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Sammandrag	
Kommunikationsbranschen har belysts som en betydelsefull och normskapande aktör vad 

gäller Corporate Social Responsibility (CSR) som utformare av budskap i viktiga 

samhällsfrågor. Med bakgrund i detta syftar uppsatsen att beskriva vad inom CSR som ges 

fokus, vilka intressenter som kommunikationsbyråer vänder sig till och varför det 

kommuniceras i den utsträckning det gör i årsredovisningar och på hemsidor. En 

innehållsanalys av 20 svenska byråers hemsidor och årsredovisningar har genomförts, där tio 

stora samt tio byråer nischade inom hållbarhet studerats och analyserats med hjälp av teorier 

kring hållbarhet, samt intressent- och legitimitetsteorin. Slutsatsen är att det förekommer 

skillnader inom den svenska kommunikationsbranschen i hur CSR kommuniceras. Av de 

byråer som ingått i vår undersökning är det främst de nischade byråerna som aktivt engagerar 

sig i och kommunicerar CSR.  

Nyckelord: Kommunikationsbyrå, CSR-kommunikation, intressentteorin, legitimitetsteorin, 
innehållsanalys, årsredovisningar, hemsidor
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1.	Inledning		

1.1	Strålkastarna	belyser	nya	aktörer	
Utvecklingen i samhället är en dynamisk process där fokus skiftar allt eftersom tiden 

förändras, nya behov uppstår och forskningen går framåt. Äldre metoder och tankar får ge 

plats åt nya idéer som uppmärksammar ytterligare aktörer. FN och andra mellanstatliga organ 

samt nationella regeringar har under flera sammanträden sedan 1980-talet uppmärksammat 

att de inte är de enda aktörerna som har ett ansvar att verka för en hållbar framtid (Skr 

1992/93:13; Skr 2002/03:29; Barkemeyer, Holt, Preuss & Tsang 2014). Corporate Social 

Responsibility (CSR) är ett begrepp som vuxit fram ur denna diskussion. Det synliggör 

förekomsten av ett socialt kontrakt mellan företag och samhället (Byerly 2013) och företags 

roll, påverkan samt ansvar för de ekonomiska-, miljömässiga- och samhälleliga system inom 

vilka de ingår (Golob, Podnar, Elving, Nielsen, Thomsen & Schutz 2013). Näringslivet har 

enligt detta perspektiv ett ansvar gentemot den breda grupp av intressenter som berörs av den 

verksamhet de bedriver (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, ss. 49, 63; Murphy & 

Drumwright 2009). Det finns ett ökat tryck från företags intressenter, såsom 

påverkansgrupper, den akademiska sfären och regeringar när det gäller att företag bör 

inkorporera CSR i sitt dagliga arbete (Bowd, Bowd & Harris 2006). Företags värdegrund 

anses nämligen spela en viktig normskapande roll kring frågor om mänskliga rättigheter, 

goda arbetsvillkor, miljöhänsyn, antikorruption (United Nations Global Compact 2014), 

jämställdhet och mångfald (Skr 2015/16:69).  

Forskning visar att kontexten inom olika industrier och branscher påverkar hur CSR 

definieras och uppfattas (Dahlsrud 2008; Waller & Lanis 2009; Stumberger & Galob 2016). 

Aktuell forskning betonar att det finns branscher och aktörer som traditionellt bortsetts ifrån 

och att det kan finnas en lucka i forskningen om hur CSR tar sig uttryck i specifika kontexter 

såsom kommunikationsbranschen (Waller & Lanis 2009; Stumberger & Galob 2016). Kärnan 

i CSR är att inget företag kan bortse från eller verka i isolation från problem i samhället och 

heller inte avskärma sig från sina intressenter (Golob m fl. 2013). Marknadsföring och 

kommunikation är centrala komponenter vid CSR-arbete, vilket gör kommunikationsbyrån 

till en betydelsefull aktör eftersom de utformar budskap för sina uppdragsgivare (inklusive 

dem själva) riktade till specifika målgrupper (Martin & Schouten 2012; Murphy, Öberseder 

& Laczniak 2013; UN-Business Action Hub 2016). En framväxande gren inom forskningen 



2	

	

fokuserar på den egna marknadsföringen hos byråer, det vill säga hur kommunikationsbyråer 

själva använder olika kommunikationsstrategier för att marknadsföra sig (Ruiz & Llaguno 

2012). Kommunikationsbyråer sänder därmed egna budskap, samtidigt som de fortsätter 

skapa kommunikation på uppdrag av andra.  

Att engagera sig i och ta ställning till CSR-frågor samt delge sådan information är ett sätt för 

verksamma inom kommunikationsbranschen att söka legitimitet och rättfärdiga sitt beteende 

och arbete gentemot sina intressenter (Branco & Rodrigues 2006; Stumberger & Galob 

2016). För att kunna diskutera detta väljer vi att utgå från legitimitetsteorin och 

intressentteorin, eftersom de kompletterar varandra och i samspel kan hjälpa oss att öka 

förståelsen för hur företag berör och kommunicerar CSR (Borglund, De Geer & Hallvarsson 

2009, ss. 64-67; Chong & Lodhia 2016; Hetze & Winistörfer 2016). För att förmedla arbete 

och ansvarstagande i CSR-relaterade frågor kan olika kanaler användas. Traditionellt sett har 

fokus legat på årsredovisningar, men dessa framställs i aktuell forskning som en allt mer 

omodern kommunikationskanal som ersätts mer och mer av företags hemsidor (Murphy & 

Drumwright 2009; Waller & Lanis 2009; OzdoraAksak & Atakan-Duman 2015; Chong & 

Lodhia 2016). Chong och Lodhia (2016) menar att det beror på att intressenter i högre grad 

använder sig av just hemsidor, eftersom de erbjuder dagsaktuell information om företagen. 

Som en normskapande aktör med möjlighet att sätta exempel för sin omgivning och påverka 

både uppdragsgivare och andra intressenter blir det intressant att undersöka hur 

kommunikationsbyråer förhåller sig till och kommunicerar CSR. Uppsatsen fokuserar därmed 

på hur CSR-relaterat material kontextualiseras och kommuniceras externt hos 

kommunikationsbyråer i årsredovisningar och på hemsidor.	

1.2	Syfte	
Uppsatsens syfte är att undersöka hur CSR kommuniceras inom en bransch som bör ha stora 

möjligheter att influera aktörer i sin omgivning. Detta kommer ske genom att beskriva vad 

inom CSR som ges fokus, vilka intressenter som kommunikationsbyråer vänder sig till och 

varför det kommuniceras i den utsträckning det gör i årsredovisningar och på hemsidor.   
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1.3	Forskningsfråga	
Ø Hur kommunicerar kommunikationsbyråer CSR externt?  

o Finns det skillnader i hur CSR kommuniceras i årsredovisningar respektive på 

hemsidor? 

1.4	Avgränsning	och	undersökningens	fokus	
Tidigare undersökningar indikerar att det globalt sett varierar hur företag förhåller sig till 

CSR (Waller & Lanis 2009; Orij 2010; Branco & Sousa 2014). Detta motiverar valet att i 

denna uppsats fokusera på svenska kommunikationsbyråer då tidigare internationella studier 

inte med säkerhet går att tillämpa och generalisera i en svensk kontext. Uppsatsens fokus 

utgår från kommunikationsbyrån och tyngdpunkten ligger på den externa kommunikationen 

till dess intressenter. I figur 1 nedan synliggör vi de olika kommunikationskanalerna genom 

vilka CSR-kommunikation kan ske. Denna undersökning fokuserar på de två boxarna längst 

till vänster - det vill säga CSR-kommunikation i årsredovisning och CSR-relaterad 

information på hemsida. Uppsatsen har inga normativa ambitioner utan ämnar anta en 

explorativ ansats snarare än att ge förslag på eftersträvansvärda sätt att kommunicera CSR. 	

	

Figur 1: Undersökningens fokus, en omarbetad version av Hetze och Winistörfers (2016) modell. 
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2.	Bakgrund		
I	 bakgrundsavsnittet	 beskrivs	 vad	 en	 kommunikationsbyrå	 är	 och	 vilken	 roll	 den	 anses	 spela	 i	

samhället.	Vidare	redogörs	även	för	regler	och	riktlinjer	som	berör	kommunikationsbranschen.		

2.1	Kommunikationsbyråers	roll	i	samhället		
Inom kontexten för marknadsföring tycks ett skifte ha skett från att använda begreppet 

reklambyrå till att allt mer säga kommunikationsbyrå som en följd av att de idag arbetar med 

en större bredd av kommunikationsrelaterade projekt. Kommunikationen har de senaste 

decennierna kommit att handla allt mer om relationer än om renodlad reklam vilket föranlett 

behovet av ett nytt namn (Sveriges Kommunikationsbyråer u.å). Begreppen reklambyrå och 

kommunikationsbyrå används synonymt i många sammanhang, men för tydlighetens skull 

kommer kommunikationsbyrå, samt det något kortare byrå, användas konsekvent i denna 

uppsats. En kommunikationsbyrå kan definieras som (egen översättning): 

“Ett utomstående företag som är specialiserat på skapandet, produktionen och/eller 

placering av kommunikationsbudskap och som kan erbjuda andra tjänster för att underlätta 

marknadsförings- och kampanjprocesser.” (Belch & Belch 2007, s. 70).	

Enligt Martin och Schouten (2012, s. 10) spelar marknadsföring en central roll för hållbar 

utveckling och CSR eftersom den går att betrakta som länken mellan företag och dess 

intressenter. Till följd av att efterfrågan från uppdragsgivare, slutkonsumenter, media, 

myndigheter och samhället i stort har förändrats har behovet av en modifierad definition 

vuxit fram för att även täcka in hållbarhet. Hållbar marknadsföring definieras som (egen 

översättning) “Processen genom vilken värde till kunder skapas, kommuniceras och levereras 

på så vis att både natur- och humankapital genomgående bevaras eller förstärks.” (Martin & 

Schouten 2012, s. 10). Detta är en viktig insikt vid diskussionen kring 

kommunikationsbyråers roll i samhället då det i många fall är de som står för denna process 

och i sitt arbete formulerar och kommunicerar information, idéer och budskap till samhället 

(Waller & Lanis 2009). 

Det finns globalt sett inget gemensamt uttryckt regelverk kring kommunikation och 

marknadsföring, utan riktlinjerna skiljer sig åt mellan olika kontexter och länder (Waller & 

Lanis 2009). Riktlinjer som är relevanta för svenska företag är främst marknadsföringslagen, 

som belyser att god marknadsföringssed bör följas (Konsumentverket 2015). Även 
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Konsumentverket och olika branschanpassade uppförandekoder bidrar till att reglera hur 

marknadsföring och kommunikation sker nationellt. Vidare är en globalt tongivande 

normskapare Internationella Handelskammaren (ICC) samt European Association of 

Communication Agencies (EACA), som även de påverkar svenska kommunikationsbyråer. 

Sedan 1997 har Global Reporting Initiative (GRI) arbetat för att utveckla ett globalt ramverk 

för hållbarhetskommunikation med riktlinjer kring innehåll, språk och nyckeltal som kan 

användas av samtliga organisationer och företag (Global Reporting 2006). 	

	

	 	



6	

	

3.	Teoretisk	referensram	
I	 detta	 avsnitt	 kommer	 teorier	 och	 begrepp	 att	 presenteras	 för	 att	 lägga	 en	 grund	 för	 vår	

undersökning.	 Inledningsvis	beskrivs	hållbar	utveckling	 som	 leder	vidare	 till	 hur	CSR	vuxit	 fram	och	

kan	definieras	samt	vad	CSR-kommunikation	innebär.	Intressentteorin	beskrivs	som	en	modell	för	att	

visa	 hur	 företag	 kan	 förhålla	 sig	 till	 sina	 intressenter	 och	 legitimitetsteorin	 som	 ett	 sätt	 att	 förstå	

varför	företag	ägnar	sig	åt	CSR.	Slutligen	sammanfattas	litteraturgenomgången	i	en	analysmodell.	

3.1	Hållbar	utveckling	
“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World Commission on 

Environment & Development 1987, s. 43). Definitionen myntades i 

Brundtlandkommissionens rapport 1987 och har fått kritik för att vara alltför vag och inte 

tillräckligt utförlig (Mebratu 1998; Sum & Hills 1998; United Nations Economic 

Commission for Europe 2005; Barkemeyer, Holt, Preuss & Tsang 2014). Det är dock just 

denna definition som oftast används som en grund och utgångspunkt för vidare resonemang. 

Begreppet hållbarhet följer tydliga normativa principer och inbegriper ett långsiktigt etiskt 

förhållande mellan generationer idag och i framtiden (Hansmann, Mieg & Frischknecht 

2012). I vidareutvecklade resonemang om hållbarhet nämns ofta tre aspekter som centrala: 

social-, ekonomisk- samt miljömässig hållbarhet (Du Pisani 2006). Istället för att se 

samhället, vinster och miljön som separerade och konkurrerande intressen argumenteras det 

för ett mer holistiskt tankesätt där de tre komponenterna betraktas som integrerade pelare. De 

utgör tillsammans hållbarhet och hänsyn behöver tas till samtliga (Savitz & Weber 2006; 

Varey 2010; Hansmann, Mieg & Frischknecht 2012). Det ska alltså vara möjligt att simultant 

öka både samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska värden för företag och dess intressenter 

(Savitz & Weber 2006). 	

3.2	Corporate	Social	Responsibility	
Begreppet CSR ligger nära diskussionen om hållbar utveckling och trots att CSR funnits 

närvarande inom den akademiska kontexten under lång tid är det fortfarande ett 

mångfacetterat fenomen utan någon entydig definition (Carroll 1999; Dahlsrud 2008; 

Witkowska 2016). Givet de utmaningar som företag möter idag och framförallt med fokus på 

näringslivets relation till samhället och dess intressenter, är CSR att betrakta som ett 
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nyckelbegrepp (Carroll 1999; Morsing & Beckmann 2006, ss. 15-16). CSR kan ses som ett 

paraplybegrepp för relationen mellan företag och samhället (Matten & Moon 2008). Det 

centrala inom CSR är företags ansvar för samhället i sin helhet som en konsekvens av att de i 

sitt arbete påverkar och berör en stor grupp intressenter. Dahlsrud (2008) har sökt klarhet i 

hur CSR definieras idag och utifrån hur det används i olika kontexter har begreppet 

sammanfattats i fem dimensioner: den miljömässiga, den sociala, den ekonomiska, den 

volontärmässiga och slutligen en med intressenterna i fokus. Vilka delar av CSR som 

fokuseras på och hur de olika dimensionerna bör balanseras är beroende av sammanhanget. 

Företag och branscher måste hitta en balans mellan organisationens mål och ambitioner och 

förväntningarna från dess intressenter. Att CSR är ett begrepp som används av ett stort antal 

aktörer med skilda syften och i varierande sammanhang kan hjälpa till att förklara varför det 

finns en sådan stor mängd definitioner av CSR. I denna uppsats kommer utgångspunkten vara 

de tre traditionella pelarna av hållbar utveckling: social-, ekonomisk- samt miljömässig. Som 

en följd av hur begreppen CSR och hållbarhet används i praktiken kommer de i denna 

uppsats användas synonymt. 	

Även etik argumenteras vara en viktig del av CSR, där det finns forskningsströmmar som 

skiljer mellan betydelsen hos de två begreppen – etik och CSR – men även forskning som 

menar att de samspelar (Murphy, Öberseder & Laczniak 2013). Inom marknadsföringen lades 

tidigt fokus på etik och de spänningar som kunde uppstå inom kommunikationsbranschen 

(Hunt & Chonko 1987). Murphy, Öberseder och Laczniak (2013) argumenterar för att etik 

och hållbarhet är sammanflätade begrepp som tillsammans integreras i CSR. Detta stöttas av 

Murphy och Drumwright (2009) som menar att etik och CSR är nära relaterade och i många 

fall överlappar varandra. 	

