 

ledningen vill förmedla. Det vill säga att kommunikationen mellan olika nivåer som 

exempelvis ledning och personal i företaget brister. Ledningen kan ha dålig 

informationsförmedling till sina anställda som i sin tur har direkt kundkontakt, där av 

förmedlas inte heller några budskap direkt kopplade till företagets CSR-arbete så som ledning 

vill. Ineffektiv kommunikation mellan de olika nivåerna i företaget kan även påverka 

tolkningen av kundernas förväntan av CSR-arbete.  Personalen som har direkt kundkontakt 

uppfattar kundernas förväntningar på ett sätt, medan ledning har en annan uppfattning om 

kundernas förväntan vilket medför att det uppstår ett gap mellan ledningen och personalen 

som sin tur misstolkar kunderna förväntningar (Grönroos, 2008). 

 

Först illustrerar modellen gap 1 som hamnar dels mellan Företag och Kodning, eftersom ifall 

företaget har felaktiga uppfattningar om deras kunders förväntningar om hur de vill erhålla 

information från företaget kommer CSR-budskapet att förvrängas eller försvinna vilket 

resulterar i ett felaktigt meddelande. Genom att belysa detta gap i modellen kommer vi kunna 

identifiera ifall det finns någon diskrepans mellan kunders förväntningar om företags CSR-

kommunikation och hur företag ser på sin kommunikation gällande deras CSR-arbete, detta 

kommer därför hjälpa och ligga till grund för att besvara denna studies forskningsfråga 1. 

 

Detta gap hamnar även mellan Dialog och Företag eftersom vid en vag dialog mellan 

företagets ledning och dess anställda som i sin tur kan tolka kundernas förväntningar 

angående företagets CSR-arbete felaktigt. Detta resulterar i att företaget skapar ett felaktigt 

meddelande som har sitt ursprung i det felaktigt uppskattade förväntningarna som har uppstått 

av den vaga dialogen. Då modellen belyser just dessa aspekter kan modellen därmed även 

vara till hjälp för att besvara forskningsfråga 2 vilket innebär att ta reda på överenstämmelsen 

mellan kunders förväntningar, och hur företaget faktiskt arbetar med CSR.  
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Marknadskommunikation: Gap 4 

Även här vill vi illustrera att gapet kan finnas vid två olika punkter i 

kommunikationsprocessen som uppstår på grund av att meddelandet i kommunikationen inte 

stämmer överens med vad som levereras till kunden. Detta kan exempelvis vara att man lovar 

för mycket och företaget därmed inte levererar det som är förväntat av kunden gällande 

företags CSR-arbete (Grönroos, 2008). Därmed illustrerar modellen två olika gap som kan 

uppstå på grund av detta. 

 

Dessa två gap hamnar dels före och efter meddelandet. Det första gapet som uppstår mellan 

kodning och meddelande visar att ursprungsmeddelandet blir felkodat av företag, vilket kan 

bero på att företag självmant över- eller underdriver om sitt CSR-arbete och därför inte 

stämmer överens med vad som levereras till kunden. 

 

Gapet illustreras även mellan meddelande och avkodning vilket säger att avkodning kan bli 

felaktigt på grund av att meddelandet från företaget varit diffust och svårt att avkoda. Det 

innebär då att meddelandet av företaget ger ett otydligt budskap till sina kunder vilket kan 

uppstå på grund av att företaget inte har kodat sitt meddelande på ett korrekt sätt. Genom att 

illustrera gapens placeringar kan modellen ytterligare ge fundament för att besvara 

forskningsfråga 1 samt fastställa huruvida företaget självmant över- eller- underdriver om sitt 

CSR-arbete. Gapens placeringar kommer även ge oss indikationer på vad som kan ligga till 

grund för företags beteenden.  

 

Upplevd kvalitet: Gap 5 

Det här gapet består av att kunders förväntningar av företags CSR-arbete kan skilja sig från 

hur de upplever CSR-arbetet när de faktiskt upplever tjänsten hos företaget. Gapet uppstår när 

förväntningar och erfarenheter inte motsvarar varandra konsekvent. Detta gap kan därför vara 

både negativt och positivt beroende på om företaget över- eller understiger förväntningarna 

hos kunden (Grönroos, 2008). 

 

Vid negativa förväntningar kan exempelvis dåligt rykte ligga till grund då detta bidrar till att 

man får negativa associationer till företaget och därmed negativ förväntan. Vid de fall då 

kunden efteråt upplever tjänsten av företaget och att de negativa ryktena ej infriades så 

uppstår det ett positivt gap. När förväntningarna till företagets CSR-arbete är positiva men att 

det vid tjänsteutförandet ej infrias så uppstår det ett negativt gap. Orsaken till detta kan handla 

om dålig kvalité eller oengagerad personal, detta gap kan skada varumärket oerhört och skapa 

dålig word-of-mouth, vilket innebär att den missnöjda kunden sprider ordet vidare och skapar 

ett dåligt rykte. 
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Gapet beror alltså på att kunden avkodat meddelandet felaktigt och därmed fått felaktiga 

förväntningar därför hamnar gapet i vår modell mellan Avkodning och Kunder. När 

meddelandet når kunden så har de redan införskaffat sig en uppfattning som både kan vara 

positiv eller negativ vilket i sin tur kan leda till att CSR-meddelandet inte motsvarar 

kundernas förväntningar och därmed uppstår det ett gap. 

 

Då detta gap i modellen benämner att vid de fall CSR-kommunikationen når fram till kunden 

kan företagets varumärkesidentitet påverkas, så kommer detta ligga till grund för att besvara 

forskningsfråga 3, hur varumärkesidentiteten påverkas.  
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4.Metod 

I detta kapitel ges en inblick  av vilka beslut som har tagits och vilka metodval som har gjorts 

under studiens utvecklingsgång. Vi kommer även beskriva varför valen har gjorts och vilka 

konsekvenser dessa har haft för denna studies upplägg.  

 

4.1 Forskningssyfte 

Inom forskningen finns det tre olika forskningssyften som kan tillämpas vid genomförandet 

en vetenskaplig studie. Dessa tre syften är deskriptiva, förklarande och utforskande. Denna 

studie har både ett beskrivande och förklarande syfte då målet är att få en djupare förståelse 

om CSR-kommunikation och hur kommunikationen kan brista därvid (Yin, 2007). 

4.2 Forskningsansats 

Den huvudsakliga skillnaden i forskningsansatser går mellan deduktiv och induktiv ansats. 

Vid en deduktiv forskningsansats vill man bepröva befintliga teorier genom hypotesprövning. 

Problemformuleringen behövs därför vara precis så man vet vad som är relevant att 

undersöka. Vid en induktiv forskningsansats så undersöker man utan klara hypoteser och vag 

problemställning en verklighet som man inte har så mycket kunskaper om. Syftet är att 

utveckla begrepp, hitta mönster och därigenom utveckla egna teorier (Halvorsen, 1992). 

 

I denna studie har det inte använts några hypoteser för att uppfylla syftet med studien, 

däremot bygger den teoretiska referensramen på befintliga teorier, vilka sedan har testats 

gentemot verkligheten. Därigenom anses denna studie ha en deduktiv forskningsansats.  

 

4.3 Forskningsmetod 

Vid insamling av egen primärdata så finns det två olika forskningsmetoder, i grova drag ligger 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ data. I det fall där data anses vara mätbar, ses den 

som kvantitativ även kallad hårddata, det ska alltså gå att uttrycka den i siffror eller andra 

mättermer. Kvalitativ data ska beskriva något av de icke mätbara (kvalitativa) egenskaperna, 

även kallad mjukdata, som exempelvis attityder eller åsikter (Halvorsen, 1992). Enligt 

Halvorsen (1992) är det vid en fallstudie lämpligast med en kvalitativ undersökningsmetod, 

detta eftersom denna metod har som syfte att försöka uppnå en djupare förståelse inom ett 

specifikt problemområde. 

