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Abstract 

The essay is based on a study of how three companies work with CSR. The aim of the study 

was to examine how the selected companies choose to communicate its CSR work to external 

stakeholders.  

 

The issues I have chosen to assume are:  

 How do companies choose to communicate their CSR work?  

 Do companies in various industries Communicate CSR in the same way? 

 Have companies that are in different industries the same approach to CSR? 

 Is there any connection between company’s external communication of CSR and 

corporate media relations? 

 

During the work, a respondent from each company have been interviewed. A content analysis 

was carried out by the companies' homepages. Thru the study the writer has found out that the 

companies not use only one special person who manages all the CSR work, but it is 

something they think should be spread throughout the whole company. To reach out to its 

external stakeholders in a credible way, they believe that social responsibility have to be self-

evident to everyone in the organization and be a part of the company's vision. The various 

companies who are in different fields works on similar issues although their approach and 

main question may be differ depending on the industry.  

 

Their views on social responsibility are a bite different between the companies which may be 

because it´s a question what companies think that the social responsibility means. However, 

did all companies that participated in the study think that social responsibility includes 

environmental and social issues. 

 

regardless of how companies choose to define the concept and no matter how they choose to 

work with these issues it’s a great advantage to also communicate what they do to the media. 

Media can be an effective channel for the company to reach out to their stakeholders and 

build credibility. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen bygger på en undersökning om hur tre företag arbetar med CSR. Syftet med 

undersökningen har varit att granska hur de utvalda företagen väljer att kommunicera dess 

CSR-arbete till externa intressenter.  

De frågeställningar studien bygger på är:  

 Hur väljer företag att kommunicera CSR?  

 Kommunicerar företag inom olika branscher CSR på samma sätt? 

 Ser företag inom olika branscher samhällsansvaret på likvärdigt sätt? 

 Finns det någon koppling mellan företags externa kommunikation av CSR och företags 

medierelation?  

Under arbetets gång har en respondent från respektive företag intervjuats. En innehållsanalys 

har även genomförts av företagens hemsidor. Undersökningen har gett författaren kunskap om 

att de undersökta företagen anser att CSR-arbetet bör finnas utspritt inom hela verksamheten 

och inte enbart skötas av en person. För att lyckas nå ut till sina externa intressenter på ett 

effektivt och trovärdigt sätt måste det sociala ansvaret vara en självklarhet för alla inom 

organisationen och vara en del av företagets vision. Synen på samhällsansvaret skiljde sig 

mellan företagen vilket kan bero på att det är en tolkningsfråga vad företagen anser är ett 

socialt samhällsansvar. Dock satte samtliga företag som deltagit i undersökningen in 

miljöfrågor och sociala frågor i begreppet. De olika företagen som befinner sig i olika 

branscher arbetar med liknande frågor fast deras tillvägagångssätt och huvudfråga kan skilja 

sig något mellan branscherna.  

Hur företagen än väljer att definiera begreppet och hur de än väljer att arbeta med dessa frågor 

är det en stor fördel att även kommunicera vad de gör till media. Media kan nämligen vara en 

effektiv kanal för företaget att nå ut till sina intressenter samt att skapa trovärdighet 
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1 Introduktion 

Det inledande kapitlet innehåller en genomgång av de tankar som ligger till grund för den 

här studien. Det ges en kort bakgrund till varför studien genomförts samt 

problembeskrivning, syfte och en redovisning av de frågeställningar som studien bygger på.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

År 1953 publicerades boken ”Social responsibilities for the businessman”, vilken blev 

upptakten till diskussionen kring CSR, Corporate Social Responsibility. CSR skulle förenklat 

kunna översättas med företagets sociala ansvar. Kritiker ansåg att detta var emot företagens 

verkliga mål, det vill säga att maximera värden för aktieägarna
1
. 

Vi lever idag i en tid där klimatet ständigt är i förändring och vi blir allt mer miljömedvetna. 

Konsumenten väljer idag produkter som är producerade på ett etiska och miljömässiga ”bra” 

sätt. Mitt i denna djungel av direktiv står företagen. För att idag få konkurrenskraft och vinna 

marknadsandelar måste företagen uppmärksamma och ta det sociala ansvaret som förväntas 

av dem. I en tidigare studie (Corporate Social Responsibility - Varför företagen tar ett ökat 

ansvar i samhället
2
) har författarna i april 2008 sökt på begreppet Corporate social 

responsibility på sökmotor Google. Sökningen hade resulterat i 150 000 träffar, och vid en 

sökning av förkortningen CSR hade resultatet blivit 14 200 000 träffar. Denna undersökning 

gav upphov till att författaren gjorde en ny underökning i maj 2009. Den nya underökningen 

skedde på samma sökmotor och resultatet var enligt författaren förvånande. Förkortningen 

CSR gav i föregående studie flest träffar och vid en ny sökning blev resultatet 18 200 000 

träffar vilket är en relativt stor ökning. Men resultatet av sökningen på Corporate social 

responsibility gav en ännu större ökning, då sökningen resulterade i 24 300 000 träffar. 

Reflektion angående denna stegring är att i och med globaliseringen av företag och en allt mer 

upplyst konsument, blir företag tvungna att agera utefter sociala och miljömässiga 

hänseenden. Samtidigt börjar CSR bli ett allt mer vedertaget begrepp som företagen väljer att 

använda sig utav för att uppfylla konsumenternas förväntningar. 

 

En förändring som skett här i Sverige är att statligt ägda företag har en skyldighet att årligen 

utforma en hållbarhetsredovisning, vilket är en rapport för hur företaget arbetat mot en hållbar 

utveckling under året. Även detta kan ha gett upphov till en ökning av användandet av 

begreppet i Sverige. Då konsumenten idag blir allt mer upplyst och medveten i sitt 

konsumerande är det även en viktig del för företag att kommunicera sitt sociala 

ansvarstagande och CSR-arbete till såväl slutkonsumenten som leverantörer och 

samarbetspartners. Genom extern, så väl som intern, kommunikation och väl utarbetad 

                                                
1 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K (2008) s.30 

2 Boqvist, L. Englund, A. Johansson, I.(2008). Corporate Social Responsibility - Varför företagen tar ett ökat 

ansvar i samhället. Kandidatuppsats i företagsekonomi, Mälardalens Högskola. 