3.2.1	CSR-kommunikation	
Nielsen och Thomsen (2007) argumenterar för att kommunikation av CSR är en utmanande 

uppgift då företag har många intressenter att förhålla sig till. Det är upp till företagen själva 

om de vill redogöra för sitt arbete med CSR, men det kan finnas fördelar förknippade med att 

kommunicera detta till intressenter såsom anställda, kunder, underleverantörer, media och 

regering (Waller & Lanis 2009). Dessa fördelar innebär att företag får möjlighet att skapa 

förtroende hos sina intressenter genom att delge ställningstaganden inom hållbarhet. 

Kombinationen av att det finns en stor spridning kring vad CSR innebär samt att det inte 
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finns något tydligt ramverk för hur rapporteringen ska ske gör att det blir upp till företagen 

själva att avgöra hur just de väljer att kommunicera och förhålla sig till fenomenet (Nielsen & 

Thomsen 2007). Vid tidigare forskning på området har bland annat årsredovisningar, CSR-

rapporter och hemsidor studerats (Nielsen & Thomsen 2007; Ozdora-Aksak & Atakan-

Dumana 2014; Hetze & Winistörfer 2016). Vilka av de olika delarna av CSR som företag 

berör, (social, ekonomisk och miljömässig), hur de formulerar sig, vad som ges utrymme och 

till vilka intressenter de vänder sig, är olika aspekter som undersökts. Nielsen och Thomsen 

(2007) menar att hur företag pratar om CSR i sin rapportering blir ett sätt att reproducera och 

rekonstruera existerande diskurser och sätt att kommunicera CSR. De menar även att det kan 

urskiljas ett samhälleligt och ett affärsmässigt fokus hos de undersökta företagen. Ett 

affärsmässigt innebär att fokus ligger på företagets ekonomiska status och ambitioner, det vill 

säga mätbara värden som omsättning och vinst. I kontrast har det samhälleliga ett bredare 

fokus på mjuka värden, såsom människor, miljö, socialt engagemang och etik. 	

Vid kommunikationen av CSR-arbete kan företag använda sig av en stor mängd kanaler 

såsom årsredovisningar, enskilda rapporter inriktade på CSR, annonser, broschyrer, reklam 

och internet (OzdoraAksak & Atakan-Duman 2015). Traditionellt har forskning på området 

främst fokuserat på företags årsredovisning som underlag för analys av CSR-inriktat arbete, 

då det historiskt ansetts vara den bästa källan för denna typ av information (Waller & Lanis 

2009). På senare tid, framförallt sedan början av 2000-talet, har dock kommunikationsbyråer 

lagt allt mer fokus på att använda sig av internetbaserade medier (Waller & Lanis 2009; 

Stumberger & Galob 2016). När det kommer till CSR-kommunikation ses internet som ett 

nyckelverktyg (OzdoraAksak & Atakan-Duman 2015; Kilic 2016). Detta motiveras av att det 

till skillnad från traditionella kommunikationskanaler möjliggör för företag att få ut 

information snabbare och mindre kostsamt (Wanderley, Lucian, Farache & Filho 2008; 

Hinson, Boateng & Madichie 2010).	

3.3	Intressentteorin	
Intressentteorin är ett sätt att uppmärksamma det sociala kontraktet (Byerly 2013) som 

nämndes inledningsvis. Det bygger på antagandet att företag tillåts existera så länge de lever 

upp till samhällets normer och förväntningar, vilket skapar ett ömsesidigt beroende mellan 

näringsliv och samhälle (Branco & Rodrigues 2006; Farache & Perks 2010; Byerly 2013). 

Intressentteorin står i kontrast till det neoklassiska synsättet som utgår från aktieägarnas 
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intressen (Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011). Den mer traditionella synen menar att 

företag inte har ansvar gentemot andra intressenter än just aktieägarna och att det därmed är 

deras intressen som ska premieras genom att maximera avkastningen. 	

Den mer inkluderande intressentteorin menar istället att företag bör anstränga sig för att 

uppfylla samtliga intressenters krav, vilket på lång sikt bör leda till ekonomiska fördelar 

(Donaldson & Preston 1995). Företagets ansvar är inte begränsat till kunder, anställda, 

leverantörer och ägare utan sträcker sig längre och inkluderar även samhället i stort. Som 

intressenter betraktas alla som har ett berättigat förhållande till företaget och de definieras 

inte bara från företagets perspektiv, utan även utifrån ett intressentperspektiv. Intressentteorin 

belyser det faktum att aktörer kan hörsamma sina intressenter och möta deras förväntningar 

med hjälp av CSR-kommunikation (Kilic 2016). Intressentteorin illustreras i figur 2 nedan, 

där det gemensamma ovala formatet tydliggör alla aktörers lika värde. Pilarna mellan dem 

går i dubbla riktningar för att visa att det finns en interaktion och ett förhållande mellan dem 

(Donaldson & Preston 1995).  

	

Figur 2: Kommunikationsbyråns intressenter	

Tanken bakom modellen är att den ger företaget möjlighet att reflektera över sitt syfte och 

hjälper till att ge fokus till det gemensamma värde som företaget kan skapa med sina 

intressenter (Freeman, Wicks & Parmar 2004). Att skapa gemensamma värden för flera 

intressentgrupper simultant kan ses som en del av teorins kärna, som gör det möjligt att föra 

samman och ena de olika intressenterna (Hörisch, Freeman & Schaltegger 2014). 
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Tillsammans argumenteras dessa aspekter göra det enklare för företaget att integrera den 

etiska aspekten med företagets strategi och mål. Nielsen och Thomsen (2007) menar att i 

sammanhanget för CSR blir det avgörande för företag att motivera sitt sociala engagemang 

för sina olika intressentgrupper. Då CSR-initiativ i vissa fall kan kosta pengar och inte alltid 

ses som en integrerad och naturlig del av företagets kärnverksamhet blir det extra viktigt att 

kunna motivera och rättfärdiga hur dessa initiativ skapar affärsfördelar, exempelvis för ägare 

och investerare.   

3.4	Legitimitetsteorin	
Legitimitetsteorin utgår från det tidigare nämnda sociala kontraktet mellan företag och 

samhälle och menar att företag tillåts existera så länge de uppför sig i linje med samhällets 

normer och värderingar (O’Donovan 2002; Douglas m fl. 2004; Branco & Rodrigues 2006; 

Farache & Perks 2010). Att synliggöra sitt CSR-arbete beskrivs vara ett sätt för företag att 

söka legitimitet och förtroende hos sina intressenter (Waller & Lanis 2009; Farache & Perks 

2010). Det ses även som en långsiktig investering i företagets varumärke för att visa på 

ärlighet och transparens (Jadhi & Acikdilli 2009). Detta innefattar både att följa lagar, men 

även att ta initiativ som ligger utanför organisationens direkta ansvarsområde. Omgivningens 

normer skapar en grund för vad som förväntas och dessa blir viktiga för företag att agera i 

linje med för att behålla sina intressenters förtroende (Borglund, De Geer & Hallvarsson 

2009, s. 69). Legitimitetsteorin argumenteras alltså kunna hjälpa till att förklara varför företag 

väljer att visa och synliggöra sitt CSR-arbete (O’Donovan 2002; Waller & Lanis 2009). 

Specifikt gällande kommunikationsbyråer menar Stumberger och Galob (2016) att ett sätt att 

söka legitimitet är att fungera som en grindvaktare och sätta standarden gällande CSR-

kommunikationen för uppdragsgivare genom att aktivt arbeta med att påverka dem. 	

Utifrån legitimitetsteorin argumenterar Branco och Rodrigues (2006) för att det finns 

industrier inom vilka företag är mer utsatta för påtryckningar från omvärlden att ta socialt 

ansvar och delge information om detta. Företag som verkar i branscher med stor synlighet 

och som både influeras av samt är en del av den offentliga politiska processen förväntas visa 

en större omsorg gällande att förbättra bilden av företaget (Patten & Crampton 2004; Branco 

& Rodrigues 2006). Dessa företag tenderar även i allt högre grad att visa upp sitt CSR-arbete. 

Andra aspekter som anses påverka förväntningarna på företag att redovisa CSR är deras 

storlek, där det finns större förväntningar på större företag, samt om den bransch som de 
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arbetar inom anses ha en stor potentiell inverkan på miljön (Adams, Hills & Roberts 1998; 

Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011).	 	

När sociala normer förändras blir det även en påtryckning gentemot företag att utvecklas i 

samma riktning för att behålla sin legitimitet (O’Donovan 2002). I denna situation blir det 

viktigt för företaget att identifiera de intressenter som ger det dess legitimitet för att kunna 

röra sig i samma riktning som denna grupps förväntningar och värderingar. Exempel på vad 

som kan orsaka förändrade normer hos allmänheten är en ökad social medvetenhet, påverkan 

från media, nya lagar eller institutionell press och påtryckningar från olika intressegrupper. 	

3.5	Teoretisk	analysmodell	
Utifrån det teoretiska ramverket som beskrivits har vi utformat en teoretisk analysmodell, se 

figur 3 nedan. Hur kommunikationsbyråer kommunicerar CSR externt kommer analyseras 

med utgång i tre frågor kopplade till varsin del i den beskrivna teorin. De tre traditionella 

pelarna av hållbar utveckling (Du Pisani 2006; Savitz & Weber 2006; Varey 2010; 

Hansmann, Mieg & Frischknecht 2012) kommer hjälpa oss att reflektera kring vad som 

kommuniceras och var fokus ligger i CSR-kommunikationen. Till vilka intressentgrupper 

som byråerna riktar sig i sin kommunikation kommer beskrivas och resoneras kring med 

utgång i intressentteorin (Donaldson & Preston 1995; Freeman, Wicks & Parmar 2004; 

Hörisch, Freeman & Schaltegger 2014). Slutligen blir legitimitetsteorin (O’Donovan 2002; 

Branco & Rodrigues 2006; Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, m fl.) ett verktyg för att 

förklara varför olika byråer väljer att visa upp sitt CSR-arbete i varierande utsträckning.  

 

Figur 3: Analysmodell 
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4.	Metod	
I	metoden	beskrivs	hur	vi	gått	tillväga	för	att	söka	svar	på	forskningsfrågorna.	En	innehållsanalys	har	

genomförts	och	med	utgångspunkt	 i	 tidigare	 forskning	och	 teori	har	 tematiska	 frågor	skapats	 som	

använts	 vid	 insamlandet	 av	 materialet.	 En	 diskussion	 förs	 kring	 hur	 urvalet	 skett,	 där	 vi	 valt	 att	

studera	 tio	 av	 de	 största	 byråerna,	 samt	 tio	 nischade.	 Avslutningsvis	 ges	 ett	 kritiskt	 perspektiv	 till	

studien,	samt	ett	resonemang	kring	etiska	överväganden.		

4.1	Grundläggande	om	val	av	metod	
För att besvara uppsatsens forskningsfrågor har vi granskat 20 utvalda 

kommunikationsbyråers senaste årsredovisningar för räkenskapsåret 20151 samt hemsidor. 

Som en naturlig följd av att denna typ av CSR-kommunikation i den svenska 

kommunikationsbranschen inte undersökts utförligt vid tidigare forskning följer uppsatsen en 

explorativ ansats (Waller & Lanis 2009). För att undersöka hur byråerna kommunicerar CSR 

- vad som ges fokus, vilka intressenter som kommunikationsbyråer vänder sig till och varför 

det kommuniceras i den utsträckning det gör, har vi utfört en innehållsanalys. Detta 

argumenteras vara en lämplig metod för att visa på, och urskilja hur CSR diskuteras inom en 

kontext (Nielsen & Thomsen 2007), i vårt fall kommunikationsbranschen.  

4.2	Innehållsanalys	
Ett sätt att förhålla sig till innehållsanalys är att skilja på konventionell, riktad och 

summerande beroende på hur kodningsschemat byggts upp (Hsieh & Shannon 2005). I 

undersökningen användes en riktad metod där vi utifrån tidigare forskning (ex Nielsen & 

Thomsen 2007; Dahlsrud 2008; Waller & Lanis 2009; Murphy, Öberseder & Laczniak 2013) 

valde ut dimensioner och aspekter av CSR som vi ansåg viktiga för att kunna uppfylla 

uppsatsens syfte. Styrkan i denna metod ligger i att dimensionerna har använts tidigare, vilket 

hjälpte oss att skapa ett tillförlitligt kodningsschema som fångade upp det som vi sagt oss 

vilja undersöka. Det finns samtidigt en fara i att använda tidigare teori utan att kritiskt 

reflektera över om den uteslutit aspekter. Vi har parerat för detta genom att först samla in allt 

material från de valda källorna som vi uppfattade hade en koppling till CSR, utan att 

kategorisera och föra in i kodningsschemat. Det gav oss utrymme att vara öppna för att lägga 
																																																													

1	Detta gäller med undantag för byrån U&We som har ett brutet räkenskapsår (2015-07-01 – 2016-06-30).  
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till ytterligare dimensioner utöver de ursprungliga som byggts upp utifrån teorin. Ett 

genomtänkt och motiverat kodningsschema belyses som centralt för att en trovärdig analys 

ska kunna ske (Hsieh & Shannon 2005). 	

4.3	Urvalsstrategi		
Urvalet bestod av tio av de största kommunikationsbyråerna i Sverige, samt tio byråer som är 

nischade mot hållbarhet. Valet av de tio största kommunikationsbyråerna motiverades av att 

vi bedömde dessa som tongivande och viktiga aktörer inom kommunikationsbranschen, 

vilket gjorde det intressant att se hur de kommunicerar CSR. Vidare valdes tio nischade 

byråer för att uppmärksamma hur dessa som aktivt tagit ställning inom hållbarhet 

kommunicerar sådana frågor. Anledningen till detta är att det borde bidra till en bredd i 

undersökningen och även gav oss möjlighet att se hur skillnader kan se ut i CSR-

kommunikationen i den valda branschen. Länkar till och information om de valda byråernas 

hemsidor och årsredovisningar återfinns i bilaga 1. 	

Med hjälp av databasen Retriever gjordes ett första urval inom branschkategorin “Reklam, 

PR, Mediebyrå och Annonsförsäljning” för att kartlägga vilka de tio största 

kommunikationsbyråerna är sett till omsättning. Byråer som inte gick att betrakta som 

svenska (huvudkontor i andra länder än Sverige, filialer till internationella koncerner etc.) 

samt managementkonsultföretag och rena produktionsbolag (som ofta verkar som 

underleverantörer till större kommunikationsbyråer) valdes bort för att skapa ett urval som 

överensstämde med vår avgränsning och syfte. De tio byråer som matchade våra kriterier var 

(utifrån fallande omsättning 2015): Forsman & Bodenfors, Åkestam Holst, King, Hallvarsson 

& Halvarson, Stendahls, Garbergs, Nowa Kommunikation, Nine Yards, Gullers Grupp och 

Pond Innovation. 	

Vi valde även ut tio kommunikationsbyråer som kan anses nischade och inriktade mot CSR-

frågor. Ett kriterium som vi utgick från här var att de, likt vid urvalet av de stora 

kommunikationsbyråerna, skulle vara svenska. Vidare var ett viktigt krav att de uttryckligen 

profilerat sig inom hållbarhet. Antingen kunde detta utläsas genom en sökning i Retriever 

(Retriever - verksamhet/ändamål - nyckelord hållbarhet och CSR) eller på byråernas egna 

hemsidor. De som valdes ut var (utifrån fallande omsättning 2015): Le Bureau, Westander, 

Wildeco, U&We, Greatness Public Relations, Long Tall Sally, Global Happy People, Soya 
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Kommunikation, Where is my pony och Bosons Byrå. Samtliga av de nischade byråerna är 

mindre än de stora byråerna sett till omsättning. 	