 

Denna studie har försökt uppnå en djupare förståelse inom CSR-kommunikation, vilket hade 

blivit svårt att kvantifiera, därför har det lämpat sig i denna studie med en kvalitativ 

undersökningsmetod.  
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4.4 Forskningsstrategi 

Beroende utav studiens syfte och de forskningsfrågor man vill finna svar på så passar olika 

forskningsstrategier olika studier. Det finns fem olika sorters forskningsstrategier och dessa 

är; fallstudier, historier, undersökningar, experiment, och arkivanalyser (Yin, 2007). 

För att kunna uppnå en verklighetsförankring samt en mer djupgående förståelse inom 

studiens valda ämne har en fallstudie lämpat sig utförligt. Enligt Halvorsen (1992) är detta 

väldigt passande när man vill undersöka ett avgränsat problemområde inom en begränsad tid, 

i sin realistiska miljö.  

4.4.1 Val av fallföretag 

I början av uppsatsens gång diskuterade vi ifall vi skulle studera flera fallföretag för att kunna 

jämföra dessa med varandra eller koncentrera oss på endast ett fallföretag. Vi valde att 

koncentrera oss på ett fallföretag då vi tidigt insåg att den begränsade tiden skulle försvåra, 

och inte kunna ge oss tillfredställande resultat ifall vi skulle valde att undersöka fler än ett 

fallföretag.  

 

Viktiga kriterier vi hade inför valet av fallföretag var att företaget aktivt skulle arbeta med 

CSR, och att de på något sätt ville kommunicera om sitt CSR-budskap. Det var även viktigt 

för oss att hitta ett fallföretag med ett starkt och välkänt varumärke som vi kunde erhålla data 

ifrån, både i form av personliga intervjuer med en chef på företaget och dess kunder samt 

information om deras CSR-arbete. Det låg även fokus på att studera ett företag som vi själva 

trodde hade ett kommunikationsgap angående CSR i sitt varumärke, detta utifrån personliga 

uppfattningar. Det slutgiltiga valet blev nordens enda miljöcertifierade bank, vilka vi ansåg 

uppfyllde alla kriterier för att vara lämplig till fallstudien. 

 

4.5 Datainsamling 

Primärdata är den information som vi själva har samlat in, vilket har gjorts i form utav 

kvalitativa intervjuer. Detta på grund av att intervjuer är en relevant datainsamlingsmetod för 

just fallstudier då det tillåter forskaren att kunna fokusera på ett specifikt problemområde 

(Halvorsen, 1992). 

 

Intervjuerna har byggts upp utifrån studiens teoretiska referensram samt varit 

semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren har en förutbestäm intervjuguide där 

bestämda och specifika teman ska täckas. Oftast kan frågor som inte funnits med i 

intervjuguiden ställas, samtidigt som frågorna inte behöver ställas i en viss ordningsföljd. 

Däremot brukas frågorna ställas till den ordningsföljd som frågorna är skrivna och 

formulerade. Vid en sådan intervju kan intervjupersonen utforma sina svar fritt utan 

intervjuarens intervention. Både ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer har 

en väldigt flexibel intervjuprocess. Skillnaden ligger i att under ostrukturerade intervjuer så 

styr intervjuaren samtalet så lite som möjligt. Då en sådan intervju är mer likt ett samtal får 

respondenten svara fritt och associera under intervjuns gång (Halvorsen, 1992). 
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Denna studies intervjuer har därmed varit semistrukturerade då intervjuguiden framställdes 

innan och följdes till största mån under intervjuerna samt att ordningsföljden fortlöpte enligt 

mallen. Sekundärdata har även använts, främst vid befintlig information om vårt fallföretag 

samt från vetenskapliga artiklar, böcker, Internetkällor och rapporter som all teori i 

litteraturöversikten bygger på. 

4.5.1 Urval 

I denna studie har urvalen skett genom en metod som benämns som bedömningsurval.  

Genom denna metod kan forskaren själv välja ut de respondenter som passar bäst till studiens 

syfte, samt att mycket information kan utvinnas med hjälp av ett mindre antal respondenter 

(Yin, 2007). Från vårt fallföretag utsåg vi en företagsrepresentant som ansågs lämplig för 

intervjugenomförandet utifrån hans position som kontorschef i Luleå, sedan 20 stycken 

individer som vi själva visste om var kunder hos det valda fallföretaget. På grund av bankens 

kundsekretess har vi valt ut dessa individer bland bekanta och deras bekanta som vi fick veta 

var kunder i den benämnda banken.  

4.5.2 Genomförande 

Empirin har insamlats genom två olika intervjuguider, den första intervjun genomfördes med 

kontorschefen för vårt valda fallföretag på det lokala kontoret i Luleå. Vi träffade honom och 

genomförde intervjun på hans kontor, vilket tog ungefär en timme. 

 

Sedan intervjuades 20 stycken av fallföretags privatkunder enligt en och samma 

intervjuguide. Respondenternas ålder varierade mellan åldrarna 18-57 år. Även 

könsfördelning var varierande, utslaget gällande kön blev hälften kvinnor och hälften män. 

Innan varje intervju gav vi en kortare beskrivning av vad det innebar med begreppet CSR för 

att få så vis få respondenterna att tänka och koppla det man har sett av banken till CSR.  

 

Motivet för personliga intervjuer låg i att dessa var geografiskt genomförbara. Intervjuerna 

skedde på olika platser i Luleåområdet, där det blev bekvämast för dem vi intervjuade. Sedan 

har empirin av företags syn jämförts gentemot kundernas förväntningar av företagets CSR-

arbete och kommunikation. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet kan ses som studiens tillförlitlighet, pålitlighet och följdriktighet, huruvida resultatet 

från en studie skulle bli detsamma om den skulle genomföras på nytt. Noggrannheten i 

genomförandet av datainsamlingen ska beaktas. Validitet handlar om att man verkligen 

undersöker det som var tänkt att man skulle undersöka, samt den generella överensstämmelsen 

mellan teori och empiri (Bryman, 2002). 

 

Företagsrepresentanten fick innan intervjun veta vad syftet med uppsatsen var samt att 

intervjuguiden skickades till denna person i förväg. Detta för att företagsrepresentanten skulle 

få en djupare förståelse om ämnet samt vilka slags frågor som skulle bli ställda. 
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Intervjusvaren antecknades ner under intervjuns gång samt att de även spelades in med hjälp 

av en mikrofon, och genomlyssnades efteråt för kontroll så korrekta förklaringar och svar 

hade skrivits ned. Innehållet fick sedan kontrolläsas och godkännas av företagsrepresentanten.  

Företagets kunder som intervjuades fick inte att ta del av ämnet innan intervjun. Detta på 

grund av att de inte skulle kunna ta reda på information om företaget som kunde påverka 

deras medvetenhet om ämnet, detta för att studiens resultat ska bli så rättvisande som möjligt. 

Efter intervjuerna med företagets kunder så verifierades svaren som avslut av intervjun. Detta 

medför att empirin blir korrekt och dess reliabilitet styrks. 

 

Risken finns att resultatet av intervjuerna med fallföretagets kunder inte kommer motsvara 

totalpopulationen. Samt att urvalet kan påverkas då vi själva valt ut respondenterna på grund 

av bankens kundsekretess. Däremot valdes de ut efter omsorg för att få så brett spektrum som 

möjligt av respondenter. Utslaget gällande ålder varierade mellan 18-57 år, samt gällande kön 

blev det hälften kvinnor och hälften män, vilket ger studien en hög blandning av olika 

individer. Validitet i denna studie stärks genom noggrann planering av uppsatsens olika 

stadier samt att intervjuguiderna är uppbyggda utifrån studiens syfte och teoretiska 

referensram. 
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4.7 Sammanfattning av metodval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Sammanfattning av metodval (Författarnas egen illustration) 
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5. Presentation av empiri 

I detta kapitel kommer sekundär data om fallföretaget att presenteras, sedan kommer empirin 

från intervjuerna att sammanfattas. 