7 

 

strategi angående hur företaget jobbar i de ekonomiska, samhällsmässiga och miljömässiga 

frågor kan de idag positionera sig på marknaden.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag väljer att kommunicera dess CSR-arbete till 

externa intressenter. Genom att titta på tre olika företag, inom olika branscher, är avsikten att 

se om CSR-arbete sker på samma sätt inom de tre utvalda företag eller om arbetet med CSR 

skiljer sig dem emellan, beroende på branschtillhörighet och marknad.  

De frågeställningar denna studie bygger på är:  

 Hur väljer företag att kommunicera CSR?  

 Kommunicerar företag inom olika branscher CSR på samma? 

 Ser företag inom olika branscher samhällsansvaret på likvärdigt sätt? 

 Finns det någon koppling mellan företags externa kommunikation av CSR och företags 

medierelation? 

I undersökningen har fokus lagts på dessa frågor. För att få en bredd i undersökningen har 

företag valts ut som befinner sig inom olika branscher samt som arbetar på olika marknader.  

1.4 Företagsval  

Målet med denna studie är att få olika perspektiv och därför valdes ett litet, ett mellanstort och 

ett stort företag. Valet av företag på en mindre marknad, en lokal marknad blev Konsum 

Värmland. Som representant för ett företag på en ”mellanstor” marknad, en nationell 

marknad, blev Vectura. För att representera ett företag som arbetar på en ”stor” marknad, en 

internationell marknad, ansågs Fortum vara en bra representant.  
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2 Teori 

I teoriavsnittet pressenteras den fakta som är hämtad från tryckta och digitala källor. 

Avsnittet skall utgöra en grund att stå på inför det empiriska avsnittet. I avsnittet presenteras 

bland annat de begrepp och teorier som använts i uppsatsen.  

2.1 Begreppet CSR 

Människor är numera mer medvetna om den miljöpåverkan som industrier vållar jorden och 

klimatet, vilket betyder att företag inte längre kan ignorera de effekter på miljön som deras 

verksamhet orsakar. Det har skett en stor förändring i vad konsumenter förväntar sig av 

företag. Produktens pris och kvalitet är inte längre det enda viktiga, konsumenten förväntar 

sig även att produkten ska vara producerad på ett sätt som är etiskt och moraliskt hållbart
3
.  

CSR är ett frivilligt arbete där företaget tar ett ökat ansvar för att på olika sätt göra mer än vad 

lagen kräver. Arbetet kan yttra sig på olika sätt och det är upp till företaget hur de väljer att ta 

sitt ansvar och utforma sitt engagemang.
 
Det finns dock ett flertal definitioner av begreppet 

CSR och det är inget av dem som anses som den enda ”rätta” definitionen. Den generella 

synen är ändå att CSR ett uttryck för hållbar utveckling på företagsnivå. Det vill säga ett 

begrepp som handlar om hur företag tar ansvar för sin påverkan på miljö och samhälle
4
. Valet 

av definition i till denna uppsats är den som EU-kommissionen get ut: “Ett koncept där 

företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet och i sina 

affärskontakter på frivillig väg.”
5
 

CSR har kommit för att stanna. Frågan i dag är inte om företag ska ta socialt ansvar, utan hur 

de ska bete sig för att föra detta
6
. CSR skiljer sig även något från begreppet hållbar utveckling 

som istället för de etiska frågorna syftar till det ekonomiska ansvaret och att alla delar ska ha 

en etisk grund baserat på de normer och värderingar som samhället ställer på de olika 

producenterna
7
. Dock innehåller de båda begreppen en hel del liknande frågor rörande ansvar. 

2.2 Triple bottom line 

År 1994 myntade John Elkington uttrycket Triple bottom line. Triple bottom line handlar om 

att företag ska ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.
8 
 

                                                
3 Larsson, L-O. Ljungdahl, F. (2008). S.15 
4 Ljungdahl, F. Bilaga 3 

5 http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_sv.htm 

6 Borglund, T. De Geer, H. Hallvarsson, M. (2009) s.13 

7 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008) s.15 

8 Elkington, J. (2004) s. 1-16. Ursprungligen pressenterad i http://www.johnelkington.com/TBL-elkington-

chapter.pdf 
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Enligt Elkington handlar det sociala resultatet om så väl hur företaget ser efter deras anställda 

och samhället som hur företaget tar ansvar för miljön och miljöpåverkan företaget har. Den 

ekonomiska aspekten i Triple bottom line teorin handlar som det ofta gör i affärssammanhang 

om företagets ekonomiska resultat.  

Enligt Elkington och Triple bottom line teorin räknas alla de tre delarna ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt resultat in i företagets sammantagna resultat. Elkington menar även 

att Triple bottom line teorin inte ska ses som ett hjälpmedel för hur företagen ska redovisa sitt 

resultat utan mer som ett hjälpmedel för företagen att se på sin verksamhet utifrån andra 

aspekter än enbara den ekonomiska
9
. Det kan vara svårt att skilja CSR och Triple bottom line 

teorin åt då de berör nästan samma frågor och trots att Elikington menar att hans modell ska 

ses som ett hjälpmedel för företag att se på sin verksamhet utifrån flera aspekter kan modellen 

föra tankarna till redovisningen av ett resultat, (en "bottom line") med avseende på 

dimensionerna ekonomi, miljö, socialt
10

. 

 

Figur 1.1 

Modellen för hur Triple bottom line teorin fungerar kan med fördel beskrivas som tre cirklar. 

Varje cirkel omfattar ett av de tre ansvarsområdena; miljö, socialt och ekonomiskt. Denna 

modell visar att de tre områdena inte är enskilda arbetsområden utan bör fungera ihop. I 

mitten bildas en ”trekant”, och ett företag som kan placera sig inuti ”trekanten” skulle kunna 

beskrivas som det ultimata företaget, utifrån Triple bottom line teorin
11

.  

Denna studie bygger på två av de tre bitarna i Triple bottom line teorin. Även om de tre 

bitarna är starkt sammankopplade har fokus under studien legat på den sociala och den 

miljömässiga biten, på grund av att den definition av CSR studien bygger på är ifrån EU 

kommissionen: Ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin 

verksamhet och i sina affärskontakter på frivillig väg
12

. 