4.4	Operationalisering	av	teori	
För att kunna bearbeta det insamlade materialet krävdes att vi översatte abstrakta begrepp och 

fenomen från den teoretiska referensramen, för att göra dem möjliga att närma sig och 

undersöka. I denna undersökning har vi utgått från den presenterade teorin; Hållbar 

utveckling, Corporate Social Responsibility och Intressentteorin, vi har även hämtat 

inspiration från liknande forskning som presenterats under CSR-kommunikation. När vi 

resonerade kring vilka teman som var relevanta för oss att integrera har vi utgått från den 

kontext vi undersökt, Kommunikationsbyråers roll i samhället, vilket guidat oss i valet av 

teman. Legitimitetsteorin har inte varit lämplig att använda vid operationaliseringen, utan 

används endast som analysverktyg. Något som tidigare forskning visat, och som diskuterats i 

teorin är att det inte finns ett enhetligt språk som används vid kommunikation av CSR, utan 

det är upp till företagen själva hur de väljer att kommunicera detta. För att minska risken att 

gå miste om relevant innehåll i materialet utformade vi övergripande tematiska frågor som 

gav oss möjlighet att fånga upp hur byråerna kommunicerar CSR.	

Tabell 1: Tematiska frågor	

	 Tematiska	frågor	 	 Illustrativa	exempel	

A	 Hur	ser	företagets	strategi	ut,	vad	ges	fokus?	 Affärsmässig/samhällelig	
B	 Vilka	koder/policyer/riktlinjer	synliggörs?	 Etisk-,	miljömässig-	och/eller	CSR-policy,	andra	riktlinjer	
C	 Finns	utförda	kunduppdrag	som	knyter	an	till	CSR?	 CSR	i	kunduppdrag,social/ekonomisk/miljömässig	karaktär			

D	 Finns	egna	initiativ	som	knyter	an	till	CSR?	 Pro-bono2/volontärmässiga	projekt/aktiviteter/initiativ	
E	 Vilka	intressenter	vänder	de	sig	till	i	sin	CSR-

kommunikation?		
Medarbetare,	kunder,	investerare,	leverantörer,	NGOs,	

media,	samhället,	stat,	bransch-/intresseorg.	etc	

	

Ramverket som analysen senare utgår från består de tematiska frågorna i tabell 1 ovan med 

tillhörande exempel på hur detta skulle kunna illustreras i byråers årsredovisningar och på 

deras hemsidor. För att fånga upp hur företag kommunicerar och fokuserar på CSR har deras 

strategi uppmärksammats som en lämplig indikator (Nielsen & Thomsen 2007; Waller & 

Lanis 2009). Vi har därför använt oss av frågan: Hur ser företagets strategi ut, vad ges fokus? 

																																																													

2 Oavlönat arbete som utförs för det allmännas bästa. 
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För denna fråga har vi undersökt om det finns ett samhälleligt eller affärsmässigt fokus, i linje 

med Nielsens och Thomsens (2007) studie. 	

Vi har även valt att undersöka materialet med utgång i: Vilka koder/policyer synliggörs? 

Detta gjorde det möjligt att inkludera etik, vilket Murphy m fl. (2013) pekar på är en viktig 

del av CSR och som även intressentteorin integrerar (Freeman, Wicks, & Parmar 2004). 

Denna tematiska fråga gav utrymme för ytterligare uppförandekoder och liknande att 

inkluderas i vårt resultat, något som använts vid tidigare undersökningar, exempelvis av 

Nielsen och Thomsen (2007) och Ruiz och Llaguno (2012). 	

Vidare undersöktes inledningsvis: Finns utförda uppdrag som knyter an till CSR? Där 

inkluderade vi först både kunduppdrag och volontärmässiga/pro-bono aktiviteter och projekt. 

Detta tema kopplades till den kontext som kommunikationsbyråer arbetar i och styrktes även 

av att det är något som diskuterats av Waller och Lanis (2009). Efter en första kodning valde 

vi att dela upp kategorin i två då vi lade märke till att en stor mängd olika aktiviteter hamnade 

under detta tema. Det ledde till att fråga C omformulerades till: Finns utförda kunduppdrag 

som knyter an till CSR? Vi lade även till frågan: Finns egna initiativ som knyter an till CSR? 

för att göra det möjligt att skilja mellan aktiviteter som skett på uppdrag av byråernas kunder 

och volontärmässiga/pro-bono aktiviteter och projekt som de själva aktivt valt att engagera 

sig i. Vår första operationalisering omarbetades alltså efter kodningen och fyra kategorier 

blev fem innan vi började föra in materialet i vårt kodningsschema (se bilaga 2). Vidare valde 

vi att ha en kolumn för övrigt, för att bibehålla en öppenhet och möjlighet att uppmärksamma 

ytterligare intressant material under hela kodningsprocessen. 	

Slutligen inkluderades frågan: Vilka intressenter vänder sig kommunikationsbyrån till i sin 

CSR-kommunikation? Frågan har sin utgångspunkt i intressentteorin och tillhörande modell 

där intressenter som exempelvis: samhället, medarbetare, kunder, investerare, leverantörer, 

NGOs, media och branschorganisationer nämns (Donaldson & Preston 1995). Detta är ett 

tema som använts frekvent vid tidigare forskning och som ger möjlighet att fånga upp viktiga 

aspekter såsom vilken/vilka målgrupper byråerna huvudsakligen vänder sig till (Nielsen & 

Thomsen 2007; Waller & Lanis 2009; Hetze & Winistörfer 2016). 	
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4.5	Insamling	och	bearbetning	av	data	
För att söka svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av byråers årsredovisningar från 

räkenskapsåret 2015 och deras nuvarande hemsidor där data samlades in under 6:e och 7:e 

december 2016. Denna typ av arkiv- och dokumentariska insamlingsmetod genererar 

sekundärdata som ursprungligen är framställt för ett annat syfte (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2016, s. 183). Genom att analysera sekundärdata gavs vi möjlighet att se vad den 

innehöll, men det synliggjorde även vad som gavs mindre fokus eller utelämnats (s. 184). En 

nackdel med sekundärdata argumenteras ofta vara att den tagits fram för ett annat syfte och 

därmed inte överensstämmer med den specifika forskningsfrågan hos den som använder 

sekundärdata (s. 332). I vårt fall, då vi utfört en innehållsanalys, utgjorde detta inte något 

problem eftersom syftet med undersökningen var att granska just vad som nämndes och 

eventuellt uteslöts. 	

Vid tidigare, liknande undersökningar har en genomgång av materialet skett där forskarna 

letat efter nyckelord utifrån CSR såsom socialt ansvar, företagets ansvar, etisk kod och 

aktiviteter relaterade till CSR (Branco & Rodrigues 2006; Waller & Lanis 2009). Vägledda 

av tidigare forskning följde vi ett liknande tillvägagångssätt när vi samlade in material. Vår 

undersökning var inte en ren replikering av en tidigare undersökning, utan 

datainsamlingsmetoden blev ett resultat av en sammanvägning av flera tidigare 

undersökningar (Nielsen & Thomsen 2007; Waller & Lanis 2009; Murphy, Öberseder & 

Laczniak 2013). 	

Vid insamlandet av materialet tog vi en byrå i taget. Vi började med att föra över all relevant 

information från årsredovisning och hemsida till ett separat dokument. När vi gick igenom 

både årsredovisningen och hemsidan gick vi ständigt tillbaka till frågorna för att behålla och 

återknyta till vårt fokus. När årsredovisningarna granskades fanns den data vi samlade in 

främst i förvaltningsberättelsen, dock gav de finansiella delarna oss implikationer på vilka 

intressenter byråerna vände sig till i sin kommunikation och vilka aspekter som prioriterats. 	

När vi studerade byråernas hemsidor skedde en genomgång av hela hemsidan, men de flikar 

som i de flesta fall innehöll relevant material för oss var sektioner såsom Om oss, Tjänster, 

Case, Hållbarhet och Nyheter. Hela hemsidorna undersöktes men med undantaget att vi inte 



17	

	

följde länkar till diverse publikationer såsom nyhetsbrev och bloggar då vi ansåg att dessa låg 

utanför undersökningens fokus. 	

För att styrka tillförlitligheten, argumenteras det för att samma material självständigt bör gåtts 

igenom av flera forskare, där deras resultat sedan jämförs (Waller & Lanis 2009). Vi har tagit 

avstamp i detta och gick alltså först igenom materialet var för sig, där vi i ett 

ordbehandlingsprogram färgmarkerade ord, meningar och stycken utifrån de tematiska 

frågorna. Därefter jämfördes det kodade materialet för att se om det vi uppmärksammat 

överensstämde. Vi hade i de flesta fall uppmärksammat samma information, men då en stor 

datamängd gicks igenom hände det även att en av oss lagt märke till relevant material som 

den andra missat. I steg tre fyllde vi tillsammans i vårt kodningsschema (se bilaga 2) utifrån 

de två separata kodningarna av det insamlade datamaterialet. Både datainsamlingen och en 

första kodning skedde alltså separat medan den slutliga sammanställningen gjordes 

tillsammans för att kunna komplettera varandras insamling och kodning.	

4.6	Reflexivitet	-	ett	kritiskt	perspektiv	
Vid genomförandet av studien fanns en risk för våra subjektiva perspektiv och föreställningar 

att lysa igenom, något som brukar hänvisas till som “risken för forskarbias” (Saunders, Lewis 

& Thornhill 2016, s. 203). För att skapa medvetenhet kring detta har vi arbetat med att bygga 

en tydlig metod för hur vi inhämtat och analyserat data. Genom att ha varit transparenta och 

öppet beskrivit vår process har vi strävat efter att skapa reliabilitet, det vill säga 

tillförlitlighet, som möjliggör för läsaren att skapa sig en egen uppfattning och bedömning av 

resultat och analys (s. 203). Alvesson (1996) argumenterar för att forskare alltid är en del av 

en social kontext där tidigare erfarenheter och föreställningar finns närvarande, vilket gör att 

fullständig objektivitet är svårt att åstadkomma. Men vidare belyses att objektivitet inte 

behöver vara det mest eftersträvansvärda vid en undersökning, utan att reflexivitet kring egna 

värderingar och uppfattningar hjälper oss att vara öppna, ifrågasätta och reflektera kring 

resultatet (Alvesson, Hardy & Harley 2008; Alvesson & Kärrman 2013). Detta är något vi 

haft en medvetenhet kring i arbetet med denna uppsats, exempelvis vid insamling och analys 

av materialet. Att vi till en början samlat in och kodat materialet var för sig för att sedan 

diskutera och gå igenom det tillsammans kan ses som ett exempel på detta. Det beskrivna 

tillvägagångssättet visade i vilka fall vi tolkat eller uppfattat saker olika och synliggjorde då 
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våra egna värderingar och uppfattningar, vilket gjorde det möjligt för oss att tillsammans 

diskutera och reflektera kring dem. 	

4.7	Etiska	överväganden		
Vi har valt att inte anonymisera de byråer som undersökts med motivationen att det material 

vi använt oss av är data som finns tillgänglig för allmänheten (hemsidor och 

årsredovisningar). Den diskussion vi senare fört har grundat sig i det material vi tagit del av, 

men innehåller även en analys och slutsatser som utgår från vårt sätt att förstå och uppfatta 

materialet. Genom att ha använt oss av tidigare studier samt tydligt visat hur resultatet 

samlats in och hur analysen skett har vi strävat efter att göra det möjligt för läsaren att bilda 

sig en egen uppfattning. I vår undersökningsmetod och analys har vi strävat efter att vara 

transparenta och därmed uppmärksammat den etiska aspekten i att de byråer vi studerat kan 

komma att framställas på ett visst sätt, som en följd av att endast vissa delar från deras 

hemsidor och årsredovisningar presenteras. 	
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5.	Resultat	
En	 innehållsanalys	av	de	valda	byråernas	årsredovisningar	och	hemsidor	har	genomförts	med	hjälp	

av	 de	 tematiska	 frågorna.	 Resultatet	 redovisas	 nedan	 och	 diskuteras	 djupare	 i	 efterföljande	

analysavsnitt.	De	stora	kommunikationsbyråerna	presenteras	inledande,	följt	av	de	nischade.			

Tabell 2: De undersöka kommunikationsbyråerna	

STORA	BYRÅER	 	 NISCHADE	BYRÅER	

Forsman	&	Bodenfors	 Le	Bureau	
Åkestam	Holst	 Westander	

King	 Wildeco		

Hallvarsson	&	Halvarsson	 U&WE	

Stendahls	 Greatness	Public	Relations	

Garbergs	 Long	Tall	Sally	

Nowa	Kommunikation	 Global	Happy	People	
Nine	Yards	 Soya	Kommunikation	

Gullers	Grupp	 Where	is	my	pony	

Pond	Innovation	 Bosons	Byrå	

	

5.1	Stora	kommunikationsbyråer	

I följande avsnitt presenteras resultatet för de stora kommunikationsbyråerna. De tematiska 

frågorna redovisas en i taget för årsredovisningar, respektive hemsidor.  

5.1.1	Hur	ser	företagets	strategi	ut/vad	ges	fokus?	

Årsredovisningar	

Samtliga av de stora byråernas årsredovisningar har affärsmässigt fokus, där det finansiella 

och ekonomiska dominerar. Hos två byråer av de tio, Gullers Grupp och Nowa 

Kommunikation kan även ett samhälleligt fokus urskiljas, exempelvis skriver Gullers 

Grupp “Vår ambition att vara hela Sveriges ledande kommunikationsbyrå för 

samhällsaktörer.” Detta kan kontrasteras mot till exempel Hallvarsson & Halvarsson som 

har ett affärsmässigt fokus ”Ambition om marknadsledarskap.”  	



20	

	

Hemsidor	

När det kommer till den strategi som förmedlas på hemsidorna har sju av tio kategoriserats 

med ett affärsmässigt fokus. Två byråer har en strategi med både affärsmässiga och 

samhälleliga drag. Endast en av de stora byråerna har en samhällelig strategi. I tabell 3 nedan 

ges exempel på hur några av de stora byråernas strategier ser ut, där AM står för affärsmässigt 

fokus och SM för samhälleligt. 	

Tabell 3: Strategi - klassificering och exempel	

BYRÅ	 FOKUS	 CITAT	

Garbergs	 AM	 “Vi	är	en	reklambyrå	med	ambitionen	att	göra	våra	kunder	intressanta	
och	framgångsrika.	Och	vi	är	beredda	att	ta	till	vilka	medier	och	metoder	
som	helst	för	att	själva	resan	ska	vara	kort,	engagerande	och	rolig.”	

Nine	Yards	 AM	 “Därför	använder	vi	vår	erfarenhet,	vår	kunskap	och	vår	passion	för	att	
skapa	resultat,	effekt	och	värde	–	varje	dag,	i	vartenda	uppdrag	och	i	
varenda	detalj.”	

Hallvarsson	&	Halvarsson	 AM/SM	 ”Vi	är	öppna	och	ärliga,	respekterar	varandra,	främjar	mångfald	och	gör	
rätt	för	oss.”	

Gullers	Grupp	 SM	 ”Samhällsintresset	sitter	i	väggarna”;	”Sveriges	ledande	
kommunikationsbyrå	för	samhällsaktörer.”			

	

5.1.2	Vilka	koder/policyer/riktlinjer	synliggörs?	

Årsredovisningar	

En av tio byråer tar upp koder/policyer/riktlinjer i sin årsredovisning. Forsman & Bodenfors 

är den stora byrå som nämner policydokument. Aspekter som berörs i sammanhanget är 

miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och kurser i marknadsföringens etik och juridik för de 

anställda. 	