5.1 Sekundär data om vårt valda fallföretag  

Banken är Sveriges största bank till sett antalet kunder, 7,8 miljoner privatkunder och cirka 

600 000 företags- och organisationskunder. I nuläget finns de i Sverige, Estland, Lettland och 

Litauen, där de har en ledande ställningar. Bankens värderingar är att vara öppna, enkla och 

omtänksamma och de strävar efter att utveckla långa och nära relationer med deras kunder, 

därför har dem ett stort antal kontor och välutvecklade telefon-, internet-, och mobiltjänster. 

År 1820 startade organisationen, bankens samhällsansvar började även då och har funnits med 

i olika former sen dess. 

 

– Hållbarhet är en av hörnstenarna i Bankens värdegrund. Vi ska arbeta långsiktigt och 

främja ett hållbart samhälle – socialt, miljömässigt och ekonomisk 

 

– Hållbar utveckling är en del av vårt ansvar som bank 

(Bankens VD) 

 

Vd:n för banken menar att deras roll i samhället är att främja en sund och hållbar ekonomi för 

de många människorna och företagen.  Deras enormt stora kundbas gör banken till en del av 

samhället för många människor, ett samhälle som de vill stärka långsiktigt. Banken arbetar 

strategiskt för att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och bygga en långsiktigt hållbar 

affärsverksamhet. Långsiktighet är en viktig aspekt för banken och de har djupa 

samhällsförankringar som påminner om vikten av detta.  Michael Wolf menar också på att 

långsiktighet finns i deras sätt att lösa finansiella problem, i deras kundrelationer, i deras 

medverkan i samhället och i omsorgen om miljön. Banken är medvetna om att de tillsammans 

med deras kunder behöver agera tillsammans för att utveckla samhället i en hållbar riktning. 

Som företag vill de vara lyhörda för deras kunders önskemål, och i dagsläget är 

samhällsansvar en viktig fråga som deras kunder blir allt mer medvetna om. 

 

Miljö- och hållbarhetsarbete 

Sedan långt tillbaka så bedriver banken ett omfattande miljöarbete. En policy för Corporate 

Social Responsibility (CSR) infördes år 2008, vilket utgår från FN:s tio principer om bland 

annat miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Miljömål finns uppställda som visar vad de 

vill göra för att minska negativ miljöpåverkan.  Energimedvetenhet i det dagliga arbetet är 

viktigt, och exempelvis försöker man hålla nere resekostnader för att minska koldioxid 

utsläpp. Tågresor föredras framför flyg och bil, även webb- och telefon konferenser. 
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Den 10 april 2003 blev bankens svenska verksamhet miljöcertifierad, än idag är dem den enda 

börsnoterade banken i Norden som har certifikatet enligt ISO 14001. I utveckling av 

produkter och tjänster så integrerar banken miljömedvetenheten och de gör det möjligt för 

deras kunder att kunna välja och kombinera miljötänk med hållbara ekonomiska lösningar. 

Exempel är internet- och telefonbanken, hållbarhets- och miljöfonder, hållbarhetsanalys vid 

kreditgivning, lån för energiförbättrande åtgärder, vilket innebär att banken finansierar 

verksamhet som tar hänsyn till miljön och är en viktig faktor för att bli godkänd som 

långivare.  

 

Banken har även ett väldigt omfattande samarbete med WWF, vilket kunderna kan ta del av 

genom att välja produkter så som Världsnaturkonto och korten WWF Maestro och WWF 

MasterCard. Vid dessa val så skänker banken pengar till WWF vid varje transaktion. Under 

förra året, 2012, bidrog detta med 6 miljoner kronor till WWF. I den dagliga verksamheten 

har även miljöval gjorts, exempelvis så används Bra Miljöval el i hela den svenska 

verksamheten sedan 2001. Istället för att alltid skicka ut brev så har elektronisk avisering 

blivit förstahandsvalet, genom detta minskar träråvaror förbrukningen motsvarande 30 000 

kvadratmeter skog per år. 
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5.2 Intervju med bankens kontorschef i Luleå 

Bankchefen förklarar att CSR är något som står banken varmt om hjärtat, de har arbetat med 

dessa frågor under en väldigt lång tid, det finns en djup förankrad historik gällande just 

miljöengagemang. Banken blev miljöcertifierad år 2003, då var det inte alls så 

uppmärksammat i samhället att bry sig om detta ämne. I dagsläget har de alltså varit 

miljöcertifierade i 10 år, vilket bankchefen är mycket stolt över och tror att de ligger i 

framkant då ingen annan bank i Norden har blivit det än. Nationalarenan i Solna har skänkts 

till Friends av banken, vilket är en organisation som jobbar för att bland annat hjälpa de som 

är utsatta för mobbning (Friends, 2013). Banken engagerar sig alltså i många andra områden än 

just miljö, som är en del under CSR-arbetet. De strävar bland annat efter att minska 

arbetslösheten, vilket är något de gör via olika aktiviteter, exempelvis Unga jobb vilket är ett 

arbete gentemot ungdomar som de hittar praktikplatser åt för att på detta sätt låta de få in en 

fot på arbetsmarknaden, under 2012 förmedlade banken tillsammans med företag och 

arbetsförmedlingen 50 praktikplatser i Luleå. Korta jobb är ett annat projekt som innebär att 

de skapar praktikplatser för utrikesfödda med akademisk bakgrund, som oftast har svårigheter 

att ta sig in på arbetsmarknaden och få visa sina kunskaper. 

 

”Låna, betala, spara” är även ett projekt som ska ge grundläggande kunskaper om ekonomi 

för ungdomar, vilket hjälper samhället i stort då det kan bidra till att ungdomar exempelvis ej 

tar dyra lån och sätter sig i skuld. Bankchefen förklarar även att banken ej vill finansiera en 

affärsidé som på något sätt är miljöovänligt, så gällande kreditgivning till nya företag så har 

man ett kriterium som innebär att man gör en miljöprövning för den verksamheten som 

ansöker om lån. 

 

Bankchefen berättat även att CSR inte är deras huvudsakliga uppgift men CSR är en tydlig 

integrerad del i deras sätt att uppträda. Exempelvis så använder sig banken av samhall istället 

för andra städfirmor, detta för att de tycker att dem som står långt ifrån arbetsmarknaden ska 

få en chans. En annan sak är att banken ger längre ränta för dem som gör energi sparande 

investeringar i egna hemmet för privatpersoner. Bankchefen säger att bankens huvudsakliga 

budskap gällande CSR är långsiktighet och hållbarhet. Det exemplifieras i alla de olika 

aktiviteter de gör som siktar efter båda dessa egenskaper. Målgruppen för deras CSR-arbete 

säger bankchefen att man kan se som alla deras intressenter. De informerar de som är 

intressenter till banken, men han förklarar vidare att de inte aktivt arbetar med att försöka 

förmedla detta. Dock anser han att deras historik om CSR talar för sig självt, eftersom de är 

den enda banken som är miljöcertifierade talar det på något sätt om att de faktiskt aktivt 

arbetar med CSR. 

 

Gällande vilka intressenter som banken vill nå ut med sitt CSR-budskap till så förklarar 

bankchefen att alla intressenterna i intressentmodellen är såklart viktiga men för dem är 

kunderna ändå viktigast, det är såklart viktigt att deras kunder vet om att de har ett CSR-

engagemang. Personalen anses också vara en viktig intressent eftersom dem agerar budbärare 

för bankens värderingar, skulle dem inte vara det skulle de inte heller få ut det till deras 

kunder. 
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För ägarna är det här också viktigt eftersom dem vill framstå och känna sig som etiska 

företagare. När det gäller offentliga myndigheter och kommuner, så anser bankchefen att de 

uppskattar det lokala CSR-engagemanget som exempelvis deras satsning på praktikplatser för 

unga. Kopplat till den ekonomiska verksamheten som de bedriver så innebär detta att folk får 

det bättre ekonomisk och därför kommer spara/låna pengar vilket gynnar banken på långsikt. 

Går det bra för deras 4.1 miljoner kunder så kommer det även gå bra för banken. 