                                                
9 Elkington, J. (2004) s. 1-16 

10 Ljungdahl, F bilaga 3 

11 Hämtat från kurs: Certifikat – Hållbarhetsredovisning, Företagsekonomiska Institutet (2009-04-22) 

12 http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_sv.htm 

Miljö Socialt 

Ekonomi 
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2.3 Anledningar till ansvarstagande 

Vad får företagen att ta miljömässigt och socialt ansvar? Revisions- och konsultföretaget 

Grant Thornton genomfört i början av 2008 en undersökning för att ta reda på just det. I 

undersökningen deltog 7 800 medelstora företag i 34 länder. Rapporten visar att företagen 

som bedriver CSR-aktiviteter till största delen gör det för personalens, varumärkets och 

planetens skull. Bland de svenska företagen som varit delaktiga i undersökningen svarade 68 

procent att rekrytering av ny personal samt bevarande av personal är en viktig drivkraft för att 

bedriva en etisk affärsverksamhet. Men även byggandet av varumärket ansågs som en viktig 

drivkraft. Samma rapport visade att 35 procent av de svenska företagen anser att ett viktigt 

skäl till att arbeta med CSR är för att rädda planeten
13

.  

2.3.1 Fördelar för företaget 

Företags arbete med miljöfrågor och sociala frågor har fått ett stort medieutrymme. Detta har 

lett till att företag som inte arbetar med dessa frågor antingen inte fått någon uppmärksamhet 

eller blivit uppmärksammade på ett negativt sätt, medan de företag som arbetar aktivt med 

CSR-frågor ofta blivit uppmärksammade på ett positivt sätt. Det leder till att företag som 

arbetar med CSR-frågor blir mer attraktiva för konsumenten och på så vis mer 

konkurrenskraftiga. Konsumenter idag är mer miljömedvetna och gör aktiva val när de 

konsumerar, vilket kan betyda att företag som inte har starkt och förtroendegivande 

varumärke kan komma att tappa kunder. I och med detta har företagens syn på företagande 

förändrats och många företag arbetar med långsiktigt socialt ansvarstagande. Företagen 

förväntas idag jobba med miljöfrågor och socialt ansvar. Men att arbeta med dessa frågor är 

även gynnsamt för företaget då bland annat varumärket stärks, medarbetarna kan känna en 

stolthet för företaget och konsumenterna kommer tillbaka
14

.  

2.3.2 Påverkan på de externa intressenterna 

Ett centralt begrepp inom alla företag är intressenter. Enligt Löhman och Steinholz betecknas 

den som har ett intresse i företaget som en intressent och i dag är det många fler än de 

finansiella intressenter som företaget måste tänka på. Intressenter har en avgörande betydelse 

för företag som arbetar med CSR, eftersom det är intressenterna som påverkar företaget att 

vilja ta ett ökat ansvar gentemot omvärlden
15

.  

 

Enligt Löhman och Steinholz kan intressenter delas upp i två olika kategorier; primära och 

sekundära intressenter. Företagets primära intressenter är nödvändiga för att företaget ska 

kunna existera. De primära intressenterna är bland annat kunder, leverantörer, ägare och 

medarbetare. Mellan företaget och dess primära intressenter råder ett utbyte, ofta av resurser 

eller tjänster. De sekundära intressenterna är de som påverkar de primära intressenterna. Till 

                                                
13 www.grantthornton.se/Filbibliotek/Press/pressmeddelande%20CSR.pdf 

14 Larsson, L-O. (2005) s. 99-110 

15 Löhman, O. Steinholtz, D. (2003) s.177, 128 

http://www.grantthornton.se/Filbibliotek/Press/pressmeddelande%20CSR.pdf


11 

 

de sekundära intressenterna räknas bland annat media, myndigheter och olika 

intresseorganisationer. Denna grupp påverkar företaget, men de är inte nödvändiga för att 

företaget ska kunna överleva, på samma sätt som de primära. Det är viktigt för företaget att 

identifiera och rangordna vilka som är deras viktigaste intressenter utifrån deras verksamhet
16

.  

Kunden  

Kunden förväntar sig idag ett mervärde och det räcker därför ofta inte för företagen att enbart 

sälja bra produkter. I ett allt mer konkurrenskraftigt samhälle blir det allt svårare för företag 

att leva upp till kundens krav. Kunden vill kunna identifiera sig med produkten och företagets 

värderingar, vilket innebär att företaget eller själva produkten måste stå för något. Kunden 

kräver att företaget ska visa var de står och vad de står för. Om kunden inte håller med 

företagets värderingar väljer de konkurrenternas produkt eller tjänst istället. På det sättet blir 

makten hos konsumenterna allt starkare och efterfrågan på ansvarstagande företag ökar
17

.
 
 

2.3.3 Medias roll för påverkan på externa intressenter 

Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson har media en väsentlig roll vad gäller företagets 

CSR-arbete. De menar att i och med medias granskning av företagen väcks både förtroende 

och misstroenden. Borglund med flera menar även att om det inte vore för media hade CSR 

inte utvecklats som det gjort. Rädslan för att skandaliseras i media är enligt dem den 

viktigaste anledningen till att företag arbetar med CSR
18

.
 
Media kan även fungera som en 

positiv kanal för företag. De företag som är framstående lyfts oftast fram i media, vilket kan 

skapa en positiv effekt för företag. Företag kan alltså utnyttja media istället för att bli 

utnyttjade. Genom att arbeta med CSR och visa vad de gör i ett CSR-sammanhang kan 

företagen bli ännu mer konkurrentkraftiga. Media är även för många företag den viktigaste, 

ibland den enda, kanalen för att kommunicera ut sitt CSR-arbete
19

.  

Stora företag är synliga för medias bevakning. Det CSR-ansvar media trycker på blir där med 

företagen tvungna att engagera sig i, till exempel klimatfrågan. Medias uppgift är att förmedla 

både det som företagen lyckats bra med men även det de inte lyckats så bra med. Media är 

påtryckare, opinionsbildare och förmedlare av bland annat frågor rörande CSR och hållbar 

utveckling inom företag. På grund av medias bevakning av företagen får de en press på sig att 

vilja visa upp goda resultat i frågan om deras CSR-arbete
20

. 