Hemsidor	

Två av tio byråer tar upp koder/policyer/riktlinjer på sina hemsidor. Hallvarsson & 

Halvarsson nämner att de är medlem i GRI och att de har något som de kallar ECC 

(Engagement & Compliance Committee), vilka jobbar efter företagets policyer för att stärka 

tryggheten för kunder och medarbetare, “Vi gör affärer efter höga etiska normer”, exakt vilka 

policyer det handlar om nämns dock inte. Gullers Grupp nämner att de följer 

branschorganisationen PRECIS:s normer.   
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5.1.3	Finns	utförda	kunduppdrag	som	knyter	an	till	CSR?	

Årsredovisningar	

En av tio byråer tar upp kunduppdrag som knyter an till CSR i sin årsredovisning.  Forsman 

& Bodenfors har med exempel på kunduppdrag kopplade till CSR, bland andra H&M “Close 

the loop” som behandlar normbrytning och återvinning (socialt och miljö), en kampanj för 

FN:s livsmedelsprogram (hungerbekämpning, socialt) och Coop “Ekoeffekten” (ekologisk 

mat, miljö). 	

Hemsidor	

Åtta av tio byråer tar upp ett eller flera kunduppdrag som knyter an till CSR på sin hemsida, 

där både sociala och miljömässiga dimensioner inkluderas i dessa. I tabell 4 nedan redogörs 

för ett antal exempel för de byråer som har utfört sådana kunduppdrag.  	

Tabell 4: Exempel på kunduppdrag 	

BYRÅ	 EXEMPEL	

Forsman	&	Bodenfors	 Semcon	(könsbalans,	socialt),	IQ	(socialt),	H	&	M	“Close	the	loop”	(normer,	socialt),	Åhléns	

(miljö)	

Åkestam	Holst	 Svenska	Freds	“Singing	Sailor”	(socialt),	Swedavia/Röda	Korset	“Charity	Arcade”	(socialt)	

King	 Läkerol	“Makes	people	talk”	(integration,	socialt),	Cancerfonden	(hälsa,	socialt)	
Stendahls	 Stena	Recycling	(miljö),	Länsförsäkringar	“varmare	samhälle”	(socialt),	Gothenburg	

Rescue	Mission	(hemlösa,	socialt)	

Garbergs	 Stockholms	Stadsmission	(hemlösa,	socialt),	Barncancerfonden	(hälsa,	socialt),	1177	

(hälsa,	socialt)	
Nowa	kommunikation	 Rikspolisstyrelsen	(rekrytering,	socialt),	Myndigheten	för	samhällsberedskap	

(jämställdhet,	rekrytering,	socialt),	Safe	at	work	(arbetsplatsolyckor,	socialt)	

Nine	Yards	 Keolis	(hållbart	varumärke),	Stockholms	Läns	Landsting	(organdonation,	hälsa,	socialt)	

Gullers	Grupp	 ECPAT	“stoppa	näthandeln”	(barns	rättigheter,	socialt),	Neuroförbundet	(MS,	hälsa,	

socialt),	Rättviseförmedlingen	(jämställdhet,	socialt)	

	

5.1.4	Finns	egna	initiativ	som	knyter	an	till	CSR?	

Årsredovisningar	

Två av tio byråer tar upp egna initiativ som knyter an till CSR i sin årsredovisning. Forsman 

& Bodenfors beskriver sin medverkan i Stockholm Open som är en gemensam satsning 

mellan ett antal aktörer för att erbjuda sommarjobb för unga “udda fåglar” som ett sätt att 



22	

	

arbeta aktivt för att öka mångfalden i branschen. Vidare har de startat upp Pop up studio i 

Göteborg för att motverka segregation och instiftat Filip Nilsson-stipendiet som även det 

syftar till att bredda mångfalden i branschen. Slutligen är de sponsorer av Beckmans 

designhögskola. King nämner att de donerar till Beckmans designhögskola.  	

Hemsidor	

Sex av tio byråer tar upp egna initiativ som knyter an till CSR på sin hemsida, dock 

förhållandevis små projekt som ges lite utrymme på webbplatsen. I tabell 5 nedan redogörs 

för ett antal exempel. 	

Tabell 5: Exempel på egna initiativ 

BYRÅ	 	 EXEMPEL	

Forsman	&	Bodenfors	 Filip	Nilsson-stipendium	(socialt)	
Åkestam	Holst	 Stockholm	Open	(sommarjobb,	mångfald,	socialt)	

Hallvarsson	&	Halvarsson	 CSR-kurser,	hållbarhetsseminarium	(för	externa	deltagare),	nyhetssida	för	aktuellt	

inom	CSR,	ger	årligen	ut	CSR	spotlight	Report3	

Nowa	Kommunikation	 Podcast	om	“människor,	kommunikation,	samhälle”	(integration,	feminism)	

Gullers	Grupp	 Utbildningar,	blogg	“är	du	en	normbrytande	aktör”	
Pond	 Tagit	fram	en	maskin	för	astmapatienter	(hälsa,	socialt)	

	

5.1.5	Vilka	intressenter	vänder	de	sig	till	i	sin	CSR-kommunikation?	

Årsredovisningar	

Årsredovisningarna riktar sig främst till intressentgrupperna investerare/ägare, kunder, 

stat/regering, media och personal - nuvarande och framtida.  De ger en bild av hur det går för 

byråerna rent finansiellt, vilket dessa intressenter kan ha ett intresse av, exempelvis vid köp 

av aktier, val av uppdragstagare, granskning av bolagets räkenskaper eller val av 

arbetsgivare. I dessa situationer blir det relevant att se hur byråns ekonomiska förhållanden 

ser ut, vilket årsredovisningen ger svar på.   	

																																																													

3	En analys av företags CSR-kommunikation utifrån en sammanställning av data från över 800 företag, 
internationella och svenska.	
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Hemsidor	

I kommunikationen på hemsidorna råder ett stort kundfokus. De stora byråerna riktar sig till 

potentiella och nuvarande kunder och visar vad de kan erbjuda dem. Detta sker exempelvis 

genom att synliggöra tidigare uppdrag eller beskriva vilka olika tjänster som tillhandahålls. 

Ytterligare en intressentgrupp som uppmärksammas är framtida medarbetare, där exempelvis 

Forsman & Bodenfors och Pond ger fokus till denna grupp och visar på sin attraktionskraft 

som arbetsgivare. Bland de stora byråerna stod Hallvarsson & Halvarsson och Gullers 

Grupp ut, då de även riktade sig till samhället i stort. För att illustrera skriver Hallvarsson & 

Halvarsson “Vi lovar varandra, våra kunder och andra intressenter att leva efter våra 

värderingar” och Gullers Grupp “Vi arbetar med kommuner, regioner och organisationer. 

Med universitet och högskolor, med myndigheter och fackförbund – och med ledande företag 

inom bland annat läkemedel och infrastruktur.”	

5.2	Nischade	kommunikationsbyråer	

I följande avsnitt presenteras de nischade kommunikationsbyråerna. De tematiska frågorna 

redovisas en i taget för årsredovisningar, respektive hemsidor.  

5.2.1	Hur	ser	företagets	strategi	ut/vad	ges	fokus?	

Årsredovisningar	

När det kommer till hur byråernas strategi framställs i årsredovisningarna har vi klassat sju av 

tio som affärsmässiga/samhälleliga, då ett stort fokus i årsredovisningarna ligger på det 

finansiella men där kommunikationsbyråernas samhälleliga profil samtidigt lyser igenom. 

Som exempel kan nämnas Soya Kommunikation “Soya Kommunikation är en 

kommunikationsbyrå med inriktning på strategi, design och kommunikation. Bolaget har 

också som mål att verka för en hållbar utveckling /.../”. U&We har en liknande framtoning	

”Bolagets verksamhet har bestått i att arbeta med att få företag och organisationer att göra 

goda affärer genom att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn.” Tre 

byråer har däremot inte den samhälleliga prägeln synlig i sina årsredovisningar och har 

klassats som rent affärsmässiga i årsredovisningen. Detta inkluderar Wildeco, Le Bureau 

”Le Bureau Suéde AB bedriver arbete med reklamproduktion och dit tillhörande 

verksamhet.” samt Where is my Pony “Bolaget bedriver reklambyråverksamhet.”. 	



24	

	

Hemsidor	

Bland de nischade byråerna har nio av tio klassats som samhälleliga i hur deras strategi 

framställs på hemsidan. I tabell 6 nedan ges exempel på hur några av de nischade byråernas 

strategier ser ut, där AM står för affärsmässigt fokus och SM för samhälleligt.  

Tabell 6: Strategi - klassificering och exempel	

BYRÅ	 FOKUS	 CITAT	

Wildeco	 AM	 “Wildeco	 är	 en	 kommunikationsbyrå	 specialiserad	 på	 finansiell	
kommunikation	och	Investor	Relations.	Vi	erbjuder	rådgivning,	IR-tjänster	
och	byråproduktion	av	finansiell	information.”	

Le	Bureau	 SM	 “Det	 här	 är	 reklambyrån	 som	 i	 allt	 vi	 gör	 utgår	 från	 människan	 och	
samhället.	 Vi	 vill	 skapa	 innehåll	 och	 värde	 i	 en	 tid	 av	 skräp	 och	
fragmentering.”	

U&We	 SM	 “Vi	kallar	oss	”Catalyst	for	Good	Business”	och	vår	ambition	är	att	förena	
god	lönsamhet	med	socialt	ansvar	och	miljöhänsyn.”	

Long	Tall	Sally	 SM	 ”Vår	verksamhet	genomsyras	av	hänsyn	till	såväl	människor	som	miljö.”	

Soya	Kommunikation	 SM	 “Soya	 Kommunikation	 har	 som	 uttalat	 mål	 att	 verka	 för	 en	 hållbar	
utveckling.”	

	

5.2.2	Vilka	koder/policyer/riktlinjer	synliggörs?	

Årsredovisningar	

Fyra av tio byråer nämner koder/policyer/riktlinjer i sin årsredovisning. Westander tar upp 

allmänna uppförandekoder “Vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer 

som arbetar med uppdraget sympatiserar med /.../ vi respekterar och värnar om den öppna 

demokratiska processen /.../” och har en rekryteringsprofil som lyder “Olika barn leka bäst.” 

U&We har en riktlinje som innebär att de ska utvärdera sin klimatpåverkan från kontor, 

tjänste- och pendlingsresor. Soya Kommunikation säger att de “bedriver sedan 2004 

certifierat miljöarbete.” Bosons byrå har en miljö-, inköps- och resepolicy samt är medlem i 

Svanens nätverk “Köp miljömärkt”. 	

Hemsidor	

Fem av tio byråer tar upp koder/policyer/riktlinjer på sina hemsidor. Utöver det som 

Westander har med i sin årsredovisning skriver de på hemsidan att de omfattas av 

kollektivavtal. De har även en föräldrapolicy, en miljöpolicy samt “sympatiserar med 

Sveriges Kommunikationsbyråers etiska regelverk, som säger att medlemmarna ska bedriva 

sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med sociala, ekonomiska och miljömässiga 

principer för en hållbar utveckling.” Wildecos konsult som är ansvarig för hållbarhetsfrågor 
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är certifierad “EFFAS ESG Analyst”4. U&We menar att de går “bortom lagen” och är 

certifierade enligt ISO9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO14001 (miljöledningssystem) 

samt att de har en egen kvalitets- och hållbarhetspolicy (ZeroMission), att de ger ut ett 

klimatbokslut, följer FN:s Global Compact och slutligen att de utvärderar kunduppdrag med 

sitt planetindex “Vår mest betydande påverkan på planetens hållbarhet sker indirekt genom 

arbete med våra kunder.” Long Tall Sally följer ISO260005 och de har en uppförandekod 

“som styr hur vi beter oss mot varandra och gentemot övriga intressenter.” Soya 

Kommunikation är ARU-auktoriserade (ansvarig reklamutgivare) och följer Sveriges 

Kommunikationsbyråers- och Annonsörföreningens rekommendationer för arbetssätt, avtal 

och etiska regler. De är dessutom miljöcertifierade och säger att de väljer leverantörer som 

har ett dokumenterat miljöarbete. 	

5.2.3	Finns	utförda	kunduppdrag	som	knyter	an	till	CSR?	

Årsredovisningar	

Ingen byrå tar upp kunduppdrag som knyter an till CSR i sin årsredovisning. 	

Hemsidor	

Sju av tio byråer tar upp ett eller fler exempel på kunduppdrag på sin hemsida som knyter an 

till CSR. Ett stort antal uppdrag med en bredd av miljömässiga och sociala teman kan 

urskiljas.  	

Tabell 7: Exempel på kunduppdrag 	

BYRÅ	 EXEMPEL	

Le	Bureau	 RFSU	“Barnvagnsmarschen”	(socialt),	Hivrådet	(hälsa,	socialt),	Skolverket	(män	till	
förskolan,	mångfald,	jämställdhet,	socialt),	Röda	Korset	(matpaket	till	Syrien,	socialt),	
Alcro	“Färgfonden”	(miljö),	Hyundai	“Gatans	lag”	(hemlösa,	socialt)	

Westander	 Svebio	(miljö)	

U&We	 Risenta	 (leverantörskedja,	 miljö,	 klimat,	 socialt),	 Coop	 (fiskbestånd,	 miljö),	 Securitas	
(klimatpåverkan),	Max	Hamburgerrestauranger	(analys	av	innehåll	växthusgaser	i	menyer,	
miljö)	

																																																													

4	Certifiering som ges av European Federation of Financial Analysts Societies of Environmental, Social & 
Governance Issues.  	

5	Till skillnad från många andra ISO-standarder är det inte en certifiering utan snarare “riktlinjer kring vad social 
responsibility är och syftar till att hjälpa företag och organisationer att översätta principer till handlingar” (ISO 
u.å).	
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Greatness	Public	

Relations	
Nimo	(miljöteknik,	torkskåp,	miljö)	

Long	Tall	Sally	 Riksförbundet	FUB	(normer,	socialt),	Stockholms	vatten	(CSR,	ansvarstagande),	
Stockholm	Biochar	Project	(miljö)	

Soya	Kommunikation	 Sanoma	Utbildning	“PRIO”	(utbildning,	socialt),	Yennenga	Progress	(hållbar	global	
utveckling,	mänskliga	rättigheter,	demokrati,	socialt),	Forum	för	levande	historia	
(motverka	intolerans,	socialt)	

Where	is	my	pony	 Miljöförvaltningen	Göteborgs	stad	“greenhackgbg”	(hälsa,	socialt,	miljö),	ElectriCity	
(elbussar,	miljö),	Naturskyddsföreningen	(klimatmonter	Way	out	West)	

	

5.2.4	Finns	egna	initiativ	som	knyter	an	till	CSR?	

Årsredovisningar	

Tre av tio byråer tar upp egna initiativ som knyter an till CSR i sin årsredovisning. 

Westander tar upp information om sin PR-handbok som är deras bidrag för att göra pr-

verktyg och tips om hållbarhetskommunikation tillgängliga för fler. U&We skriver att de gör 

miljö- och CSR-analyser, håller i utbildningar för externa deltagare kring strategi och 

ledarskap samt åtgärdsprogram för en hållbarhetsdriven affärsutveckling. Bosons Byrå har 

med information om försäljning av handboken “Hållbar marknadskommunikation” och att de 

var med och anordnade seminariet “Idéer för ett hållbart näringsliv i Strängnäs”. 	

Hemsidor	

Nio av tio byråer tar upp egna initiativ som knyter an till CSR på sina hemsidor. Projekten är 

i många fall omfattande och kreativa i sin utformning.  	