 

Gällande hur de kommunicerar om CSR så förklarar bankchefen att genom att göra saker som 

är bra, så kommer det andra människor till kännedom, vilket skapar ett positivt rykte. 

bankchefen tror inte att det finns någon förväntansbild av att en bank ska göra något åt 

samhällsproblem som exempelvis ungdomsarbetslösheten, därmed kan många bli positivt 

överraskade. Gällande förmedling om CSR till personal så säger bankchefen att i deras 

utvecklingsplan för personalen så finns det aktiviteter och utbildningar för personalen som har 

sin grund i CSR- frågor. De jobbar med tre värderingar, vilka är; enkel, öppen och 

omtänksam. När det gäller omtänksam så finns det en stor grad av att jobba för CSR-frågor. 

Bankchefen berättar att det finns ingen som arbetar hos dem som inte vet om att de aktivt 

arbetar med dessa frågor, sedan är det upp till personalen hur mycket de vill engagera sig i 

det. Bankchefen berättar vidare att de uppskattar att bli omtalad som ett företag som tar ett 

stort samhällsengagemang. Rent varumärkets mässigt så är det också väldigt viktigt för 

banken att inte medverka i miljöfarlig verksamhet vid exempelvis kreditprövningar då det 

skulle ge dem dåligt rykte och indirekt förmedla en negativ bild av banken till våra kunder. 

Samhället har en förväntan om att banken har koll på vilka de finansierar, vilket känns väldigt 

viktigt för banken att vara noga med. 

 

Bankchefen säger även att deras bank utmärker sig från de andra på grund av deras CSR 

engagemang. Så potentiella kunder som tar med detta i deras bedömningar vid val av bank 

kan bli positivt påverkade och därmed leda till affärer. Bankchefen menar att de sänder ut små 

signaler till samhället som de tror värdesätts av deras kunder. Dessa små signaler menar han 

är inkluderade i deras varumärke. Han benämner Eken-trädet som ett exempel och tror trädet 

ger ett visst intryck på företagets identitet men även de lokala projekt som banken bedriver 

tror han förmedlar deras CSR-engagemang. De kunder som söker leverantörer med ett 

hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet, kommer att hitta dem. Bankchefen menar på att det 

inte finns någon annan bank i norden som är så hållbarhetsinriktade som dem. Bankchefen 

förklara även att de inte är ute efter att omvända människor, utan att dem är attraktiva för de 

som uppskattar vad de engagerar sig i. Sedan anser bankchefen att man inte bör ha kampanjer 

om sådana här saker, att det lätt kan uppfattas som oäkta, att en del kan tro att man endast gör 

dessa insatser för att tjäna pengar. Bättre att andra skryter om vårt CSR-arbete än att vi själva 

ska göra det.  

 

I årsredovisningen berörs CSR på ett balanserat sätt, inget som genomsyrar årsredovisningen, 

lagom anser bankchefen utifrån målgruppens förväntningar. Syftet med att benämna det 

förklarar bankchefen är för att årsredovisningen kan ses som ett fönster att beskriva hur man 

är, och eftersom det är något som de engagerar sig i så vill de ju visa att de håller på med 

CSR, men de målar absolut inte upp det som en huvudgren. Bankchefen säger även att 
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stereotypen av en bank ofta kan beskrivas som hårda, rationella, giriga och oansvariga. För att 

balansera upp detta så kan det ses som positivt att beskriva andra saker om en bank, 

exempelvis dess CSR-engagemang. 

 

Angående CSR -kommunikation mellan olika nivåerna i företaget förklarar bankchefen att de 

är en väldigt decentraliserad organisation, de gör lite olika saker på olika ställen fast i samma 

sfär. Det finns ingen centralplan på hur de ska göra med CSR, dock finns det vissa riktlinjer 

som styrs och bestäms av en viss ledning. CSR hör till företagskulturen i organisationen men 

det finns som sagt inga krav på engagemanget, utan det är ett lokalt ansvar för kontoren. Det 

sköts underifrån och upp angående CSR-aktiviteterna, sen finns de stöttande sektioner inom 

organisationen som man kan vända sig till. Det tas även upp med ledningen vid 

affärsuppföljning och månatliga avstämningar där de lokala kontoren beskriver för ledningen 

vad de arbetar med lokalt. 

 

Kunder är alltid välkomna för en dialog angående CSR berättar bankchefen. De försöker alltid 

lösa alla slags dialoger lokalt. Sedan finns det hjälp att få från olika avdelningar i Stockholm 

gällande olika ämnen. Bankchefen anser inte att risken är stor och att kunden skulle misstolka 

deras CSR-engagemang med den bakgrund som banken har. En risk skulle iså fall kunna vara 

att de skulle uppfattas som för försiktiga med deras budskap eller en risk gällande personalen 

kunde vara att de inte förmedlar budskapet, om de skulle känna att det finns dubbla budskap. 

Detta ifall cheferna säger en sak men agerar på ett annat, vilket skulle kunna skapa förvirring. 

 

5.3 Intervjuer med bankens kunder 

På frågan om man visste att banken arbetade med CSR så svarade 80 % av alla våra 

respondenter att man inte visste att banken arbetade med CSR, resterande del svarade att man 

visste väldigt lite om deras CSR- arbete som hade förmedlats antingen via tv-reklam, 

årsredovisningar, internet och posters samtidigt som man saknade kunskap om vad banken 

egentligen ville förmedla. En person av de 20 respondenterna svarade att man hade haft 

personkontakt med banken och därigenom fått information om deras engagemang. Ytterligare 

en svarade att man hade fått information via ryktesvägar. Av det intervjuade ansåg 85 % att 

bankens CSR-kommunikation var nästan obefintlig eller inget alls, en mindre del ansåg att 

budskapet hade nått fram till dem men väldigt otydligt och därför inte fått någon direkt 

uppfattning av man egentligen ville förmedla eller vad man i realiteten arbetade med gällande 

CSR.  

 

Gällande frågan hur man skulle föredra att få informationen om bankens CSR-arbete var det 

endast 5 % som svarade att man inte alls var intresserad av att få information gällande 

bankens CSR-arbete, de resterande 95 % av respondenterna var intresserade och ville helst få 

informationen via hemsidan eller via posten, men helst tyckte man att sådan information 

skulle i synnerhet absorberas på bästa sätt ifall man fick det via en anställd. Dock tyckte dessa 

95 % att personalen aldrig förmedlade någon som helst information om deras engagemang för 
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samhället, 5 % hade haft erfarenhet av att personalen hade förmedlat om bankens CSR-arbete. 

60 % av de tillfrågade tyckte att personalen borde förmedla detta bättre till dem som kunder 

eftersom man ansåg att detta är någonting viktigt. Resterande 40 % ville att personalen skulle 

förmedla informationen via foldrar som gavs ut på plats eller hemskickat. 85 % hade inte 

några som helst förväntningar på att banken skulle kommunicera om deras CSR-arbete, utan 

såg banken mer som ett företag som ska förmedla ekonomiska tjänster och utföra typiska 

bankärenden.  10 % förväntade sig en tydligare CSR-kommunikation som på ett eller annat 

sätt visades via handlingar och berörde aspekter som etniska och könsfördelning på 

arbetsplatsen. Man tyckte även att det skulle kännas bra ifall man visste att dem arbetade med 

CSR för att på så vis känna sig delaktig i arbetet för en bättre miljö.  Endast 5 % av alla 

tillfrågade ansåg att man förväntade sig att banken skulle skänka en viss procent av deras 

vinster till välgörenhet och på sätt indirekt kommunicera att man arbetade med CSR.  