                                                
16 Löhman, O., Steinholtz, D. (2003) s 130 

17 Löhman, O., Steinholtz, D. (2003) s.47 

18 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.25 

19 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008) s. 133 

20 Ljungdahl, F bilaga 3 
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2.4  Organisation och kommunikation 

Kommunikationen med externa intressenter kan vara avgörande för att nå ut med det sociala 

ansvarstagandet. I kommunikationen är det viktigt att intressenternas förväntningar möts.
21 

Företagen är idag beroende av sina intressenter, och intressenterna är i sin tur beroende av 

företaget eftersom företaget tillfredställer deras behov. I dagens föränderliga samhälle, i takt 

med globaliseringen och människors allt större miljömedvetenhet, är det allt fler som 

intresserar sig för företagens arbete och deras påverkan på människor, samhälle och miljö
22

.  

Det blir även allt viktigare för företag att informera deras intressenter om det ansvar som de 

tar i samhället. Trots det tvekar en del företag med att kommunicera deras ansvar. Detta kan 

enligt Gafström med flera bero på att företagen ser kommunikationen i sig, som en svår 

uppgift. De menar att många företag som passionerat arbetat med sitt sociala ansvar blivit 

sågade i media på grund av att de inte nått ut med sin kommunikation korrekt. Företag som 

råkat ut för detta vet inte hur de ska gå till väga för att kommunicera ut sitt budskap
23

.
 
 

 

Många företag väljer att redovisa sitt sociala ansvarstagande på deras hemsidor
24

. Utöver det 

är det en mångfald av märkningar och etiketter som symboliserar att produkter är producerade 

på ett miljömässigt korrekt sätt och under bra arbetsvillkor. KRAV och Rättvisemärkt är de 

märkningar som tillhör de vanligaste. KRAV-märkningen är Sveriges mest kända symbol för 

ekologiskt odlade produkter och det står för bra miljö, god hälsa, god djuromsorg och socialt 

ansvar
25

. Rättvisemärkt är en ”oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och 

levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer” samt att barnarbete och 

diskriminering motarbetas
26

.  

 

Att visa på hemsidor, i redovisningar samt genom märkning är olika sätt för företaget att visa 

att de tar ansvar. Det är dock viktigt att företaget inte enbart hamnar i en 

envägskommunikation. Kommunikationen måste även handla om att delta i dialoger med 

intressenterna, för att kunna skapa en relation till dem. De intressenter som företaget har goda 

och långsiktiga relationer med, kan komma att vara mer lojala mot företaget och inte hänga ut 

dem på felaktiga grunder
27

.
 
Gafström med flera menar att det inte finns något sätt att 

kommunicera på som är bättre än alla andra. Kommunikationssättet beror helt på vilken 

bransch företaget befinner sig i och vad de vill kommunicera. Det handlar även mycket om 

vilken identitet som organisationer vill förmedla till omvärlden och till vem det ska 

förmedlas
28

. Vissa CSR-frågor är mer relevanta för vissa branscher, som till exempel 

                                                
21 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008) s 133-134 

22 Ammenberg, J. (2004) S.142 

23 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008) s 134 

24 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008) s 139 

25 www.krav.se 

26 www.rattvisemarkt.se 

27 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008)  s.134-134 

28 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008) s.133 
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barnarbete som främst förekommer i vissa branscher och länder. Sen finns det frågor som alla 

branscher berörs av som till exempel klimatfrågan
29

. 

2.4.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk CSR-kommunikation handlar om den formella och informella kommunikationen 

samt relationen mellan företag och dess intressenter, vilket är en viktig del av CSR-arbetet. 

Målet är inte att öka försäljningen utan att skapa goda relationer och öppna upp 

informationskanaler mellan företaget och dess intressenter
30

.
 
 

Idag blir företag allt mer beroende av hur de uppfattas av sina intressenter. I relationen mellan 

företag och intressenter är kommunikationen ett viktigt verktyg medan ett välfungerande 

CSR-arbete är beroende av denna kommunikation
31

.
 
 

2.4.2 Hållbarhetsredovisning 

Omfattningen av företags samhällsansvar blev allt mer märkbart under 2000-talets början då 

den frivilliga separata miljöredovisningen stegvis ersattes av en mer omfångsrik 

redovisning, närmare bestämt hållbarhetsredovisningen
32

. Hållbarhetsredovisningar är ett sätt 

att förse intressenter med information om verksamheten. Att utforma en 

hållbarhetsredovisning och bidra med den information som intressenten vill ha skapas goda 

relationer mellan företaget och dess intressenter. Genom att mäta, följa upp och åtgärda 

väsentliga hållbarhetsaspekter kan verksamheten förbättras och effektiviseras, vilket också 

leder till bättre lönsamhet
33

. 

 

Under 2007 beslutade riksdagen om nya riktlinjer för de statligt ägda företagen. Dessa nya 

riktlinjer säger att alla statliga bolag ska presentera en extern hållbarhetsredovisning i enlighet 

med GRI:s riktlinjer och indikatorer. GRI, Global Reporting Initiative, är idag det främsta 

ramverket för redovisning av hållbarhetsrapporter. GRI ger anvisningar för hur 

hållbarhetsredovisningen bör utformas och vad den bör innehålla. Enligt det nya beslutet ska 

hållbarhetsrapporten vara kvalitetssäkrad genom en oberoende granskning och den ska vara 

publicerad inför årsstämman samtidigt som årsredovisningen
34

.  

2.5 Trovärdighet 

Med trovärdighet i ett CSR sammanhang menas att företagen verkligen visar att deras 

aktiviteter bottnar i deras värdegrund och att de agerar öppet gentemot dess intressenter. I 

                                                
29 Ljungdahl, F bilaga 3 

30 Larsson, L, (2001) 28-32 

31 Gafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008) s.133-134 

32 Larsson, L-O, (2005) s.60 

33 Ljungdahl, F bilaga 3 

34 http://www.regeringen.se/sb/d/10894/a/109941 

http://www.regeringen.se/sb/d/10894/a/109941
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trovärdighetsbegreppet ingår även att företaget håller det de lovar och om de inte kan uppfylla 

löftena, att de berättar varför de inte kan det och vad de planerar att göra istället
35

.
 