Tabell 8: Exempel på egna initiativ	

BYRÅ	 	 EXEMPEL	

Le	Bureau	 Stockholm	 Open	 (sommarjobb,	 mångfald,	 integration)	 &	 vunnit	 Guldvågen	 -	
“tävlingen	som	belönar	jämställdhet	i	kommunikation”	

Westander	 PR-handbok;	öppna	kurser;	forum	för	skattereform		

U&We	 Likviditet	placerad	hos	Ekobanken,	seminarier	med	hållbarhetsfokus;	
uppmärksammar	viktiga	intressenter	genom	Våra	hjältar;	utformat	riktlinjer	som	
Ekokvitto,	Toxic	Footprint	och	Grönsamma	affärer;	deltog	i	etableringen	av	CDP	(en	
global	standard	för	klimatrapportering);	vann	Green	Tenant	Award	2014.	

Greatness	Public	Relations	 Midnattsseminariet	i	Almedalen	med	fokus	på	sanningar	och	opinion	(socialt);	
instiftat	Almedalstipendiet	för	att	“främja	mångfald	och	förstärka	
underrepresenterade	röster	i	Almedalsbruset”	

Long	Tall	Sally	 Utformat	arbetsmodell	för	att	identifiera	och	uppmärksamma	hållbarhetsfrågor;	
söker	aktivt	kunder	som	kan	bidra	till	långsiktig	hållbar	utveckling;	föreläsningar	&	
workshops	på	tema	hållbarhet	(Sally	Says);	ger	ut	priset	Årets	Sally	till	externa	aktörer	
i	branschen	som	“kommunicerar	på	ett	intelligent	och	kreativt	sätt	för	att	göra	
världen	lite	bättre	för	människor	och	miljö.”		
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Global	Happy	People	 CSR-pod	där	de	bjuder	in	branschfolk,	experter	och	liknande	för	att	diskutera	CSR,	
ansvarstagande	och	hållbarhet.		

Soya	Kommunikation	 Genomfört	en	miljöutredning	för	att	fastställa	vilka	miljöaspekter	som	är	betydande	
och	“vårt	hållbarhetsarbete	innebär	också	att	vi	investerar	eget	arbete	för	att	stötta	
olika	hjälpverksamheter	med	små	resurser.”		

Where	is	my	pony	 Gett	ut	Stora	Sopguiden;	årets	julklapp	-	gåva	till	Sembrando	Esperanza	Peru	som	
stödjer	tuberkulossjuka	barn	och	unga	vuxna.		

Bosons	byrå	 Varit	med	och	gett	ut	boken	“Hållbar	marknadskommunikation”		

	

5.2.5	Vilka	intressenter	vänder	de	sig	till	i	sin	CSR-kommunikation?	

Årsredovisningar	

Även de nischade byråernas årsredovisningar vänder sig i första hand till intressenterna: 

investerare/ägare, kunder, stat/regering, media och personal - nuvarande och framtida. Men 

några av dem nämner och riktar sig även till en bredare målgrupp. Exempelvis riktar sig 

Westander till intressenter såsom samhället och branschorganisationer genom att skriva: 

“Med pr-handboken vill Westander bidra till att pr-verktygen görs tillgängliga för fler. Pr-

handboken delas ut gratis /…/”. Även Bosons Byrå nämner fler intressenter, såsom 

NGOs/ideella organisationer och media i form av Svenska Sällskapet för Medicinsk 

Forskning (SSMF) och Svenska Dagbladet. 	

Hemsidor	

På hemsidorna hos de nischade byråerna finns ett kundfokus och liksom de stora byråerna 

väljer många av dem att lyfta tidigare kunduppdrag för att visa på sin kompetens. 

Medarbetare uppmärksammas också, exempelvis Long Tall Sally skriver: “Long Tall Sallys 

ambition är att vara förstahandsvalet som arbetsgivare hos såväl befintliga som nya 

medarbetare.” Många av de nischade riktar sig även till en större mängd intressenter, bland 

andra samhället, NGOs/ideella organisationer, stat/regering, branschorganisationer, 

leverantörer och media. U&We adresserar sin egen bransch, sina kunder och leverantörer 

men även samhället genom att skriva:	

“Det gör vi genom att arbeta med organisationer och företag som har en vilja till förändring 

i hållbar riktning, och som i sin tur kan vara förebilder och katalysatorer för andra – 

kollegor i branschen, kunder och leverantörer. Vi drivs av en vilja att vara med och rädda 

planeten. För att kunna göra det behöver vi vara många som gräver där vi står och gör det vi 

kan utifrån våra specifika förutsättningar och möjligheter.”		
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Vidare beskriver Greatness Public Relations att de arbetar med en bredd av kunder: 

“Greatness har sedan 2006 arbetat med gränsöverskridande kommunikation i uppdrag för 

stora och små verksamheter, entreprenörsföretag, börsnoterade bolag och ideella 

organisationer.” Global Happy People är ytterligare ett exempel på hur en större 

intressentkrets adresseras: “Hösten 2014 startade vi en podcast för dig som vill veta mer om 

CSR, ansvarstagande och hållbarhet.” 	

5.3	Sammanfattning	av	resultatet	
För att sammanfatta resultatet är kommunikationen i årsredovisningarna formell och 

kortfattad med ett starkt finansiellt fokus, som främst riktar sig till intressenter såsom ägare 

och investerare. Som kontrast är kommunikationen på hemsidorna medvetet formulerad och 

bearbetad med ett tydligt fokus på att tilltala och attrahera kunder. Detta är gemensamt för de 

stora och de nischade byråerna, med skillnaden att flera av de nischade byråerna även vänder 

sig till en större grupp av intressenter på sina hemsidor, exempelvis samhället, NGOs/ideella 

organisationer, stat/regering, branschorganisationer, leverantörer och media. Det samhälleliga 

fokuset lyser starkt på de flesta av de nischade byråernas hemsidor, i motsats till hos de stora 

där majoriteten kännetecknas av ett affärsmässigt fokus. I årsredovisningarna har däremot de 

allra flesta byråer, även de nischade, ett affärsmässigt fokus.	

Bland de stora byråerna är det få som nämner koder/policyer/riktlinjer, både när det kommer 

till årsredovisning och hemsida. Hos de nischade kommunikationsbyråerna är det fler som 

visar sitt ställningstagande inom detta område. Hos båda grupperna av byråer finns en stor 

mängd kunduppdrag kopplade till CSR, men där de nischade står ut i att det på ett tydligare 

vis genomsyrar de uppdrag som de väljer att synliggöra på hemsidorna. När det kommer till 

egna CSR-relaterade initiativ visas detta främst upp hos de nischade byråerna, där det i 

många fall syns ett stort engagemang och en medvetenhet i projekt som de tagit sig an. Även 

några av de stora byråerna visar på egna initiativ knutna till CSR, men inte alls i samma 

mängd och med samma ambitionsnivå. Gemensamt är att både kunduppdrag och egna projekt 

kopplade till CSR till största delen visas upp på hemsidorna och i mycket liten utsträckning är 

en del av årsredovisningarna.   	 	
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6.	Analys	
Analysen	 syftar	 till	 att	 väva	 samman	 vår	 teoretiska	 referensram	 med	 resultatet,	 där	

operationaliseringen	och	de	tematiska	frågorna	kan	ses	som	en	länk	mellan	dessa.	Analysmodellen	i	

form	av	frågorna	vad,	vilka	och	varför	har	applicerats	på	vårt	material	och	hjälper	oss	att	diskutera	

och	resonera	kring	resultatet.		

En grundläggande skillnad vi kan se mellan de stora och de nischade byråerna är i vilka 

sammanhang de kommunicerar CSR. Majoriteten av de stora byråerna kommunicerar CSR 

till allra största delen, eller helt och hållet, genom att visa upp lyckade kunduppdrag. De 

riktar sig främst till nuvarande och framtida kunder och det affärsmässiga står i tydligt fokus. 

Som en följd av att CSR kommuniceras genom kunduppdrag blir det i många fall svårt att 

veta i vilken grad det kommunicerade CSR-initiativet skett till följd av en medvetenhet och 

påtryckningar från kommunikationsbyrån eller om det är ett ställningstagande från kundens 

sida. Detta står i kontrast till de nischade byråerna, där CSR i de flesta fall utgör kärnan i 

kommunikationen och ambitionsnivån i de egna initiativen och volontärmässiga uppdragen 

visar på en tydlig ståndpunkt i hållbarhetsfrågor.	

I de undersökta byråernas CSR-kommunikation går det att urskilja alla tre pelare av CSR, den 

ekonomiska, miljömässiga och sociala (Du Pisani 2006). Det går att se ett övervägande 

ekonomiskt fokus främst hos de stora men även hos många av de nischade byråerna. Det vill 

säga kommunikationsbudskap i linje med att arbeta för ekonomisk utveckling och bibehållen 

lönsamhet. Det sociala fokuset synliggörs både i kunduppdrag och genom egna initiativ. Hos 

flera av de nischade byråerna uttrycks det även i deras strategier och visioner där sociala 

delar integreras i byråernas affärsmodeller. Denna aspekt lyser även igenom i information om 

att de arbetar för goda arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald. Intressenterna 

uppmärksammas explicit främst i policydokument såsom föräldrapolicy, uppförandekoder 

och även i många av byråernas strategier. Volontärmässiga engagemang syns främst i de egna 

initiativen samt vid diskussion om koder och policyer, som uppmärksammar ett större etiskt 

ansvarstagande än det som lagen kräver. Även den miljömässiga delen synliggörs, men inte i 

lika stor utsträckning. Exempelvis den nischade byrån U&We uttrycker det som att deras 

största möjlighet att minimera miljöpåverkan är indirekt genom att påverka sina kunder, 

vilket ligger i linje med den grindvaktande funktion som Stumberger och Galob (2016) menar 

att kommunikationsbyråer har.   	
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Med utgång i intressentteorin kan vi urskilja en skillnad i vilka intressenter som de stora, 

respektive de nischade byråerna främst riktar sig till. De stora byråernas kommunikation är 

framförallt, och i många fall uteslutande, riktad mot kunder och eventuellt också investerare. 

Trots att kommunikationen även hos de nischade är inriktad mot kunder vänder de sig 

dessutom till en större bredd av intressenter och använder kommunikationen för att 

rättfärdiga sin verksamhet inför samhället i stort. I linje med en av de centrala tankarna inom 

intressentteorin (Hörisch, Freeman & Schaltegger 2014) finns en tendens hos flera av de 

nischade byråerna att sammanföra olika intressenter och möjliggöra för ett simultant 

värdeskapande. Den nischade byrån Long Tall Sallys arbete med att anordna egna seminarier 

på temat hållbarhet kan illustrera som exempel. Genom att kostnadsfritt möjliggöra för 

intresserade gäster att lyssna när de bjudit in personer som arbetar med hållbarhetsfrågor 

skapas ett forum som ger möjlighet att utbyta kunskap inom hållbarhetsområdet.  

Vi kan även se att byråerna riktar sig till olika intressenter i sin årsredovisning jämfört med 

på sin hemsida. Detta är något som gäller både för de stora och de nischade byråerna. Det 

finansiella och affärsmässiga fokuset som finns i årsredovisningarna indikerar att dessa 

främst avser att förmedla ekonomisk information som ger trygghet till intressentgrupper 

såsom investerare och ägare. Utifrån resonemanget som återfinns i legitimitetsteorin 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 69) om att företag behöver leva upp till de 

förväntningar som finns hos dess intressenter, indikerar den knappa kommunikationen av 

CSR i årsredovisningen att de intressentgrupper som den riktar sig till inte efterfrågar sådan 

information. För att förstå byråernas val att i liten utsträckning kommunicera CSR i sina 

årsredovisningar kan även internets framväxt med möjlighet att snabbt nå en stor grupp av 

intressenter vara en förklaring. Resultatet av vår undersökning bekräftar tidigare forskning 

(OzdoraAksak & Atakan-Duman 2015; Kilic 2016) som menar att årsredovisningar som 

kommunikationsverktyg tycks ha spelat ut sin roll. De har istället fått ge plats för företags 

hemsidor som en mer lättillgänglig, kostnadseffektiv och aktuell kanal (Wanderley m fl. 

2008; Hinson, Boateng & Madichie 2010). Hemsidorna i vår undersökning står i stor kontrast 

till årsredovisningarna då de innehåller mer CSR-relaterat material, samt att de framförallt 

hos de nischade byråerna vänder sig till en bredare grupp av intressenter.  

Vidare kan vi se en skillnad som rör förhållningssättet till CSR där de stora byråerna främst 

uppmärksammar att de har ett ansvar men där det inte utvecklas eller sträcker sig mycket 
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längre än så. Många av de nischade tar istället aktivt ställning och inkorporerar hållbarhet i 

sitt varumärke. Detta skulle möjligtvis kunna förklaras genom att de två grupperna av byråer 

har olika intressentgrupper som tillskriver dem legitimitet. Enligt legitimitetsteorin 

(O’Donovan 2002; Douglas m fl. 2004; Branco & Rodrigues 2006; Farache & Perks 2010). 

är det avgörande att byråer, för att behålla sin legitimitet och inte bryta det sociala kontraktet, 

utvecklas i samma riktning som och är lyhörda för viktiga intressenters normer, värderingar 

och efterfrågan. Detta skulle kunna förklara varför de stora byråerna kan fortsätta att växa 

och vara lönsamma, trots att de synliggör en relativt liten del eget CSR-arbete. Deras 

intressenter kan antas efterfråga profession i form av väl utförda uppdrag utan att lägga vikt 

vid byråernas egna CSR-arbete. Eftersom CSR-initiativ utifrån tidigare forskning (Nielsen & 

Thomsen 2007) kan uppfattas som kostsamt och något som inte tillhör företagets 

kärnverksamhet blir det avgörande att motivera affärsfördelarna med sådana engagemang. 

Med utgång i vårt resultat är det många av de stora byråerna som inte integrerat CSR som en 

naturlig del av sin verksamhet utan har ett stort affärsmässigt fokus. Detta skulle kunna ses 

ligga i linje med aktieägarperspektivet (Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011), där 

investerare och ägare premieras på bekostnad av övriga intressenter.  	

Inom ramen för legitimitetsteorin argumenteras det för att olika aspekter såsom 

branschtillhörighet (Branco & Rodrigues 2006) organisationens storlek (Adams, Hills & 

Roberts 1998; Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011) och synlighet (Patten & Crampton 

2004; Branco & Rodrigues 2006) påverkar i vilken grad ett företag förväntas visa upp sitt 

CSR-arbete. När vi applicerar detta resonemang på vårt resultat synliggörs både sådant som 

överensstämmer med teorin, men även till viss del motsägelsefulla aspekter. Vid en första 

anblick går det att betrakta kommunikationsbranschen som en aktör med liten inverkan på 

hållbarhetsfrågor, som därmed inte anses ha höga förväntningar på sig att redovisa sitt CSR-

arbete. Vid en närmare granskning av branschen kan dock kommunikationsbyråer ses som 

normskapande aktörer (Martin & Schouten 2012; Murphy, Öberseder & Laczniak 2013), 

eftersom de har stora möjligheter att påverka och sätta tonen för hur viktiga samhällsfrågor 

skildras och framställs.	

Vidare framkom det i vår teorigenomgång att stora företag förväntas visa sitt CSR-arbete i 

större utsträckning än mindre företag (Adams, Hills & Roberts 1998; Gamerschlag, Möller & 

Verbeeten 2011), vilket inte överensstämde med vårt resultat. För de byråer vi studerat var 
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det få av de stora som kommunicerade egna CSR-initiativ, medan det istället skedde hos flera 

nischade byråer, som är betydligt mindre räknat i omsättning. Vi är dock medvetna om att 

detta kan bero på att de mindre byråer vi valde är nischade och det är möjligt att resultatet 

blivit ett annat om vi tittat på mindre byråer som inte aktivt tagit ställning i hållbarhetsfrågan. 	