 

Efter att ha gett några detaljer kring bankens CSR-arbete så fick man besvara hur man hade 

blivit överraskad kring deras arbete. Nästan alla respondenterna, 80 % blev väldigt överraskad 

och hade inte alls förväntat sig att banken arbetade så aktivt med CSR. De ansåg att det var en 

väldigt positiv signal till dem som kunder. En av våra respondenter blev inte alls överraskad 

och ansåg att det var givet att ett sådant stort företag måste arbeta med CSR. På frågan om hur 

man ansåg att banken kunde förbättra sin förmedling av sitt CSR-arbete tyckte 45 % att man 

borde föra en mer tydligare marknadsföring genom reklamkampanjer.  30 % tyckte även att 

tidningsutskick skulle vara ett bra alternativ, en tyckte att möjligheten till att bli månadsgivare 

skulle vara ett bra alternativ. En annan tyckte att man borde integrera en del av sitt 

engagemang i sina produkter. 25 % tyckte att personalen borde informera sina kunder om hur 

man jobbar med CSR genom broschyrer eller dylikt.  

 

När det gällde frågan om CSR på något sätt hade påverkat deras val av bank så visade sig att 

65 % av respondenterna att bankens CSR-arbete inte hade påverkat deras val av bank, 

däremot skulle det spela roll för nästan alla ifall man stod inför valet av två banker och allt 

annat var lika i ens bedömning, då skulle ett CSR-arbete påverka deras val. En person tyckte 

att man gärna ville vara en del ett CSR-arbete och därför välja den bank som arbetade aktivt 

med CSR, resterande hade ingen uppfattning om man valde efter CSR eller om andra aspekter 

hade tagits i hänsyn. 

 

När respondenterna fick besvara frågan om trovärdigheten i bankens kommunikation till dem 

som kund gällande CSR så svarade 60 % att man hade hög trovärdighet om deras arbete och 

ansåg banken vara pålitliga, resterande var däremot väldigt kritiska och tyckte att banken bara 

vill visa ett gott ansikte utåt men i själva verket var detta arbete ett sätt att tjäna mer pengar 

på. Nästan alla hade dock stort förtroende för deras varor och tjänster och man ansåg att detta 

var anledningen till att man fortfarande var kunder hos dem.  
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På frågan om hur rykten eller någon annan form av muntlig kommunikation hade påverkat 

deras val av bank svarade alla att muntlig kommunikation hade haft en viss påverkan på deras 

val av bank. Många hade haft samma bank i många år där oftast hela familjer hade samma 

bank och därigenom valt att välja samma bank som resten av familjen. När respondenterna 

fick besvara om hur man hade förmedlat vidare vid de goda kundbemötandet hos banken 

svarade alla utom en att man på ett eller annat sätt oftast förmedlat det vidare till sina 

närmaste muntligt och rekommenderat banken. Endast en svarade att man inte hade för avsikt 

att förmedla någonting positivt om banken däremot skulle personen ifall den blev dåligt 

bemött så skulle denna föra detta vidare. Alla respondenterna skulle också göra exakt samman 

ifall de blev dåligt bemött.  
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6. Analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet från fallföretaget jämföras gentemot 

respondenternas svar som genomförts via intervjuer med båda parterna. Empirin kopplas 

även till den teoretiska referensram som har orienterat denna studies intervjufrågor. 

6.1 Bankens syn på deras CSR-arbete  

Bankens huvudsakliga budskap gällande CSR benämns som långsiktig och hållbar, detta 

uppnås bland annat genom deras miljöcertifiering och genom olika CSR-aktiviteter, ett 

exempel på detta kopplas till det olika projekt som genomförts för unga och för dem som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Företaget anser det vara viktigt att bli uppskattade 

och omtalade som ett företag som tar sig an samhällsengagemang och strävar efter minskad 

arbetslöshet. De anser att deras CSR-budskap inkluderas i de produkter och tjänster som man 

erbjuder, bland annat genom energilån, samarbeten med Världsnaturfonden samt att 

energimedvetenheten i dagliga arbetet är en viktig beståndsdel i CSR-engagemanget.  

  

Gällande bankens kommunikativa aktivitet visar denna studie att banken avsiktligen väljer att 

inte kommunicera om deras CSR-aktiviteter i allt för stor utsträckning, däremot menar 

bankchefen att ”banken skickar medvetet små signaler som de tror att en del individer som är 

intresserade av sådana frågor kommer att värdesätta och bli attraherade av”. Vidare menar 

bankchefen att de ej vill omvända människor, utan de vill vara attraktiva för de som 

uppskattar vad de gör.  Detta kan förklaras av att banken kan ses att förlita sig på en aktiv 

mottagare, vilket enligt Springston (2001) beskrivs som en mottagare som antingen aktivt 

söker information eller själv skapar eller distribuera information. Banken vill exempelvis ej 

göra kampanjer om deras CSR-arbete, de tror att det kan uppfattas som oäkta och där en del 

av de som exponeras av CSR-budskapet kommer sannolikt uppfatta det som att dem endast 

arbetar med detta för att tjäna pengar eller att de endast vill förmedla en bättre bild av dem 

själva än vad de egentligen är. Banken tycker det är bättre att andra driver resonemanget om 

deras CSR-arbete i en positiv riktning än att de själva ska göra det.  

  

Denna studie visar att 80 % av de tillfrågade respondenterna inte visste att banken arbetade 

med CSR, vilket visar en väldigt tydlig bild på att bankens kommunikation gällande deras 

CSR-arbete inte har nått fram.  Detta bekräftar bankens medvetna avståndstagande till den 

kommunikativa aktiviteten för sådan typ av information, trots att CSR-arbetet anses vara 

något väldigt viktigt för kunderna att banken kommunicerar om. Denna studie visar att 95 % 

av respondenterna är intresserade av att få information gällande deras CSR-arbete, där de vill 

helst erhålla informationen via hemsidor eller posten, men de tror dock att det absorberas på 

bästa sätt ifall man fick den via anställda på företaget.  
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Detta resultat av det empiriska materialet bevisar att det finns en stor efterfrågan från kunder 

att erhålla CSR-kommunikation av företag. I detta fall beror det inte på att kommunikationen 

mellan olika nivåer som exempelvis ledning och personal i företaget är otillräcklig. Denna 

studie visar att banken har systematiserat innehållet av de interna utbildningarna för de 

anställa, och där en del av utbildningen berör angelägenheter som grundar sig i CSR-frågor. 

Det finns därmed ingen i banken som inte är medveten om att de aktivt arbetar med CSR. Det 

framkommer också tydligt att det inte finns några klara riktlinjen för hur de anställda ska 

förmedla bankens CSR-budskap, och det är upp till de anställda själva hur mycket de vill 

engagera sig i bankens CSR-arbete. Det framgår alltså i denna studie att ledningens riktlinjer 

är överensstämmande med hur deras anställda framför sitt CSR-budskap.  

 

6.2 Kommunikationsgapen  

Det teoretiska ramverket visar att kommunikations-gap kan uppstå på grund av att det 

föreligger misstolkningar i hur företag tror att deras kunder vill erhålla information gällande 

företags CSR-arbete. Denna studie visar därmed till en viss del en väldigt överensstämmande 

bild för hur gap 1 i referensramen kan uppstå i detta fall. Det vill säga att som tidigare 

beskrivet hade 80 % av alla de tillfrågade inte någon kunskap om företagets CSR-arbete men 

denna studie visar att kunderna är mottagliga av den informationen eller budskap ifall den 

levereras till dem.  

Referensramen förklarar att förväntningarna från kunden inte ska stämma överens med hur 

företaget kommunicerar gällande CSR till sina kunder för att det ska uppstå ett gap, som både 

kan vara positiva och negativa förväntningar. I detta fall är diskrepansen mellan kunders 

förväntningar om företags CSR-kommunikation och hur företag ser på sin kommunikation 

gällande deras CSR-arbete delvis överensstämmande. Denna studie visar alltså att banken till 

en vis del agerar korrekt då kunder i största allmänhet inte har några förväntningar på 

kommunikation från dem men trots allt ändå vill bli tillgodosedda av denna information. 

Därför uppvisar denna studie gapets karakteristiska egenskaper som ger sig tillkänna i denna 

studie men inte i sin fulla karaktär.  