 

En viktig del i att företaget uppfattas som trovärdigt är enligt Borglund med flera även att de 

anställda känner sig delaktiga i företaget och att de delar företagets värderingar. Borglund 

med flera menar även att kommunikationen av CSR-arbetet är sanningens ögonblick. Det är 

då orden ska formuleras till ett trovärdigt budskap. Om budskapet inte känns naturligt och rätt 

för alla inom företaget riskerar företaget att förlora intressenternas förtroende
36

.  

2.5.1  Mediernas roll för trovärdigheten 

För att intressenterna ska uppfatta företaget som trovärdigt, måste företaget följa ”spelets 

regler”. Det kan vara tydliga regler som lagar och branschstandarder, men det kan även vara 

otydliga regler och normer som bestämts av samhället och företagets omgivning. Bryter 

företaget mot reglerna skapas misstroende. Här har media en avgörande roll, då avvikande 

budskap sprids snabbt genom vårt allt mer globala och digitaliserade samhälle
37

. Företag som 

varit utsatta för negativ publicering är ofta mer medvetna om riskerna än andra företag. Dessa 

företag utvecklar ofta CSR-strategier för att stäkra sina intressentrelationer och för att undvika 

framtida kriser
38

.  

Medier har en stor makt i dagens samhälle. De svenska medierna följer företagens CSR-arbete 

med stort intresse både in – och utrikes. Det är väldigt viktigt för företag hur medier uppfattar 

dem, då det är mediernas syn på företaget som sprids vidare till intressenterna. Bra 

miljöarbete och positiv mediebild bidrar till bra imagebild som i sin tur kan leda till stärkt 

varumärke
39

.
 
 

2.6 Kritik mot CSR 

Även om de flesta anser att det enbart är positivt att företag tar socialt ansvar och arbetar 

aktivt med sociala, etiska och miljörelaterade frågor, finns det argument mot CSR. Författarna 

till Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar menar att vissa ser CSR som en 

kosmetika, pålagd företaget av en stor konsultindustri. Och att det enda målet med CSR är att 

konsulterna vill tjäna pengar för föreagens räkning
40

.  

Enligt Henderson bör företagets huvuduppgift alltid vara att optimera ägarnas avkastning. 

Han menar att CSR-arbetet ökar företagets kostnader och att de i och med ökade krav på 

socialt ansvar producerar företag produkter som senare visar sig ge dålig avkastning
41

.  

                                                
35 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.17-18 

36 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.63 

37 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.26 

38 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.27 

39 Ammenberg, J. (2004), S.151 

40 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.79-80 

41 www.timbro.se/bokhandel/pdf/917566531X.pdf  
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En annan CSR kritiker är Frankental. Han menar att CSR kan uppfattas som ett PR påhitt. 

Enligt Frankental är begreppet CSR så diffust och saknar direkt betydelse, att innebörden blir 

olika för olika personer och olika företag. Franktal menar att för att CSR inte ska ses som ett 

PR verktyg bör det finns en allmänt etablerad definition av begreppet och det bör även finnas 

mätinstrument som kan mäta företagens CSR-arbete. Han anser att företagens agerande måste 

kunnas jämföras och granskas öppet för att det ska vara trovärdigt. Vidare menar Frankental 

att ingen företagsledare skulle erkänna att deras företag inte är socialt ansvarstagande
42

.
 
 

Trots de argument som finns mot CSR menar Borglund med flera att motargumenten vägs 

upp mot att CSR anses av mängden vara värdeskapande för ägarna och utgöra en del av den 

företagsstrategi som ägarna ställt sig bakom. Därför får CSR som idé full genomslagskraft
43

.  

2.7  Sammanfattning av teorigenomgång 

I och med ökade krav från intressenterna har idéer om företags sociala ansvar växt fram. 

Konsumenterna kräver att företagets produkter ska vara tillverkade med hänsyn till miljön och 

arbetarna. Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om att företag ska ta 

ansvar för hur de påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

perspektiv. CSR är ett frivilligt arbete där företaget tar ett ökat ansvar för att på olika sätt göra 

mer än vad lagen kräver.  

Kommunikationen med externa intressenter är avgörande för hu företag når ut med det sociala 

ansvarstagandet. Företag som arbetar med dessa socialt ansvarstagande utan att kommunicera 

det till sina intressenter vinner inget på arbetet. Att arbeta med och kommunicera ut dessa 

frågor är inte enbart gynnsamt för samhället, det är även gynnande för företaget, då bland 

annat varumärket stärks, medarbetarna kan känna en stolthet över företaget och 

konsumenterna kommer tillbaka. 

För att intressenterna ska uppfatta företaget som trovärdigt, måste företaget följa ”spelets 

regler”. Det kan vara tydliga regler som lagar och branschstandarder, men det kan även vara 

otydliga regler och normer som bestämts av samhället och företagets omgivning. Bryter 

företaget mot reglerna skapas misstroende. Här har media en avgörande roll, då avvikande 

budskap sprids snabbt genom vårt allt mer globala och digitaliserade samhälle. 

Att visa på hemsidor, i redovisningar och genom märkning är några sätt för företaget att visa 

att de tar ansvar. Det är dock viktigt att företaget inte enbart hamnar i en 

envägskommunikation. Kommunikationen måste även handla om att delta i dialoger med 

intressenterna, för att kunna skapa en relation till dem. De intressenter som företaget har goda 

och långsiktiga relationer med, kan komma att vara mer lojala mot företaget och inte hänga ut 

dem på felaktiga grunder.  

                                                
42 Frankental, P. (2001) s. 18-23 

43 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.155 
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3 Metod 

I metodkapitlet förklaras och motiveras uppsatsens metodval och genomförandet av 

uppsatsens samtliga steg. Här behandlas också urval och källkritik.  

3.1 Avgränsning 

I undersökningen har fokuset endast legat på att studera de utvalda företagens CSR-arbete och 

hur de kommunicerar detta arbete till externa intressenter. Därmed kan inga generella 

slutsatser dras för alla företag, utan slutsatserna utgår helt ifrån studieobjekten. 

Författaren har även under studiens gång utgått och fokuserat helt på syftet med uppsatsen 

samt de frågeställningarna som legat bakom studien och där med kan viss relevant 

information blivit förbisedd, exempelvis statistiska resultat.  