När det kommer till argumentet som gäller synlighet (Patten & Crampton 2004; Branco & 

Rodrigues 2006), skulle det kunna hjälpa till att förklara bristen på CSR-kommunikation hos 

de stora byråerna. I rollen som utformare av andra företags marknadsföringsbudskap kan 

kommunikationsbyrån fortfarande anses vara en aktör som verkar i skuggan av sina 

uppdragsgivare. Detta är dock något som skulle kunna vara på väg att förändras, vilket 

synliggörs av vårt resultat där flera av de nischade byråerna tar en tydlig ställning och 

engagerar sig i CSR-frågor.	

Sammanfattningsvis kan sägas att grundtanken om det sociala kontraktet mellan näringsliv 

och samhälle som återfinns i intressent- och legitimitetsteorin (O’Donovan 2002; Douglas m 

fl. 2004; Branco & Rodrigues 2006; Farache & Perks 2010) blir en nyckel för att förstå varför 

de svenska byråer som undersökts kommunicerar CSR på olika sätt och i olika utsträckning. 

Efter att ha studerat 20 skilda byråers externa kommunikation i årsredovisning och på 

hemsida visar studien på att hur de kommunicerar CSR skulle kunna grunda sig i byråernas 

syn på det sociala kontraktet. Hos vissa byråer, främst de nischade, finns en tydlig 

medvetenhet kring relationen till samhället i stort. De arbetar inte bara för sina kunder, utan 

ser sig själva som en aktör som även påverkar och kan ha inflytande över andra delar i 

samhället. I kontrast till detta kan majoriteten av de stora byråerna ses ha ett smalare fokus i 

hur de ser på sig själva i den större kontexten, där färre intressenter inkluderas och där ett 

affärsmässigt kundfokus dominerar.  
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7.	Slutsats	
Uppsatsens	syfte	har	varit	att	undersöka	hur	CSR	kommuniceras	inom	en	bransch	som	bör	ha	stora	

möjligheter	att	influera	aktörer	i	sin	omgivning.	Vad	som	ges	fokus	inom	CSR	har	beskrivits	samt	vilka	

intressenter	 som	 kommunikationsbyråer	 vänder	 sig	 till	 och	 varför	 det	 kommuniceras	 i	 den	

utsträckning	det	gör	 i	årsredovisningar	och	på	hemsidor.	 I	detta	avsnitt	besvaras	huvudfrågan:	Hur	

kommunicerar	 kommunikationsbyråer	 CSR	 externt?	 samt	 delfrågan:	 finns	 det	 skillnader	 i	 hur	 CSR	

kommuniceras	i	årsredovisningar	respektive	på	hemsidor?		

Utifrån vår undersökning kan vi som svar på huvudfrågan dra slutsatsen att 

kommunikationsbyråer kommunicerar CSR på olika sätt. Sammanhanget och framställandet 

av CSR var hos de stora byråerna fokuserat till uppdrag utförda åt byråernas kunder. Hos de 

nischade gavs det mer utrymme och visades, utöver i kunduppdrag, även upp i form av egna 

initiativ, projekt och riktlinjer för det egna hållbarhetsarbetet. Genom detta synliggjordes en 

skillnad i byråernas förhållningssätt till CSR, där vi med stöd i teorin om det sociala 

kontraktet kunde se att de tycks uppfatta sitt ansvar på olika sätt. De stora byråerna hade 

överlag ett mer affärsmässigt fokus, i kontrast till de nischade som kännetecknades av ett 

samhälleligt och därmed inkluderade CSR tydligare i sitt varumärke. Genom att studera hur 

CSR kommuniceras inom branschen kunde vi även konstatera att de två grupperna av byråer 

vände sig till olika intressentgrupper med sin kommunikation. De stora hade ett tydligt 

kundfokus, medan de nischade uppmärksammade både kunder men även samhället i stort. Att 

de tycks vända sig till olika intressentgrupper med sin kommunikation tyder på att de har 

olika grupper hos vilka de söker legitimitet. Som svar på delfrågan visar resultatet skillnader i 

hur CSR kommuniceras på hemsidor respektive i årsredovisningar. Årsredovisningarna hade 

hos alla byråer ett finansiellt fokus och CSR-frågor gavs mycket lite utrymme. Istället 

kommunicerades CSR aktivt på flera byråers hemsidor, vilket bekräftar forskning som menar 

att hemsidor håller på att ersätta årsredovisningar som kommunikationskanal för CSR.  

Vår studie bygger på 20 kommunikationsbyråer från en stor bransch och generaliserande 

slutsatser bör dras med försiktighet. Däremot bör den teoretiskt grundade analysen ge 

trovärdiga indikationer på aspekter som kan finns närvarande på ett systematiskt sätt inom 

kommunikationsbranschen i Sverige, men där mer omfattande studier behövs för att ge ett 

klart svar. 	  
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8.	Diskussion	
I	avsnittet	nedan	placeras	uppsatsens	bidrag	i	ett	större	sammanhang	och	implikationer	till	praktiker	

samt	 förslag	 till	 vidare	 forskning	 delges.	 Vi	 för	 även	 en	 diskussion	 om	 uppsatsens	 begränsningar,	

kopplade	till	metod	och	teori.	 

Tidigare forskning visar på skillnader mellan länder och mellan branscher för hur CSR berörs 

och kommuniceras (Waller & Lanis 2009; Orij 2010; Branco & Sousa 2014). Vår 

undersökning är ett litet bidrag, men indikerar att det även skulle kunna finnas skillnader 

mellan hur grupper av företag inom en bransch förhåller sig till CSR. I vårt fall handlar det 

till exempel om hur CSR kommuniceras, i vilken utsträckning det görs samt vilka intressenter 

som ges fokus. Vår undersökning har skett i en svensk kontext och till följd av de stora 

skillnader som kan finnas globalt, går slutsatserna inte att applicera i ett annat sammanhang. 

Däremot skulle vårt tillvägagångssätt för att studera det undersökta ämnet kunna användas 

som utgångspunkt av forskare som tittar på liknande teman i andra länder. Vid en liknande 

undersökning skulle det kunna vara givande att studera andra kategorier av 

kommunikationsbyråer, exempelvis små tillsammans med stora byråer (sett till omsättning). 

En begränsning med vår undersökning, som en följd av valet att studera nischade byråer, är 

att vi inte kan dra några slutsatser kring ifall kommunikationsbyråernas storlek har betydelse 

för hur de kommunicerar CSR, vilket skulle kunna vara intressant att undersöka närmare.     	

Vårt resultat och vår analys hjälper till att bekräfta och visa att intressent- och 

legitimitetsteorin är användbara teorier för att förstå företags förhållningssätt till CSR. 

Uppsatsen blir på så vis ett kompletterande bidrag till tidigare forskning (Nielsen & Thomsen 

2007; Waller & Lanis 2009; Hinson, Boateng & Madichie 2010; Chong & Lodhia 2016; 

Hetze & Winistörfer 2016) som använt samma verktyg för att undersöka hur CSR 

kommuniceras av företag. Det teoretiska ramverket innebär dock även en begränsning, då det 

fungerat som en specifik lins som lett oss vid insamlingen av materialet, samt analysen av 

resultatet. Ett annat ramverk hade kunnat möjliggöra för att andra, ytterligare aspekter 

uppmärksammats.   

Vårt resultat ligger även i linje med den aktuella forskning som pekar på att företags 

hemsidor blir en allt viktigare kommunikationskanal för CSR (Waller & Lanis 2009; Murphy 

& Drumwright 2009; OzdoraAksak & Atakan-Duman 2015; Chong & Lodhia 2016). Hos de 
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byråer vi studerat kan vi se att årsredovisningarna fått ge plats för hemsidorna när det 

kommer till CSR-relaterad information. Det begränsade antalet undersökta 

kommunikationsbyråer gör dock att resultatet måste betraktas med försiktighet och en mer 

omfattande undersökning skulle behövas för att med säkerhet kunna säga något om den 

generella trenden inom branschen. 

Tidigare forskning har argumenterat för att det inte behöver finnas en samstämmighet mellan 

hur företag kommunicerar CSR och hur de faktiskt arbetar med det i praktiken (Murphy & 

Drumwright 2009). Till följd av vår undersöknings karaktär, som fokuserar på den externa 

kommunikationen, kan vi inte dra några slutsatser kring detta. Det är å ena sidan möjligt att 

kommunikationen av CSR inte efterlevs i det dagliga arbetet. Det är å andra sidan även 

möjligt att byråerna ägnar sig åt många CSR-frågor internt men att det inte kommuniceras 

och visas upp externt. Detta är något som bör vara av intresse för framtida forskning att 

undersöka närmare. Det skulle även kunna ge en implikation till branschen om att det utifrån 

vår undersökning ser ut att finnas utrymme för många byråer att tydligare synliggöra sitt eget 

CSR-arbete i sin externa kommunikation.  

Ytterligare exempel på framtida forskning skulle kunna vara att studera vad uppdragsgivare 

efterfrågar hos kommunikationsbyråer när det kommer till CSR-relaterade frågor, som ett sätt 

att närma sig området från ett intressentperspektiv. Genom att utgå från en viktig 

intressentgrupp skulle det även kunna ge användbara insikter för verksamma inom 

kommunikationsbranschen. Det skulle exempelvis kunna ge värdefull information gällande 

vad byråernas kunder värdesätter och tittar efter i byråernas externa kommunikation vid valet 

av uppdragstagare. Vidare skulle även det interna perspektivet hos kommunikationsbyråers 

anställda vara relevant att fördjupa sig i, för att ge en aktuell bild av hur verksamma inom 

branschen ser på sitt ansvar och argumenterar för ställningstaganden i hållbarhetsfrågan. 	
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Garbergs, http://garbergs.se/  

Nowa Kommunikation, http://www.nowakommunikation.se/  

Nine Yards, http://nineyards.se/sv/  

Gullers Grupp, http://www.gullers.se/  

Pond Innovation, http://pondsthlm.com/  

Le Bureau, http://www.lebureau.se/  

Westander, http://www.westander.se/  

Wildeco, http://www.wildeco.se/  

U&We, http://uandwe.se/  

Greatness Public Relations, http://www.greatness.se/  

Long Tall Sally, http://www.longtallsally.se/  

Global Happy People, http://www.globalhappypeople.se/  

Soya Kommunikation, http://soya.se/  

Where is my pony, http://whereismypony.se/  

Bosons Byrå, http://bosonsbyra.se/  
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I tabell nio och tio nedan redogörs för det material som uppsatsens resultat är baserat på, det vill säga resultatet av datainsamling och kodning. 
Detta är en sammanställning utifrån kodningen, det innehåller alltså inte allt ursprungligt material utan endast det som valts som relevant utifrån 
de tematiska frågorna. 

I tabellerna är allt inom citationstecken direktcitat taget från företagen, övrigt är sammanfattat med våra egna ord och tolkat med utgångspunkt i 
det insamlade materialet. I de fall rutorna är tomma innebär det att inget material kopplat till den tematiska frågan hittades, exempelvis fanns 
ingen kommunikation om Åkestam Holsts koder/policyer.  

Tabell 9: CSR-information tillgänglig i årsrapport 

Byrå:	 A.Strategi	 B.Kod/Policy	 C.Uppdrag/Case	 D.Egna	
aktiviteter	

E.Intressenter	 Övrigt	

Forsman	&	Bodenfors	 Affärsmässig		 Policydokument	(miljö,	
arbetsmiljö,	
jämställdhet),	kurser	i	
marknadsföringens	etik	
&	juridik.	

Kampanj	för	FN:s	
livsmedelsprogram	
(socialt),	H&M:	Close	
the	Loop	
(normer/socialt	&	
miljö),	Coop:	
Ekoeffekten	(miljö);	
Oatly:	produkter	(miljö).		
	

Stockholm	open	
(sommarjobb,	
mångfald),	Pop	up	
studio	(motverka	
segregation)	Filip	
Nilssonstipendiet	
(bredda	mångfald	i	
branschen),	sponsor	av	
Beckmans	
designhögskola.		

Kunder/uppdragsgivare,	
investerare,	
intressenter.		

Socialt,	ekonomiskt,	
miljö	

Åkestam	Holst	 Affärsmässig	 	 	 	 Medarbetare,	
investerare	

	

King	 Affärsmässig	 	 	 Donator	av	Beckmans	
designhögskola.	

Medarbetare,	kunder,	
investerare	

Socialt	

Hallvarsson	&	
Halvarsson	

Affärsmässig,	”Ambition	
om	
marknadsledarskap.”	

	 	 	 Nätverk,	kunder,	
partner,	ägare,	
organisationer,	

Socialt	
(kompetensutveckling),	
nämner	att	de	är	
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anställda,	kunder	 rådgivare	inom	CSR.		
Stendahls	 Affärsmässig	”Tar	ett	

helhetsansvar	för	
kommunikationen.”	

	 	 	 	 	

Garbergs	 Affärsmässig	”Garbergs-
koncernen	arbetar	med	
målsättningen	att	göra	
företag	och	
organisationer	mer	
intressanta,	omtyckta	
och	framgångsrika	
genom	att	
kommunicera	deras	
visioner,	produkter	och	
tjänster	på	ett	
nytänkande,	
engagerande	och	
ansvarsfullt	sätt.”		

	 	 	 Företag,	organisationer,	
kunder		

	

Nowa	Kommunikation	 Affärsmässig/	
Samhällelig	
”Grundtanken	bakom	
vårt	arbetssätt	är	att	
framgångsrik	
kommunikation	och	
påverkan	kräver	en	
helhetssyn	där	
organisationens	
affärsmål	eller	
verksamhetsmål	utgör	
grunden	för	olika	
former	av	
kommunikations-	och	
påverkansprocesser.”		

	 	 	 Kunder	 Socialt	och	ekonomiskt		
	
“Företaget	
koncentrerar	sig	
framför	allt	på	
samhällsinformation	&	
arbetsgivarfrågor”	
	

Nine	Yards	 Affärsmässig		
”Nine	Yards	har	under	
verksamhetsåret	haft	
fortsatt	fokus	på	
ledarskap,	kultur,	
kreativitet	och	

	 	 	 Kunder,	
uppdragsgivare,	
konkurrenter,	anställda.		

Socialt	(intern	
kompetensutveckling).	
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lönsamhet.”	
Gullers	Grupp	 Samhällelig/	

Affärsmässig	“Vår	
ambition	att	vara	hela	
Sveriges	ledande	
kommunikationsbyrå	
för	samhällsaktörer”	
	
“Våra	tre	kärnprocesser	
försäljning,	produktion	
och	innovation”	
	

	 	 	 samhällsaktörer(offentli
gt,	privat),	
uppdragsgivare/kunder,	
övriga	intresserade	
(rapporten	tillgänglig	på	
hemsidan)	

	

Pond	 Affärsmässig	”Bolaget	
är	verksamt	inom	
områdena	
konsumentinsikt,	
varumärkesstrategi,	
innovation	och	design.”	
	

	 	 	 Konsumentvarubolag	
(B2B	&	tjänsteföretag)	

	

Le	Bureau	 Affärsmässig		
 ”Le	Bureau	Suéde	AB	
bedriver	arbete	med	
reklamproduktion	och	
dit	tillhörande	
verksamhet.”	
	

	 	 	 Kunder,	
samarbetspartners,	
gästföreläsare,	

	

Westander	 Affärsmässig/	
Samhällelig	
“Westander	hjälper	
företag	och	
organisationer	att	skapa	
publicitet,	bilda	opinion	
och	påverka	politiska	
beslut.	Vi	vill	bidra	till	
att	fler	deltar	i	
samhällsdebatten	och	
är	på	många	sätt	en	
annorlunda	pr-byrå.”	
	

Riktlinjer:	”Engagemang	
–	vi	åtar	oss	enbart	
uppdrag	som	såväl	
företaget	som	de	
personer	som	arbetar	
med	uppdraget	
sympatiserar	med.	
Öppenhet	–	vi	
respekterar	och	värnar	
om	den	öppna	
demokratiska	
processen.	Effektivitet	–	
vi	hjälper	

	 PR-handboken,	
innehåller	bla	10	tips	
om	
hållbarhetskommunikat
ion,	göra	pr-verktygen	
tillgängliga	för	fler.	