Banken har förlitat sig på att kunden agerar som en aktiv mottagare medan kunderna i denna 

studie agerar passivt, men som samtidigt inte har några förväntningar på sändarens 

kommunikativa aktivitet. Studien visar därför att kunden måste vara mer aktiv för att få 

erhålla sådan information medan företaget skulle kunna kommunicera ytterliga om sitt CSR-

arbete till de kunder som faktiskt vill ha informationen men som agerar väldigt passivt och 

inte har några förväntningar.  Detta vill säga att denna studie påvisar tydligt och gör anspråk 

på gap 1:s karaktär med en partiell existens i kommunikationen mellan företag och de 

anställda.  
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Det är väldigt påtagligt i denna studie att banken levererar mer än det som är förväntat av 

kunden gällande bankens CSR-arbete, däremot visar denna studie att banken inte har lyckats 

nå ut med sitt CSR-arbete genom sin kommunikation men det har inte heller varit det 

ursprungliga huvudsyftet. Studien visar som tidigare beskrivet att detta har varit ett medvetet 

agerande från banken. Därför konstateras det och påvisas att företaget strategiskt underdriver 

om sitt CSR-arbete då vår studie visar att företaget arbetar i stor utsträckning kring CSR men 

inte förmedlar ut det på ett grundligt sätt. Detta lett till att kunderna i vår studie har misstolkat 

bankens djupa engagemang angående CSR som föranletts av den begränsade informationen 

som kunder mottager från banken.  

Detta ger därmed en rättvisande och överensstämmande bild på en av gap 4:s beståndsdelar i 

vår studies teoretiska referensram som definierar gapets grundläggande orsaker. Gapet klargör 

att företag självmant kan över- eller underdriva om sitt CSR-arbete och därför inte stämmer 

överens med vad som levereras till kunden som enligt vår teoretiska referensram definieras 

som ett felkodat meddelande. Detta kan även påverka en annan beståndsdel i samma gap i vår 

teoretiska referensram. Denna beståndsdel klargör att ursprungsmeddelandet kan vara diffusa 

och svåra att avkoda för kunderna vilket i vår studie påvisas tydligt. Detta visar därför att 

avkodning som sker från kunderna kan bli felaktiga vilket därmed ger ett gap till resultat som 

kan finnas på två platser precis som vår teoretiska referensram tydligt hänvisar till.   

Studien visar även tendenser på Gap 5:s existens.  I den teoretiska referensramen uppstår detta 

gap när förväntningar på tjänster kopplade till företags CSR-arbete och erfarenheter från 

tidigare inte motsvarar varandra konsekvent. Detta kan därför leda till att kunder upplever 

tjänster annorlunda tillskillnad från deras erfarenheter som har uppbyggts av rykten. Dessa 

rykten kan både vara positiv och negativ karaktär. I vår studie visas det tydligt att rykten och 

annan muntlig kommunikation inte resulterat i någon som helst påverkan för val av bank.  

Studiens empiriska material visar att 80 % av respondenterna inte hade några som helst 

förväntningar på att banken aktivt ska arbeta med CSR, detta i samband med hur mycket 

företaget faktiskt arbetar med CSR leder till en positiv överraskning för kunderna.  Därför är 

förväntningarna inte överensstämmande med hur företaget upprätthåller sitt gedigna 

engagemang för CSR men som däremot ger en positiv bild av företaget. De övriga 15 % av de 

tillfrågande hade förväntningar om CSR kring aspekter som visade på handlingar av etniska 

skäl samt könsfördelning på arbetsplats. 5 % ansåg att man förväntade sig att företaget skulle 

skänka en viss procent av deras vinster till välgörenhet och på sätt indirekt kommunicera att 

man arbetade med CSR.   

En annan viktig beståndsdel som vår studie visar är att 65 % inte hade tagit hänsyn till CSR-

vid val av bank men skulle inte däremot ta hänsyn till CSR vid ett val mellan två banker. 

Studien visar därför att kunden skulle ta hänsyn till rykten men bara vid en process som skulle 

innebära att man återigen skulle behöva stå inför ett val av bank. Förväntningar kan därför ha 

en viss positiv betydelse för kunder när de upplever tjänster kopplade till CSR men bara i ett 

stadium när man på något står in för ett nytt val.  
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Vår studie visar även att tjänsten i sig inte har någon påverkan på vad kunden utan ser mer 

bankens CSR-engagemang som en avgörande faktor. Studien visar därför en 

överensstämmande bild med hur gap 5 uppstår men inte är av en negativ karaktär. Gapet som 

uppstår är därför positiv trots att förväntningarna inte är överensstämmande med hur kunder 

upplever företagets tjänster kopplade till CSR.   

 

6.3 CSR-kommunikationskanaler  

Bankchefen benämner att banker oftast kan beskrivas som hårda, giriga, oansvariga samt låna 

ut pengar till folk som ej kan hantera det. Detta leder till negativa associationer gentemot 

företagets varumärkeimage, för att balansera upp detta så är det bra att beskriva positiva saker 

om en bank. Vilket resultat av denna studies empiriska material visar att fallföretaget gör 

genom deras gedigna CSR-engagemang. Detta hjälper alltså företaget att upprätthålla en 

positiv varumärkeimage. Banken har ett omfattande samarbete med Världsnaturfonden 

(WWF), vilket kunderna kan ta del av genom att välja WWF-produkter. Vid val av WWF-

bankomatkort så skänker banken pengar till WWF vid varje transaktion. Under förra året, 

2012, bidrog detta med 6 miljoner kronor till WWF. Detta stämmer överens med teorin som 

förklarar de fyra typiska CSR-kommunikations kanaler, där benämns en kanal som 

“samarbete med frivillighetsorganisationer”. Teorin förklarar att företag som strävar efter att 

skapa en god identitet och gott rykte bland sina kunder kan skapa relationer med 

frivillighetsorganisationer, vilket banken i dagsläget gör genom ett väletablerat samarbete 

med WWF.   

Även Icke-finansiella rapporter är en kanal som förklaras i teorin, där enligt Cheney and 

Christensen (2000) har företag en önskan om att säkra och upprätthålla en legitim och 

igenkännbar plats i materiella och symboliska marknader när man kommunicerar om CSR via 

icke-finansiella rapporter. Banken använder sig av denna kanal i form av en 

hållbarhetsredovisnings rapport som ges som komplement till deras årsredovisning. CSR 

berörs också i själva årsredovisningen men på ett balanserat sätt, inget som genomsyrar 

årsredovisningen. Syftet med att benämna det av banken är för att årsredovisningen kan ses 

som ett fönster att beskriva hur man är, och eftersom det är något som de engagerar sig i så 

vill de ju visa att de håller på med CSR, men de målar inte upp det som en huvudgren.  

Banken använder sig även utav internet för att förmedla sitt CSR-arbete, i form av en väl 

etablerad hemsida. Detta underlättar för aktiva intressenter att lättillgängligt söka information 

om bankens CSR-arbete samt föra en dialog i form av kontakt via hemsidan. Detta är en 

väldigt vanlig kanal för att framföra sitt CSR-arbete enligt CSR-kommunikations teorin som 

tar upp Internet och Sociala medier som en kanal. En annan kanal som teorin även benämner 

är Reklam och varumärkeimage. Banken riktar dock ej specifik reklam angående CSR ut till 

deras kunder, men alla små signaler som de sänder ut i samband med en djup förankrad 

historik gällande just miljöengagemang tror de ändå påverkar kundernas bild av företaget. 
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 7. Slutsatser  

I detta kapitel kommer slutsatser att dras utifrån varje forskningsfråga, detta för att uppfylla 

uppsatsens syfte. 

  

7.1 Hur upplever företag att kommunicera ut om sitt CSR-arbete till sina 

kunder? 

Denna studie visade att 95 % av respondenterna var intresserade av att få CSR-information av 

banken. Den höga fallenheten för detta ämne av kunderna tyder på att banken borde förmedla 

specifik information om deras CSR-arbete, både om de omfattande CSR-arbetet i hela 

organisationen samt om de mindre lokala engagemanget. Även i en annan fråga till 

respondenterna svarade 95 % av dem att de anställda inte alls förmedlade något om bankens 

CSR-arbete, vilket tyder på att det finns en missbedömning av banken om vad kunderna 

egentligen efterfrågar angående deras CSR-arbete samt kommunikation.     