3.2 Undersökningsmetod 

I denna uppsats har författaren valt att göra en kvalitativ analys av varför och hur företag 

arbetar med CSR samt hur de väljer att kommunicerar ut sitt CSR-arbete till de externa 

intressenterna. Vid kvalitativ bearbetning används oftast textmaterial till skillnad från 

kvantitativ bearbetning, då siffror och statistik är utgångspunkten
44

.
 

I studien har en 

representant från vardera av tre utvalda företag intervjuats. En innehållsanalys av företagens 

hemsidor har även utförts för att undersöka hur företagen uppvisar deras CRS-arbete där. Till 

samtliga intervjuer med företagen har författaren utgått ifrån en intervjumall, se bilaga 1. I 

dessa intervjuer ställdes öppna frågor, för att därmed få högre kvalitet på intervjuerna. Genom 

öppna frågor undviks Ja- och Nej-svar, samt att blanda in intervjuarens egna värderingar eller 

ställa ledande frågor
45

. Även inför innehållsanalysen radades ett antal frågor upp som använts 

för att analysera och jämföra de olika hemsidorna, se bilaga 2. 

Det finns två olika sätt att utföra en innehållsanalys på. Det första sättet är att använda sig av 

en kvantitativ metod, vilket passar bäst vid analyser av numeriska beräkningar. Det andra 

sättet, som använts i denna studie, är den kvalitativa metoden. Enligt Kvale så är syftet med 

en kvalitativ forskning att beskriva och tolka de teman som förekommer samt att försöka hitta 

samband och relationer mellan texterna upptäckas.
46

. Vilket i denna studie varit målet med 

utförandet av analysen. Att finna samband och teman för hur och vad företagen valt att 

publicera angående deras CSR-arbete på deras hemsidor. 

                                                
44 Holme, Solvang (1997) s.14  

45 Eriksson, L-T & Wiederheim-Paul F, (2006) s.63 

46 Kvale, (1997), s. 170 
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3.2.1 Kvalitativ intervju  

Det är viktigt att utforma intervjun så att den passar studiens syfte. I denna undersökning har 

det genomförts öppna intervjuer. Målet med öppna intervjuer, till skillnad den strukturerade 

formen, är att i den öppna intervjun tas främst respondentens subjektiva syn på intervjuämnet 

med. Frågorna som ställs är öppna och de inbjuder till fördjupad diskussion av ämnet. 

Respondenten ges tack vare frågornas utformning möjlighet att utveckla sina upplevelser av 

fenomenets innebörd och kvaliteter.  

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys av företagens hemsidor  

Enligt mina erfarenheter används Internet idag i allt större utsträckning av många, och i allt 

flera olika syften. Internet är ett enkelt och effektivt sätt att ta del av information på samtidigt 

som det går snabbt. För att ge företagen samma förutsättningar valdes att enbart granska det 

som rörde de fyra frågeställningar samt det som tagits upp under intervjuerna. Då analysen 

skett efter en kvalitativ metod har hemsidorna jämförts för att se om det finns samhand och 

teman som de gemensamt använder sig utav.   

3.3 Urval  

Urvalet av företag har skett efter vilken bransch och på vilken marknad de befinner sig. Målet 

var att få tre företag inom tre olika branscher, som dessutom befann sig på olika marknader. 

Anledningen till att författaren valt att undersöka företag inom olika branscher är för att se om 

företagens CSR-arbete samt kommunikationen av detta arbete skiljer sig beroende på vilken 

bransch företagen befinner sig i.  

Vad gäller generaliserbarhet menar Kvale att frågan ständigt ställs beträffande 

intervjuundersökningar huruvida resultatet är generaliserbara eller ej. Det är därför viktigt att 

klargöra för läsaren om det går att dra en generell slutsats utifrån materialet eller inte.47 I 

denna undersökning finns det en medvetenhet om att det inte går att göra en generalisering för 

alla företag utifrån ett axplock på tre olika. men det kan ge en inblick i hur företag kan arbeta 

med CSR och hur dessa tre väljer att göra det.  

 

                                                
47 Kvale, S. (1997) s 209, 211 

Företag Yrkesroll Intervuperson Intervuform 

Fortum Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby Intervju 

Vectura Miljöansvarig kommunikation Olle Olsson Intervju 

Konsum Värmland Informationschef Klas Olsson Intervju 

Tabell 1.1 visar på vilka personer som intervjuats i undersökningen. Syftet är att ge en 

överblick över företagen, personerna samt deras yrkesroll. 
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3.3.1 Vectura 

Vectura är latin och betyder transport. Verksamheten är koncentrerad till transportinfrastruktur och med 

över 1000 konsulter utspridda på ett 40-tal orter i landet, med huvudkontor i Solna, är de 

marknadsledande på området.   

Vectura Consulting AB startades 1 januari 2009 och är en sammanslagning av Vägverket Konsult och 

Banverket Projektering. Inom Vectura finns en strävan efter utveckling och efter att hitta bättre 

lösningar för infrastrukturen. Kombitransporter och kombination av väg- och järnvägstransporter är ett 

av deras utvecklingsområden48.  

Vectura är ett nyligen uppstartat statligt företag som redan är marknadsledare på området. 

Författaren ansåg att det var intressant att välja ett nystartat företag som samtidigt var statligt, 

vilket i sig skulle kunna bidra med något till undersökningen. En annan anledning till att 

Vectura valdes är på grund av den bransch de arbetar i. Transportbranschen har miljöfrågor att 

tänka på och människor ska kunna röra sig fritt på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 

3.3.2 Fortum  

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. 

Deras affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och 

underhåll av kraftverk. De erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden49. 

Fortum är ett stort och utbrett företag som strävar efter en kontinuerlig hållbar utveckling. 

Författaren ville se vad de själva hade att säga om deras ansvarstagande och deras arbete mot 

en hållbar utveckling. På Fortums hemsida kan man läsa att; Vår energi gör livet bättre idag 

och för kommande generationer. Denna tanke, som anger Fortums grundläggande syfte, 

återspeglar även deras engagemang för en hållbar utveckling
50

. Men vad betyder det? Detta 

väckte en nyfikenhet och därför valdes även de ut att ingå i undersökningen. 