Företag,	organisationer,	
uppdragsgivare,	
arbetsmarknaden,	
jobbsökare,	ägare,	
delägare.	

Socialt,	ekonomiskt		
	
“Westander	fortsatte	
att	anställa	personer	
med	varierad	bakgrund,	
i	linje	med	företagets	
rekryteringsfilosofi	om	
att	"olika	barn	leka	
bäst."	
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uppdragsgivare	att	
bygga	sin	egen	pr-
kompetens.	Handling	–	
vi	är	
handlingsfokuserade	
och	proaktiva.”	
Rekryteringsprofil:	
”olika	barn	leka	bäst”			
	

Wildeco	 Affärsmässig	”Wildeco	
bedriver	
konsultverksamhet	och	
byråproduktion	inom	
området	finansiell	
kommunikation.”	

	 	 	 Investerare,	delägare,	
partners,	anställda,	
frilansare,	
underkonsulter,		

Ekonomiskt	

U&WE	 Samhällelig/	
Affärsmässig	
	
”Bolagets	verksamhet	
har	bestått	i	att	arbeta	
med	att	få	företag	och	
organisationer	att	göra	
goda	affärer	genom	att	
förena	god	lönsamhet	
med	socialt	ansvar	och	
miljöhänsyn.”	
	
”Vår	största	påverkan	
är	indirekt	i	de	
kunduppdrag	vi	
genomför.	I	De	allra	
flesta	fall	en	positiv	
miljöpåverkan	i	form	av	
strategier,	tydliga	mål	
och	visioner	mot	en	
planetnyttig	värld”.	
	
”Vi	har	utvecklat	
begreppet	planetnytta,	

Utvärderar	sin	
klimatpåverkan:	
”klimatpåverkan	från	
kontor,	tjänste-	och	
pendlingsresor.”		

	 “Detta	sker	genom	
miljö-	och	CSR-analyser,	
utbildning,	strategi	och	
ledarskap	samt	
åtgärdsprogram	för	en	
hållbarhetsdriven	
affärsutveckling.	Vi	har	
utvecklat	begreppet	
planetnytta,	vilket	vi	ser	
som	näringslivets	nya	
vision.”	
	
”..lär	oss,	ökar	vår	
kompetens	inom	det	
bereda	området	
hållbart	företagande.”	
	

Medarbetare,	kunder	 “Livsmedelsindustrin,	
byggsektorn,	
finanssektorn	och	
specifikt	med	att	koppla	
ihop	ekosystemtjänster	
med	goda	lönsamma	
affärer	för	våra	
kunder.”	
	



48	

	

vilket	vi	ser	som	
näringslivets	nya	
vision.”	

Greatness	Public	
Relations	

Samhällelig/	
Affärsmässig	
	
”Inom	ramen	för	vår	
verksamhet,	att	verka	
gränsöverskridande	
inom	kultur,	näringsliv,	
akademi	och	politik	har	
vårt	arbete	inom	dessa	
områden	förstärkts	hos	
flera	kunder.	Vi	märker	
att	fler	och	fler	
efterfrågar	vår	syn	på	
kommunikation,	att	
mixa	olika	världar.	Att	
inte	isolera	sig,	att	
istället	befinna	sig	i	
relation	till	det	som	
omger	oss”	

	 	 	 Investerare,	
medarbetare,	
näringsliv,	akademin,	
politik,	kunder,	
konsulter,		

	

Long	Tall	Sally	 Affärsmässig/	
Samhällelig		
”Företaget	
registrerades	1997	och	
bedriver	PR,	strategier,	
utbildning	samt	
framställning	av	
trycksaker.”	”LTS	
Kommunikation	AB	har	
sett	en	kommande	
efterfrågan	på	
kommunikation	kring	
hållbarhet.”	

	 	 	
	

Uppdragsgivare.	 “Sett	en	kommande	
efterfrågan	på	
kommunikation	kring	
hållbarhet”	
	

Global	Happy	People	 ”Bolaget	skall	bedriva	
kommunikationsbyrå	i	
kombination	med	
konsult-	och	
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utbildningsuppdrag	
inom	områdena	
marknads	
kommunikation,	
varumärkesstrategi,	
hållbarhet	och	
CSR(Corporate	Social	
Responsibility).”		

Soya	Kommunikation	 Affärsmässig/	
Samhällelig	
	
“Soya	Kommunikation	
är	en	
kommunikationsbyrå	
med	inriktning	på	
strategi,	design	och	
kommunikation.	
Bolaget	har	också	som	
mål	att	verka	för	en	
hållbar	utveckling	
och…”	

“Bedriver	sedan	2004	
certifierat	miljöarbete.”	

	 	 	 Miljö,	ekonomi	

Where	is	my	pony	 Affärsmässig	
	
“Bolaget	bedriver	
reklambyråverksamhet”	

	 	 	 Personal	 	

Bosons	Byrå	 Samhällelig	
	
“Från	starten,	1998,	har	
miljöfrågan	haft	sin	
givna	plats	i	Bosons	
Byrås	affärsmodell.Allt	
eftersom	tiden	gått	har	
det	bredare	
hållbarhetsperspektivet	
anammats.”	
	

”Företaget	har	en	miljö-
,	inköps-	och	resepolicy	
sedan	flera	år	tillbaka	
och	har	länge	varit	
medlem	i	Svanens	
nätverk	Köp	
Miljömärkt!”	

	 ”Försäljning	av	
handboken	Hållbar	
marknadskommunikati
on	har	skett	löpande	
under	året,	via	Libers	
egna	förlag,	Adlibris,	
Bokus	m.	fl.”	
”Var	med	och	
anordnade	seminariet	
ldåer	för	ett	hållbart	
näringsliv	i	Strängnäs,	
på	Strängnäs	Business	
Park,	den	9	oktober	
2015.”	

Kommunikationsköpare
,	reklam-mediebyråer,	
medieföretag,	
konsulter,	
uppdragsgivare,	
beslutsfattare.	

Miljö	
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Tabell 10: CSR-information tillgänglig på hemsida	

Byrå:		 A.Strategi	 B.Kod/Policy	 C.Uppdrag/Case	 D.Egna	aktiviteter	 E.Intressenter	 Övrigt	
Forsman	&	Bodenfors	 Affärsmässig	 	 Semcon	(könsbalans,	

socialt),	IQ	(socialt),	
H&M	Close	the	loop	
(normer/socialt),	Åhlens	
(miljö)	

Filip	Nilssonstipendiet	
(bredda	mångfald	i	
branschen)	

Uppdragsgivare,	
framtida	medarbetare	

Socialt	&	miljö	(genom	
sina	uppdrag)	

Åkestam	Holst	 Affärsmässig	 	 Haglöf	(miljö),	Pause	
(socialt/etik),	IKEA	
(socialt),	Svenska	Freds	
(Singing	Sailor,	socialt),	
Swedavia/Röda	Korset	
(charity	arcade/socialt)	
	

Stockholm	Open	
(sommarjobb,	
mångfald),			

Kunder,	framtida	
medarbetare/	partners,		

Socialt,	miljö,	
ekonomiskt		

King	 Affärsmässig	 	 Läkerol	(integration,	
socialt),	ICA	(hälsa,	
socialt),	Cancerfonden	
(hälsa,	socialt)	

	 Uppdragsgivare	 Socialt	

Hallvarsson	&	
Halvarsson	

Affärsmässig/	
Samhällelig	
”Vi	är	öppna	och	ärliga,	
respekterar	varandra,	
främjar	mångfald	och	
gör	rätt	för	oss.”		
	

Medlem	i	GRI.	
”Långsiktigt	
engagemang	och	
lojalitet	i	de	viktiga	
intressentgrupperna”;	
”Vi	gör	affärer	efter	
höga	etiska	normer”.	
ECC	(frågor	kring	
konkurrens,	
intressekonflikter,	
integritet,	sekretess	och	
aktiehandel,	enligt	
företagets	policys)		
	

	 CSR-utbildning,	kurser,	
hållbarhetsseminarium	
(externt),	SDG	Compass	
(fem	steg),	Nyhetssida	
där	CSR	tas	upp.	
Almedalen	
(hållbarhetsseminarium
),	CSR	Spotlight	Rapport	
(analys	CSR,	
företagskommunikation
)	

Kunder,	
kapitalmarknaden,	
medarbetare,	kollegor,	
intressenter	

Socialt,	ekonomisk,	
miljö	”Hur	ska	man	
framgångsrikt	balansera	
dessa	krav?”	”	H&H:s	
team	inom	
hållbarhet/CSR	rymmer	
erfarenhet	och	
kompetens	från	
hållbarhetsområdets	
alla	hörn.”	“Vi	värnar	
om	personalens	
välmående	och	
utveckling.”	(socialt,	
medarbetare,	hälsa)	
	
	

Stendahls	 Affärsmässig	 	 Stena	Recycling	(miljö)	
Länsförsäkringar:	app	
mot	mobbning	–	

	 Uppdragsgivare,	
medarbetare	

Miljö,	socialt,	
ekonomiskt	
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”varmare	samhälle”	
(socialt)	Göteborgs	
Energi	(miljö),	Göteborg	
Co	(socialt,	
ekonomiskt),	
Gothenburg	Rescue	
Mission	(hemlösa,	
socialt).		

Garbergs	 Affärsmässig		
”Tävlar	gärna	och	
jämför	oss	med	de	
bästa”	

	 Stockholms	
Stadsmission	(hemlösa,	
socialt),	
Barncancerfonden	
(hälsa	socialt),	1177	
(hälsa,	socialt),	Vision	
(bättre	arbetsliv,	
socialt)	

	 Uppdragsgivare,	
slutkunder,	kunder	

Socialt	

Nowa	Kommunikation	 Affärsmässig/	
Samhällelig	
“Tror	på	helheten”	
”Tittar	lite	bredare	och	
djupare	på	vad	du	
efterfrågar”		

	 RPS	(rekrytering,	
socialt),	MSB	
(jämställdhet,	
rekrytering,	socialt),	
Safe	at	work	
(arbetsplatsolyckor,	
socialt)	

Podcast	(människor,	
kommunikation,	
samhälle,	integration,	
feminsim)		

Företag,	organisationer,	
kund,		

Socialt,	samhälleligt!		

Nine	Yards	 Affärsmässig	
	
“Därför	använder	vi	vår	
erfarenhet,	vår	kunskap	
och	vår	passion	för	att	
skapa	resultat,	effekt	
och	värde	–	varje	dag,	i	
vartenda	uppdrag	och	i	
varenda	detalj”	
	

	 Keolis	(fokus	på	
hållbarhet	vid	
varumärkesbygg),	
Stockholms	läns	
landsting	
(organdonation,	socialt)	

	 Uppdragsgivare,	
medarbetare	

Ekonomiskt,	socialt		

Gullers	Grupp	 Samhällelig	
”Samhällsintresset	
sitter	i	väggarna”	
”Sveriges	ledande	
kommunikationsbyrå	
för	samhällsaktörer”	

Följer	
branschorganisationen	
PRECIS:s	normer	

ECPAT	(stoppa	
näthandeln,	barns	
rättigheter,	socialt),	
Neuroförbundet	(MS,	
förståelse,	hälsa,	
socialt),	

Utbildningar	(externa).	
Blogginlägg	(är	du	en	
normbrytande	aktör)	

Allmänheten	(genom	
egna	initiativ	såsom	
stoppa	näthandeln),	
nischade	kunder	
(samhällsaktörer),	
potentiella	

Demokrati,	socialt	
	
“Vi	är	särskilt	starka	
inom	områden	som	
regional	utveckling,	
forskning,	innovation	
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Rättviseförmedlingen	
(rapport,	socialt,	
“Rättvisaren”).		

medarbetare.		
	

och	utbildning,	vård	och	
hälsa	samt	
samhällskommunikatio
n.”	
	
“Samhällsintresset	
sitter	i	väggarna”	
	

Pond	 Affärsmässig		
	
“We	like	to	think	of	
ourselves	as	responsible	
for	unleashing	our	
clients’	creativity,	as	
well	as	our	own.	“	

	 	 Volontärmässigt	
initiativ:	
astmamaskinen	

Kunder,	aktieägare,	
framtida	medarbetare	

Miljö,	ekonomiskt	

Le	Bureau	 Samhällelig	
	
“det	här	är	reklambyrån	
som	i	allt	vi	gör	utgår	
från	människan	och	
samhället.	Vi	vill	skapa	
innehåll	och	värde	i	en	
tid	av	skräp	och	
fragmentering.”	
”gör	en	verklig	skillnad	
för	våra	
uppdragsgivare,	men	
också	som	gör	nytta	för	
samhället	och	
människorna	i	det.	Om	
du	frågar	oss	så	går	det	
hand	i	hand.”		

	 RFSU:	
barnvagnsmarschen	
(socialt).	Hivrådet	
(socialt).		Skolverket:	
män	till	förskolan	
(socialt,	mångfald),	
jämställdhet.	Röda	
korset:	matpaket	Syrien	
(socialt),	Alcro	
(Färgfonden,	miljö),	
Raou	Wallenberg	
(socialt),	Hyundai	
(Gatans	lag,	hemlöshet,	
missbruk,	socialt),	
Smittskyddsinstitutet	
(Dansa	i	neon,	hälsa,	
socialt)	

Vann	priset	för	årets	
kampanj	i	Guldvågen	—	
tävlingen	som	belönar	
jämställdhet	i	
kommunikation.	
Stockholm	Open	
(sommarjobb,	
mångfald,	integration),	
TT-förändra	normer	
(socialt)	

Samhället,	kunder,	
framtida	medarbetare,	
uppdragsgivare	
	

Socialt,	miljö	
	
“satsa	på	idéer	som	på	
ett	relevant	sätt	gör	
samhället	bättre	och	
som	har	ett	verkligt	
värde	för	målgruppen,	
oavsett	om	avsändaren	
är	en	bank,	ett	
konstgalleri,	ett	apotek,	
en	hjälporganisation	
eller	ett	företag	som	
säljer	färg.”	
	

Westander	 Samhälleligt	
	
”Vi	vill	bidra	till	att	fler	
deltar	i	
samhällsdebatten”.	Vårt	
eget	ideal	är	”den	
demokratiske	

Fyra	kärnvärden:	
engagemang,	
öppenhet,	effektivitet,	
handling.	
Öppenhetskrav	i	
lobbying-processen	och	
sekretesskrav..	

Svebio:	bioenergi	
(miljö).		

Klimatnyheter		
	
Länk	till	sociala	medier	
med	tydlig	
hållbarhetsprofil	
(facebook,	twitter,	
linkedin)	

Medarbetare	–	framtida	
och	nuvarande,	kunder,	
samhället	
(intresserade),	andra	
aktörer	inom	näringsliv	
och	branschen.	Företag,	
organisationer,	

Socialt,	ekonomiskt,	
miljö	
	
(Specialistområden:	
skatterefomer,	
hållbarhet,	hälsa	&	
forskning,	klimat	&	
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lobbyisten”	
	
“Vi	på	Westander	
menar	att	
hållbarhetskommunikat
ion	bidrar	till	en	positiv	
samhällsutveckling.”	
	

	
“Westander	är	medlem	
i	Almega	och	Svenskt	
Näringsliv.	Vi	omfattas	
av	kollektivavtal	mellan	
Almega	
Tjänsteföretagen	och	
Akademikerförbunden.”	
	
“Westander	är	inte	
medlem	av	pr-
branschföreningen	
Precis.”	->	istället	tre	
mer	långtgående	
förhållningsregler.			
	
“Vi	sympatiserar	med	
Sveriges	
Kommunikationsbyråer
s	etiska	regelverk,	som	
säger	att	medlemmarna	
ska	bedriva	sin	
verksamhet	på	ett	sätt	
som	är	”förenligt	med	
sociala,	ekonomiska	och	
miljömässiga	principer	
för	en	hållbar	
utveckling”.”	
	