Banken väljer dock avsiktligen att inte fullt ut förmedla någon specifik reklam angående deras 

CSR-arbete, däremot skickar dem medvetet ut små signaler som de tror att de individer som 

är intresserade av sådana frågor kommer att värdesätta och bli attraherade av. Dock kan man 

ställa sig frågan ifall dessa små signaler har någon påverkan på kunden då kunderna inte alls 

verkar nås av dessa signaler.  

Banken vill inte göra specifika kampanjer om deras CSR-arbete. Enligt bankchefen kan detta 

uppfattas som oäkta och att de mest sannolikt kommer ses som att de endast arbetar med detta 

för att tjäna pengar. Detta bekräftas genom att det var 60 % av respondenterna som ansåg att 

banken har hög trovärdighet gällande kommunikation om CSR, resterande var däremot 

väldigt kritiska och trodde att banken endast vill visa ett gott ansikte utåt. För att inte 

budskapet inte ska misstolkas till de ovan nämnda tror banken att det kan det vara bättre att 

tredje part som familjer, vänner eller andra närstående driver reklamen om deras CSR-arbete i 

en positiv riktning än att de själva ska göra det.  Man tror att det kan ses som väldigt trovärdig 

reklam, när man får informationen från en tredje part. Detta kan utvinnas genom bankens 

lokala engagemang som ger positiva effekter på samhället samtidigt som de gynnar dem 

själva ifall informationen om deras CSR-arbete förmedlas vidare.  

Vi anser att detta troligtvis kan vara ett bra sätt att kommunicera på, dock anser vi att banken 

borde sträva efter att ha starkare riktlinjer internt inom organisationen för hur de anställda 

borde förmedla information om CSR för att på så sätt öka kundernas kunskap om deras bank 

företagssamhällsansvar.  Studien har visat banken använder sig utav alla av de 4 typiska CSR-

kommunikationskanalerna för att kommunicera ut dessa signaler, vilket de gör via: samarbete 

med frivillighetsorganisationer, icke finansiella rapporter, hemsidan samt via deras 

varumärkeimage. Att kunderna helst föredrog att få informationen via internet som ständigt 

var en omnämnd och återkommande kommunikationskanal bland kunder men också en del 
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nämnde posten tyder på att övergången mellan gamla sätt att kommunicera och nya sättet där 

internet gör sig till känna och som är under ständig utveckling.  

Däremot ser vi tydliga tendenser på att personlig kommunikation spelar en större roll för hur 

individer helst absorberar information och även hur stor kraft Worth-of-mouth har för 

informationsspridning oberoende av tidsepok. Att ha starkare riktlinjer för de anställda för hur 

man ska kommunicera om CSR anser vi därför ligga som en självklarhet. Detta skulle även 

därför att minska de gap som framkommer i denna studie och som uppstår i en relation mellan 

företag och kunder.   

  

7.2. Hur stämmer kundernas förväntningar angående CSR gentemot hur 

företaget arbetar med det?  

Vår studie visar att 85 % av respondenterna inte hade några som helst förväntningar på att 

banken aktivt ska arbeta med CSR, detta i samband med hur mycket de faktiskt arbetar med 

det leder till att kundernas förväntningar blir överträffade. Därför är det lätt att dra slutsatsen 

att informationsflödet bör öka till bankens kunder. När banken känner av kundernas 

förväntningar och vet att de inte förväntar sig något så kan de aktivt välja att skapa ett 

meddelande som har sitt ursprung i det uppskattade förväntningarna. Här borde det tas i akt 

att kunderna inte förväntar sig något men att de faktiskt skulle uppskatta att få denna 

information. Vilket visade sig i denna studie visade då nästan alla respondenter ville få 

informationen given till sig för att själva kunna känna att de var delaktiga i samhällsansvaret 

genom deras val av bank.    

Däremot kan man ställa sig frågan ifall förväntningarna skulle bli lika höga ifall man ökade 

informationsflödet? Genom att öka informationen till sina kunder skulle det kunna innebära 

att kunderna skulle ta bankens CSR-arbete för givet och därmed skulle inte förväntningarna 

bli överträffade i samma utsträckning som tidigare. Detta skulle istället sätta större krav på 

bankens CSR-arbete där kunder skulle förvänta sig ett större samhällsansvar och där banken 

troligtvis måste prestera och vara konsekventa i högre grad. Det skulle därför kunna tolkas 

som att banken inte längre har råd med som helst misstag. Därför skulle ökad informationen 

om CSR till sina kunder kunna innebära en risk för banken både ekonomiskt med också sätta 

deras varumärke på spel.  

Vi kan därför fråga oss ifall banken bör bibehålla informationsflödet som det är och därmed 

överträffa förväntningar i större omfattning eller öka informationen vilket tillgodoser 

kundernas efterfrågan men på en bekostnad av större risker och högre förväntningar från 

banken kunder.  Kundernas låga förväntningar har en grund i något, i denna studie visade det 

sig att en stor grad till denna orsak var att förväntningarna på en bank är att de endast ska 

utföra typiska bankärenden, CSR är inget som respondenterna kopplade ihop med en bank.  
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7.3. Hur påverkas varumärketsimagen när kommunikationen gällande 

CSR når fram till företagets kunder?  

CSR-kommunikations teorin som benämnts tidigare menar att ifall företag använder sitt 

varumärke som verktyg för att kommunicera om CSR så kommer det att dra konsumenternas 

-och speciellt miljöorganisationers uppmärksamhet och därmed också stärka varumärket. En 

tydlig indikation på att företagets varumärke troligtvis blir stärkt ligger i respondenternas 

gensvar där 80 % blev positivt överraskade av bankens CSR-engagemang. De ansåg att detta 

var en väldigt positiv signal till dem som individer, och skulle kännas väldigt bra för de som 

kunder att indirekt bidra till ett förbättrat samhälle genom att vara trogna kunder till banken 

och därigenom delaktiga i bankens CSR-engagemang. Teorin hävdar även att när företag har 

full kontroll över hur de kommunicerar om sitt CSR-arbete, så har de som avsikt att förmedla 

en positiv bild av företaget som går i linje med konsumenternas förväntningar. Det stämmer 

att banken vill förmedla en positiv bild men de tror dock inte att deras kunder förväntar sig att 

de ska arbeta så ingående kring CSR vilket kan ligga till grund för företagets medvetna 

kommunikativa avståndstagande.   

En annan fråga som studien frambringar och som vi som författare ställer oss är hur mycket 

man som kund egentligen bryr sig ifall företaget jobbar med CSR. Många av respondenterna 

hade inte några som helst kunskaper om bankens CSR-arbete och hade inte tagit hänsyn till 

bankens CSR-arbete vid val av bank. Dock hade man tagit hänsyn till CSR ifall man stod 

inför ett val mellan två olika banker där den enda skillnaden låg i CSR-engagemanget hos 

något av företagen. Det är därför väldigt lätt att tolka kunder som ointresserade och icke 

engagerade i CSR men också andra faktorer som skulle kunna beröra samhällets välmående. 

Faktumet att alla fortfarande var kunder hos banken vid intervjun trots att nästan ingen hade 

någon kunskap om bankens CSR-arbete ger en inblick i kundernas ointresse och hur lite CSR 

påverkar en kunds val av bank. Det är därför också väldigt lätt att dra en parallell med 

företagets varumärketsimagen som i denna studie kan tyckas gå opåverkad. Men studien har 

visat att när kommunikation om CSR inte når ut, så går banken miste om positiva värderingar 

från deras kunder. Vi anser att ifall deras stora CSR-arbete skulle kunna förmedlas till deras 

kunder skulle det ge ett lyft företagets varumärketsimagen. Med detta menar vi inte att 

företaget som Enligt (Øyvind, Bartlett, & May, 2011) som menar på att företag måste 

integrera tydliga miljöinriktade processer och rutiner i sin verksamhet för att undvika 

eventuella affärsrisker för företaget, utan mer hur den kommunikativa aktiviteten idag måste 

förändras till det bättre, men detta kan dock leda till andra risker för företaget som inte har 

tagits i hänsyn i våra litteraturstudier. 
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7.3.1 Risker med ökad CSR-kommunikation 

Som denna studie visar så har den medvetna kommunikativa avståndstagandet bidragit till att 

kunder brustit i kunskap gällande bankens CSR-arbete vilket har gett en skev och orättvis bild 

på bankens faktiska CSR-arbete som annars troligtvis hade gett en förstärkt varumärkeimage. 