3.3.3 Konsum Värmland  

Konsum Värmland är en lokal fristående förening som ägs av sina cirka 135000 medlemmar. Konsum 

Värmland driver också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och 

transportcentral. Egen tillverkning och egna transporter innebär helt enkelt att maten från Konsum 

Värmland färdas kortare sträckor. Och är därför färskare
51

.  

 

Konsum Värmland är ett lokalt företag som har sitt säte i Karlstad. Deras verksamhet bygger 

på att kunna erbjuda närproducerade produkter till bra priser. Om det vore så lätt och så bra 

att använda sig av närproducerat varför gör inte alla det? Frågan var väckt och därmed blev 

även Konsum Värmland inkluderade i undersökningen. Ett internationellt inom 

                                                
48 www.vectura.se 

49 www.fortum.se 

50 www.fortum.se 

51 www.konsumvarmland.se 

http://www.vectura.se/
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energibranschen, ett nationellt inom transportbranschen och ett lokalt inom 

matvarubutiksbranschen.  

3.4 Datainsamling 

Det finns två tillvägagångssätt för att samla in information till en undersökning. Det första 

sättet är att själv samla in information, när informationen samlats in genom egna studier och 

undersökningar kallas den för primärdata. Vid användning av primärdata är det viktigt att ta 

reda på vilken relevans samt kopplig respondenten har till ämnet i fråga. Studiens primärdata 

består av intervjuer samt innehållsanalyser.  Det andra sättet är när informationen hämtas från 

en andrahandskälla, data som erhålls genom redan befintligt material kallas sekundärdata. 

Sekundärdata är data som tidigare är insamlad och sammanställd av någon annan än 

undersökaren. Exempel på sekundärdata är tidningsartiklar, tryckt litteratur och data från olika 

databaser.
52 

Studiens sekundärdata består av böcker inom området CSR, Internet, webbaserat 

material från de undersökta företagen samt tidigare genomförda undersökningar.
 

3.5 Utformning av intervjufrågor 

Utformandet av intervjufrågorna har skett utifrån studiens syfte samt den teoretiska 

referensramen. Ett frågeformulär med givna frågor har förberetts, där det även funnits 

utrymme för följdfrågor
53

. Intervjumallen bestod av 20 frågor som inleddes med mer 

generella frågor om vad respondenten utifrån sin yrkesroll anser är socialt samhällsansvar för 

att sedan mer specifikt gå in på företagets arbete med CSR och hur de kommunicerar ut detta 

till deras externa intressenter. Varje fråga har en koppling till den teoretiska referensramen för 

att senare kunna jämföra och analysera resultatet med teorin. Frågorna finns i sin helhet i 

Bilaga 1. 

3.6 Genomförande av intervjuer och innehållsanalys 

Under studien genomfördes tre intervjuer. Vid intervjuerna, som genomfördes med de en 

respondent från vardera av de utvalda företagen, inleddes samtalet med en presentation av 

intervjuaren samt syftet uppsatsen för att förtydliga den tidigare informationen som 

respondenterna fått. Innan intervjun började blev respektive respondent även tillfrågad om det 

gick bra att spela in samtalet för att få ett godkännande innan inspelningen påbörjades. 

Inspelningen, som skedde med hjälp av en diktafon, var av praktiska skäl då den underlättade 

sammanställningen av svaren samtidigt som intervjuaren kunde försäkra sig om att all 

information kom med. En nackdel med att spela in samtalet kan dock vara att respondenten 

påverkas negativt då denne är medveten om att samtalet spelas in. Detta är författaren 

                                                
52 Holme, I-M. & Solvang, B-K. (1997) s.14-17 

53 Lantz, (1993) s.17-20 
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medveten om kan påverka studiens resultat
54

.
 
 Hänsyn har även tagits till risken med tekniska 

problem genom att ha skrivmaterial tillgängligt. 

Till att börja med när innehållsanalysen skulle utföras punktades ett antal frågor upp som 

författaren ansåg som relevanta och som krävdes svar på. Frågorna finns i sin helhet i bilaga 

4. Utifrån de utformade frågorna kunde sedan en analys göras av hemsidorna och detta 

material kunde sedan jämföras med de andra företagens intervjusvar samt med vad respektive 

företags respondent svarat under intervjuerna. Av praktiska skäl utformades frågorna till 

innehållsanalysen efter det att intervjuerna med föreagens respondenter genomförts. Detta för 

att kunna granska även sådant som tagits upp under intervjuerna och jämföra dessa svar med 

den information som framkommit utifrån hemsidorna. 

3.7 Reliabilitet  

Reliabilitet är ett begrepp som handlar om huruvida resultatet skulle blivit det samma om 

undersökningen skulle utföras av någon annan vid en annan tidpunkt. Reliabilitet beskriver 

hur pass tillförlitlig en undersökning är.
55

 

Denna studie bygger på tre samtalsintervjuer samt har en innehållsanalys gjort av de utvalda 

företagens hemsidor där en granskning av hur företagen väljer att där publicera sitt CSR-

arbete. Vad säger företagen att de gör och vad skriver de att de gör? Skiljer det sig emellan de 

tre branscher som studerats? Genom att både utgå från intervjuer och innehållsanalys av 

hemsidorna anser författaren att studiens reliabilitet är hög.
 

3.8 Validitet  

Ett annat kriterium för bedömning av vetenskaplighet är validitet. Detta handlar om huruvida 

ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. Är de slutsatser som har dragits 

verkligen ett resultat av vad undersökningen vill säga? Detta begrepp är mer centralt i en 

kvantitativ undersökning.  

 

Att ständigt kontrollera om uppsatsen utgår ifrån sitt syfte leder enligt Kvale till god 

validitet
56

. I empirikapitlet samt analys- och diskussionskapitlet återkommer 

frågeställningarna och syftet. I dessa två kapitel behandlas frågeställningarna och en tydlig 

koppling till syftet. I och med den starka kopplingen genom uppsatsen till uppsatsens syfte 

och frågeformuleringar anser författaren att uppsatsen har en hög validitet. 