Föräldrapolicy	
	
Miljöpolicy	
	
Kollektivavtal	
	

	
PR-handboken,	ex	
hållbarhetskommunikat
ions-tips	
	
Forum	för	skattereform	
(“Sverige	behöver	ett	
samhällsekonomiskt	
effektivt	skattesystem	
som	bidrar	till	en	
hållbar	ekonomisk	
tillväxt	och	säkerställer	
finansieringen	av	
välfärden.	Vi	på	
Westander	vill	verka	för	
en	parlamentarisk	
utredning	om	en	stor	
skattereform.”)	
	
Inlägg	i	tidningen	
Resumé	(tillgängliga	på	
hemsidan),	om	PR-
branschens	roll	&	
ansvar	
	
Öppna	kurser	
	
”Vi	har	under	många	år	
opinionsbildat	för	att	
pr-byråer	öppet	ska	
redovisa	sina	
lobbyinguppdrag.”	

anställda,	leverantörer,	
ideella	organisationer,	
media,		

energi,	
samhällsbyggnad,	
utbildning	och	
arbetsmarknad)	
	
	
	

Wildeco	 Affärsmässig	
”helhetslösningar”	
”engagerade	i	våra	
uppdrag”	

Wildecos	ansvariga	
konsult	i	
hållbarhetsfrågor	är	
Certifierad	EFFAS	ESG	

Wildeco	har	producerat	
prisvinnande	
årsredovisningar	och	
CSR-rapporter	sedan	

	 Kunder,	medarbetarna	
(kontakt/team),	
partners,	nätverk,		
	

Pratar	bara	om	
hållbarhet	brett,	
definierar	det	inte	
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Analyst	
	

80-talet.	
	

“Wildeco	bistår	kunder	
med	behovsanalys,	
anpassning	till	
investerarnas	
hållbarhetskrav	samt	
kommande	reglering	
gällande	
hållbarhetsredovisning”	
	

U&WE	 Samhällelig	
	
“U&We	Sveriges	mest	
innovativa	byrå	i	
hållbarhetsfrågor”	
	
“Vi	kallar	oss	”Catalyst	
for	Good	Business”	och	
vår	ambition	är	att	
förena	god	lönsamhet	
med	socialt	ansvar	och	
miljöhänsyn.”	
	
“Vår	idé	var	enkel.	Vi	
ville	jobba	med	
företagen	och	inte	
emot	dem.	Inom	
näringslivet	finns	
mycket	makt	och	
medel,	här	finns	
resurserna	och	sålunda	
även	möjligheterna”	

”Bortom	lagen”,	ISO	
9001	&	ISO14001,		
kvalitets	och	
hållbarhetspolicy	
(ZeroMission),	
klimatbokslut,	
utvärderar	
kunduppdrag	med	
planetindex,	följer	FN:s	
Global	Compact	
	
“Vår	mest	betydande	
påverkan	på	planetens	
hållbarhet	sker	indirekt	
genom	arbetet	med	
våra	kunder.”	
	
	

Risenta:,	
leverantörskedjan	
(miljö,	klimat,	socialt).	
Coop	(miljö),	Securitas	
(klimatpåverkan)	
	
”Vi	har	hjälpt	MySafety	
att	genomföra	en	
riskanalys	över	deras	
verksamhet,	både	den	
egna	och	
leverantörers.”	
	
”Hjälpt	Coop	att	
analysera	hur	de	kan	
undvika	att	medverka	
till	att	exploatera	
fiskebestånden.”	
	
Max	
Hamburgerrestauranger
”För	dem	har	vi	
analyserat	innehållet	av	
växthusgaser	i	deras	
menyer.”	
	
Grönytefaktorn	är	ett	
exempel	på	hur	U&We	
hjälpt	företag	och	
organisationer	att	

Under	2014	belönades	
vi	med	första	pris	i	
Green	Tenant	Award	för	
vårt	miljöarbete	på	
kontoret.	
	
Företagets	likviditet	är	
placerad	hos	
Ekobanken.	”På	så	vis	
kommer	den	till	nytta	
genom	bankens	
utlåning	till	sociala	och	
miljöinriktade	initiativ.”	
	
Grönsamma	affärer	
	
Marknadsför	seminarier	
med	hållbarhetsfokus	
på	sin	hemsida.	
	
Våra	hjältar	”Vi	
uppmärksammar	bland	
annat	några	personer,	
företag	och	
organisationer	som	
betytt	extra	mycket	för	
oss	och	vår	historia.”	Ex	
Coop,	Ekobanken,	Max.		
Ekokvitto,	Toxic	
Footprint.		

Företag,	organisationer,	
samhället,	Kunder	som	
vill	vara	katalysatorer	
inom	hållbarhet,	
samarbetspartners,	
leverantörer,	
miljöorganisationer,	
ideella	världen,	
näringslivet,	
förvaltningar,	
konsumenter,	
myndigheter,	
investerare,	personal,	
underleverantörer,		

Socialt,	ekonomiskt,	
miljö	
	
“Med	en	bred	
kompetens	inom	
hållbarhet	och	
spetskompetens	inom	
miljö	och	klimat	siktar	vi	
alltid	högt	i	vårt	arbete	
med	hållbarhetsdriven	
affärsutveckling.”	
	
“Vi	är	ett	team	på	16	
konsulter	med	
kompetenser	inom	
miljö,	hälsa,	etik,	socialt	
ansvar	och	affärer.”	
	
“Vi	kan	erbjuda	tjänster	
inom	hela	CSR-spektrat	
–	miljö,	klimat,	MR-
frågor,	
korruptionsrisker,	
arbetsförhållanden	och	
så	vidare.”	
	
	
	



55	

	

bredda	sin	
hållbarhetsstrategi	för	
att	även	integrera	
ekosystemtjänster	och	
biologisk	mångfald.		
	
	
	
	
	
	

	
U&We	deltog	i	
etableringen	av	CDP	
som	riktar	sig	till	500	
börsföretag	världen	
över.	En	global	standard	
för	klimatrapportering	

Greatness	Public	
Relations	

Samhällelig		
”Hållbar	
kommunikation	för	
samhälle	och	näringsliv”	
	
“Vår	mission	är	att	
utbilda	och	dela	med	
oss	av	vår	kunskap	inom	
kommunikation	till	
företag	och	
organisationer.	En	värld	
som	kan	kommunicera	
är	helt	enkelt	en	bättre	
värld.”	

	 Nimo:	miljöteknik,	
torkskåp	(miljö)	

Midnatsseminariet	i	
Almedalen:	sanningar	
och	opinion	(socialt).		
Instiftat	
Almedalstipendiet,	för	
att	främja	mångfald	och	
förstärka	
underrepresenterade	
röster	i	Almedalsbruset.	
	

Näringsliv,	företag,	
organisationer,	kunder,	
opinionsbildare,	media,	
anställda,	
entreprenörsföretag,	
börsnoterade	bolag,	
ideella	organisationer.		

Samhälleligt	är	det	enda	
som	uttryck	explicit,	
demokrati	

Long	Tall	Sally	 Samhällelig		
	
”Vår	verksamhet	
genomsyras	av	hänsyn	
till	såväl	människor	som	
miljö”	
	
	”Trovärdig	PR	och	
kommunikation	kring	
hållbarhetsfrågor”		
	
”Ofta	med	
hållbarhetsfrågor	som	
en	del	av	budskapet”.		

 ”Bygger	på	de	
övergripande	
principerna	i	ISO	
26000”	”	Code	of	
Conduct	som	styr	hur	vi	
beter	oss	mot	varandra	
och	gentemot	övriga	
intressenter.”	
	

	 Bok,	arbetsmodell	för	
att	identifiera	och	skapa	
positiv	uppmärksamhet	
för	sina	
hållbarhetsfrågor.	
	
Söker	aktivt	kunder	och	
uppdrag	som	kan	bidra	
till	långsiktig,	hållbar	
utveckling.			
	
Aktiviteter:	förmedlar	
nyheter	på	
hållbarhetstema	på	sin	

 Kunder,	medarbetare	–	
framtida	och	
nuvarande.	Samhället	–	
influera	aktörer	genom	
sin	bok	exmpelvis.		
Näringsliv,	offentlig	
sektor,	branschförbund,	
intresseorganisationer,	
nätverk,	media,		

Socialt		
	
Mångfald	bland	
medarbetarna	
”människor	med	olika	
erfarenheter	och	
bakgrunder”,	utbildning	
och	balans	för	
medarbetare.	
	
Skriver	mycket	om	
hållbarhet	men	
definierar	det	inte.	
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“Vi	är	orubbligt	
övertygade	om	att	
genomtänkt	
kommunikation	–	om	
än	inte	försätter	berg	–	
så	i	varje	fall	gör	tydlig	
skillnad.”	
	
.		

hemsida	(”släng	ingen	
mat!”).	Sally	says	–	
föreläsningar,	
workshops	på	tema	
hållbarhet	(cirkulär	
ekonomi	ex).	Tjänster	
de	erbjuder	relaterade	
till	hållbarhet	
(hållbarhetskommunika
tion).	Priset	Årets	Sally	
–	”kommunicerar	på	ett	
intelligent	och	kreativt	
sätt	för	att	göra	världen	
lite	bättre	för	
människor	och	miljö.”	
Bok	–	PR	&	Hållbarhet.	
	
Genom	nätverk	bidra	
med	vårt	engagemang	i	
gemensamma	frågor	
och	stödja	en	positiv	
utveckling	inom	vårt	
område.	

Global	Happy	People	 Samhällelig	
	
“För	oss	markerar	
namnet	vår	inriktning	
och	ambition.	Vi	är	
övertygade	om	att	alla	
företag	måste	se	över	
sin	påverkan,	både	
lokalt	och	globalt.	Om	
världen	ska	bli	en	
gladare	plats	att	leva	på	
behöver	vi	börja	på	
hemmaplan.”	
	

	 Riksförhundet	FUB	
(normer,	socialt),	
Stockholms	vatten	(CSR,	
ansvarstagande),	
Stockholm	Biochar	
Project	(miljö)	
	

CSR-podd	sen	2014	
(CSR,	ansvarstagande	
och	hållbarhet.)	
	

Nätverk,	kunder,	
mediafolk,	experter,	
företagsledare,	
debattörer,	
uppdragsgivare	

Ekonomi,	miljö	och	
socialt	ansvar	hör	ihop	
och	utgör	självklara	
delar	i	verksamheten	
	

Soya	Kommunikation	 Samhällelig	
“Soya	Kommunikation	

Fastställt	
kvalitetssäkringssystem	

Sanoma	Utbildning	
(prio,	socialt,	

Soya	Kommunikation	
har	genomfört	en	

Individer,	samhället,	
organisationer,	företag,	

Miljö,	socialt,	
ekonomiskt,		
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har	som	uttalat	mål	att	
verka	för	en	hållbar	
utveckling.”	
	
“Soya	kommunikation	
är	en	fullservicebyrå	
inom	marknads-
kommunikation.		
Huvuduppgiften	är	att	
omsätta	strategier	och	
visioner	till	relevant	och	
effektiv	
kommunikation.	“	
	
	
	

	
Soya	Kommunikation	är	
ARU-auktoriserade	och	
medlemmar	i	
branschförbundet	
Sveriges	
Kommunikationsbyråer.	
Vi	följer	förbundets	och	
Annonsörföreningens	
rekommendationer	för	
arbetssätt,	avtal	och	
etiska	regler.	
	
“Vi	är	miljöcertifierade	
sedan	2004	och	väljer	
själva	leverantörer	som	
har	ett	dokumenterat	
miljöarbete.”	
	
“Sedan	2004	sker	vårt	
miljöarbete	i	enlighet	
med	kravstandarden	i	
Svensk	Miljöbas.	Svensk	
Miljöbas	
miljöledningsstandard	
bygger	på	
grundläggande	delar	i	
ISO	14001	och	EMAS.”	

utbildning),	Yennenga	
Progress	(hållbar	global	
utveckling,	mänskliga	
rättigheter,	demokrati),	
Mälardalsrådet	
(socialt),	forum	för	
levande	historia	
(motverka	intolerans,	
socialt)	

miljöutredning	för	att	
fastställa	vilka	
miljöaspekter	som	är	
betydande,	formulerat	
och	dokumenterat	en	
miljöpolicy	samt	satt	
upp	miljömål	och	
handlingsplaner.		
	
“Vårt	hållbarhetsarbete	
innebär	också	att	vi	
investerar	eget	arbete	
för	att	stötta	olika	
hjälpverksamheter	med	
små	resurser.”	
	

politik,	näringsliv,	
akademin,	
uppdragsgivare,	
uppdragsgivare	inom	
offentlig	verksamhet,	
leverantörer,	
medarbetare		

	
“Det	omfattar	alla	
aspekter	av	företagets	
verksamhet	inom	såväl	
miljöfrågor	som	sociala	
och	ekonomiska	frågor.	
Konkret	handlar	det	
både	om	minska	
företagets	egen	
miljöpåverkan	men	
också	att	genomföra	
våra	uppdrag	på	ett	så	
hållbart	sätt	så	möjligt.”	
	
“Samtliga	medarbetare	
har	gått	utbildning	i	
grundläggande	
miljökunskap.”	
	

Where	is	my	pony	 Samhällelig	
	
“Vi	hjälper	företag,	
organisationer	och	
offentliga	aktörer	att	nå	
ut,	påverka	och	skapa	
resultat.	Genom	
ansvarsfull	
kommunikation	och	god	
design	verkar	vi	för	
sunda	affärer	och	en	

	 Miljöförvaltningen	
Göteborgs	stad	
“greenhackgbg	(miljö,	
hälsa,	socialt),	
ElectriCity	(elbussar,	
miljö),	
Naturskyddsföreningen	
(klimatmonter	WoW).		

Stora	sopguiden	
	
Filmtips	
	
Årets	julklapp,	skänkte	
pengar	till	Sembrando	
Esperanza	Peru	(stödjer	
tuberkulossjuka	barn	
och	unga	vuxna)	

Företag,	organisationer,	
offentliga	aktörer,	
näringsliv,	forskare,	
samhälle,	medarbetare,	
kunder,	leverantörer	

Miljö,	socialt,	
ekonomiskt	
	
“Företaget	har	en	tydlig	
miljö-	och	
hållbarhetsprofil	
baserad	på	
medarbetarnas	
kunskaper	och	
engagemang.	Det	
avspeglas	både	i	vår	
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hållbar	utveckling	i	
branscher	med	
framtiden	för	sig.”	

egen	verksamhet	och	i	
många	av	våra	
uppdrag.”	

Bosons	Byrå	 Samhällelig	
	
“Mediebyrå	med	
rådgivning	inom	
marknadskommunikati
on	och	med	ett	hållbart	
perspektiv”	
	

	 	 Hållbar	
marknadskommunikati
on	är	en	handbok	som	
hanterar	
helhetsperspektivet	på	
vad	
marknadskommunikati
on	är.	De	visar	också	på	
nödvändigheten	av	ett	
helhetstänkande	och	
att	integrera	CSR	(miljö,	
affärsetik	och	socialt	
ansvarstagande)	i	det	
dagliga	arbetet.	
	
Förmedlar	
Nyheter/Branschnytt	på	
hemsidan:	Svegro	–	
närproducerade,	
ekologiska	grönsaker	–	
socialt	och	miljö.		

Aktörer,	kunder,	media,	
konkurrenter,		

Miljö	
	
“Hur	gör	jag	för	att	
miljömärka	mitt	
event?”	
	
Kvalificerad	
medierådgivning.	Här	
ingår	
kommunikationsplaneri
ng	ur	ett	hållbart	
perspektiv.	
	
	
	

	

	