Vi är övertygad om att en ökad kommunikativ aktivitet troligtvis skulle kunna förbättra 

bankens varumärketsimagen men vi ser dock risker med detta. Därför mynnar en ökad 

kommunikativ aktivitet ut i ytterligare en fråga, ”vad för risker kan en ökad kommunikativ 

aktivitet gällande CSR leda till?”.  

 

Studien visar att kunder inte har några som helst förväntningar på bankens CSR-

kommunikation, och banken kan tyckas agera efter dessa förväntningar. Skulle banken 

däremot öka sin kommunikativa aktivitet tror vi skulle kunna betyda att bankens kunder inte 

bara skulle börja ha högre förväntningar på bankens CSR-kommunikation men även kräva att 

banken faktiskt måste arbeta med CSR för att man som kund ska utse banken som sitt 

förstahandsval, ett krav som tydligt i studien har förbisetts av kunderna. Det kan därför 

innebära att företaget måste fördela sina resurser på CSR-aktiviteter i en större utsträckning. 

Detta skulle kunna leda till risker båda ekonomiska men också kunna skada företagets 

varumärke. Det vill säga att företaget skulle förväntas agera mer miljövänligt än tidigare, 

vilket också skulle kunna leda till mindre tolerans för snedsteg hos kunderna. Vid ett sådant 

scenario skulle sådana krav också leda till att företaget inte skulle kunna gå tillbaka till en 

mindre kommunikativ aktivitet eller vara mindre miljövänliga, det vill säga mindre 

samhällsansvariga.  

 

Vi anser därför att hålla en låg profil gällande CSR är ett alternativ som både är praktiskt men 

som också medför mindre risktagande för företaget båda ur ett ekonomiskt perspektiv men 

också för att behålla ett starkt varumärke. Det gäller dock att hitta en balans mellan en 

tydligare CSR-kommunikation till sina kunder och förväntningar som motsvarar kundernas 

krav. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har vi vid flera tillfällen iakttagit flera intressanta aspekter som skulle 

kunna vara intressanta att utreda för framtida studier. 

Vi observerade att det kan finnas ett behov för att göra en liknande studie som har som syfte 

att undersöka andra banker för att på så vis få en tydligare bild för hur banker i allmänhet 

skulle kunna kopplas ihop med problemet som denna uppsats behandlar. Därför ser vi att en 

jämförande studie mellan två eller flera banker skulle kunna bidra med kunskap för hur 

banker generellt arbetar med kommunikation i relation med CSR. Då denna studie endast 

berör ett företag anser vi att en sådan studie skulle bidra med en tydligare och mer rättvisande 

bild av bankers generella syn på frågor gällande företagssamhällsansvar och hur man ser på 

sin CSR-kommunikation. 

Ett annat område som vi anser vara relevant för framtida studier är att utföra en liknande 

studie om CSR-kommunikation i en annan bransch. Detta skulle kunna svara på ifall det finns 

några skillnader mellan olika branscher för hur företag upplever sin kommunikation gällande 

CSR till sina kunder.  

Då denna studie berör relationen mellan företag och kund skulle en studie mellan företag och 

en annan intressent vara ett annat förslag till vidare forskning. Ett exempel skulle därför 

kunna vara att studera relationen mellan företag i en Business-to-business marknad. Detta 

skulle kunna visa ifall det finns några skillnader för hur företag agerar gentemot olika 

intressenter gällande företagets CSR-arbete och CSR-kommunikation.  
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Bilagor  

 Intervjufrågor till banken 

Gap 1 

 

1. Vilka intressenter anser ni vara viktigast att nå ut ert CSR-budskap till? (kunder, 

anställda, ägare, offentliga myndigheter?) 

 

2. Varför är dessa intressenter viktiga? 

 

3. Hur arbetar ni med CSR? 

 

4. Vilket är ert huvudsakliga budskap gällande CSR? 

 

5. Vilken målgrupp har ni som mål att nå ut ert CSR-budskap till? 

 

6. Genom vilka kanaler kommunicerar ni ert CSR-budskap? 

 

7. Hur specificerar ni för personalen hur ert CSR-budskap ska förmedlas? 

 

8. Hur viktigt är det för er att nå ut med ert CSR-budskap? 

 

9. Hur arbetar ni för att Bankens CSR-budskap ska bli inkluderat i bankens produkter 

och tjänster? 

 

Gap 4 

 

10. Hur framhävs det i er årsredovisning att ni arbetar med CSR? 

 

11. Vad är ert syfte med det iså fall? 

 

12. Hur tror ni att den informationen kommer att användas av era kunder? 

 

13. Hur tror ni att det budskap ni förmedlar till era kunder förbättrar ert varumärkes 

image? 

 

14. Hur arbetar ni aktivt med att kommunicera Bankens CSR budskap? 

 

15. Vad krävs av kunden själv för att hitta budskapet? 

 

16.  Hur ser kommunikationen ut angående CSR ut mellan de olika nivåer som finns i 

företaget? 
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Gap 5 

 

17. Hur inbjuds kunden till dialog angående CSR? 

 

18. Hur vill ni att era anställda med kundkontakt ska förmedla ert CSR-budskap till era 

kunder?  

 

19. Vem väljer vad ni ska kommunicera om CSR? 

 

20. Hur skulle en förbättrad tydlighet angående ert CSR arbete kunna utvecklas? 

. 

21. Hur ser du på risken att era kunder kan misstolka CSR-budskapet? 

 

22. I vilken utsträckning anser ni att ni når ut till era kunder med ert CSR-budskap? 

 

23. Vilka är riskerna för att ert CSR-budskap ibland inte skulle nå ut till kunderna? 
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Intervjufrågor till bankens kunder 

Kön Ålder 

 

1. Är du kund hos Banken? 

 

2. Visst du om att Banken jobbar med CSR?  

 

3. Hur har du fått information om att Banken arbetar med CSR? 

4. Hur skulle du föredra att få den informationen? 

 

Gap 1 

1. Om du söker information om Bankens arbete med CSR, hur gör du? 

 

2. Hur upplever du att Banken försöker förmedla om sitt CSR-arbete? 

 

3. Hur skulle du föra en dialog med Banken om CSR? (kanal) 

4. Hur anser du att anställda du möter hos banken förmedlar deras arbete med CSR till dig 

som kund? 

6. Hur skulle du vilja att de anställda skulle förmedla det till dig som kund för att du ska 

absorbera det på bästa möjliga sätt? 

 

7. Vad är dina förväntningar när det gäller CSR-kommunikation av banken? 

 

 

Gap 4 

 

1. Hur anser du att Banken skulle kunna förbättra tydligheten i förmedlingen av sitt CSR-

arbete? 

 

2. Hur påverkas ditt val av bank om de arbetar med CSR? 

 

3. Hur värderar du trovärdigheten i det CSR-budskap som förmedlas? 

4. Hur tydlig anser du att bankens CSR-budskap är? 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilagor 

 

45 
 

Gap 5 

 

1. Vilka förväntningar har du på Banken när det gäller deras CSR-arbete? 

 

2. Hur överensstämmer dina förväntningar med vad banken presterar inom CSR? 

 

3. Vilka överraskningar har du fått avseende hur banken tar samhällsansvar? 

 

4. Hur har rykten eller annan muntlig kommunikation påverkat ditt val av bank? 

 

6. Om Banken bemöter dig på ett bra sätt, hur förmedlar du det vidare till dem du känner? 

 

 