                                                
54Lantz, (1993) s.74- 77  

55 Lundahl, U, Skärvad P-H, (1999) s.131-134 

56 Kvale , S. (1997) s. 213-215 
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3.9 Metodkritik  

Denna studies empiriinsamling bygger på intervjuer som utförts med en representant från 

vardera av de utvalda företagen. Det har även genomförts en innehållsanalys av de tre 

företagens hemsidor. Genom att sammanställa det insamlade materialet har författaren kunnat 

skapa sig goda uppfattningar och kunskaper för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar 

och syfte. Enligt Kvale är det en stor fördel med att göra kvalitativa intervjuer då det finns en 

öppenhet mellan intervjupersonen och intervjuaren vilket ökar undersökarens förståelse för 

intervjuobjektets verklighetsbild. Detta kan leda till öppna diskussioner och intressanta 

tolkningar. Genom en kvalitativ undersökning skapas en djupare och mer ingående 

uppfattningsförmåga av objektet än om en kvantitativ metod använts.
57

 

 

Det finns även kritiska invändningar i forskarkretsar mot intervjun som metod och metodens 

validitet. Intervjun anklagas ofta för att vara alltför individualistisk av forskare som själva 

använder metoden i sin kvalitativa forskning.
58 

Med det menas att respondenten inte reagerar 

eller svarar på samma sätt om denne ställs individuellt som den skulle gjort i en grupp. En 

annan kritik som intervjumetoden brukar få är att den är alltför intellektualistisk och 

idealistisk. Med intellektualistisk menas att de viktiga känslomässiga aspekterna som kan 

komma att försvinna från svaren på grund av att respondenten vill svara förståndigt. Med 

idealistisk menas att man ofta bortser från respondentens samhälleliga och materiella status 

som i stor utsträckning kan influera svaren och diskussionen. En vanlig kritik mot metoden är 

också så kallad ”orörlig” intervju. Det menar kritikerna innebär att ofta under 

intervjusituationen avlägsnas respondenten från sin naturliga miljö där själva kunskapen som 

respondenten besitter om intervjuämnet har utvecklats. Detta är väldigt vanligt och kan 

påverka respondentens svar och intervjuns kvalitet. Det ideella är att intervjua respondentens i 

dennes naturliga miljö under arbetets gång.
59

 Dock fanns det varken möjlighet eller tid för 

detta när det gällde en av intervjuerna. Emellertid utfördes två av tre intervjuer på 

respondentens ”hemmamiljö”. Det finns en medvetenhet om att det kan påverka resultatet 

något att den tredje inte hade samma trygghet i miljön, men detta var något respondenten och 

intervjuaren kom överens om innan intervjun utfördes. 

 

Valet av metod när innehållsanalyserna genomfördes var den kvalitativa metoden. Dock finns 

det negativ kritik mot den kvalitativa metoden då analyseraren går miste om det statistiska 

materialet vid denna metod. I denna studie kommer därför ett eventuellt statistiskt resultat 

utebli, men då syftet med analysen varit att titta på hur de olika företagen kommunicerar till 

de externa intressenterna har ändå beslutet varit att fokusera på flödestexten, då det är den 

som når flest läsare. Därav ansågs den kvalitativa metoden passa bra för denna studies syfte. 

Kvale nämner även att det inte finns några magiska verktyg när det gäller analysmetoder utan 

den centrala analysuppgiften ligger alltid hos den som ställer frågan
60

.  

                                                
57 Kvale, S. (1997) s.13, 34 

58 Ryen, A. (2004), S.96-97 

59 Ryen, A. (2004), S.96-97 

60 Kvale (1997), s. 170 
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3.10 Källkritik 

Min undersökning bygger på tryckta, digitala och muntliga källor. När det gäller de tryckta 

källorna som har använts, är det framförallt litteratur skriven under de senaste åren som valt 

att ta med. Anledningen till att nyare litteratur valts ut är att CSR är ett aktuellt ämne som är 

under utveckling. Att använda äldre litteratur skulle därför kunna leda till inaktuellitet och 

missvisande resultatet.  

De muntliga källor är personer som representerar sina egna företag. Då studien enbart bygger 

på en intervju per företag kan resultatets trovärdighet möjligen kritiseras. Och var det ett 

medvetet val då uppsatsen även innehåller en innehållsanalys av de tre företags hemsidor. 

Innehållsanalysen utfördes för att se om det återges samma information på hemsidan som 

insamlats under intervjuerna. 
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4 Empirisk genomgång och reslutat  

Följande kapitel är en genomgång av hur de intervjuade respondenterna från respektive 

företag svarat och svaren är placerade under studiens frågeställningar för att ge en bättre 

och lättare struktur över undersökningens syfte. 

4.1 Frågeställning 1 – Hur väljer företag att kommunicera 

CSR?  

KONSUM VÄRMLAND  

På Konsum Värmlands huvudkontor sitter deras informationschef Klas Olsson. Han berättar 

under intervjun att de arbetar aktivt med att kommunicera ut till deras intressenter om deras 

sociala samhällsansvar. Han menar även att han ser oanade möjligheter med att kommunicera 

ut detta ansvar till deras externa intressenter, men att om de lyckas eller inte det är en annan 

fråga. 

Jag tycker naturligtvis att vi ska gå ut med det ännu mer. Men det viktigaste är ändå att vi har 

bra butiker. Rena fräscha butiker och välutbildad personal, det är liksom prioritering 

nummer ett. Sen så blir det sociala ansvaret ett mervärde.  

Det finns dock även problem i att lyckas kommunicera ut informationen om deras sociala 

ansvarstagande menar Klas Olsson.  

Det kunden vill ha i första hand är prisvärda produkter och då gäller det ju att kommunicera 

ut att vi har lokalt producerade produkter som betyder mer utan att det sen ska vara dyrare. 

Vi måste för att bibehålla en hög marknadsandel kommunicera till alla. Vi kan inte 

specificera in oss på någon speciell målgrupp. För att ha 54 procent måste vi söka alla 

Andersson, Svensson och Olsson ung som gammal, låginkomsttagare som höginkomsttagare. 

Vi måste ha alla. Värmland är vårt verksamhetsområde och alla inom Värmland är vår 

målgrupp. Och det är naturligtvis problem. 

För att kommunikationen ska uppfattas som trovärdig av konsumenterna menar Klas Olsson 

att företaget agerar efter det de förmedlar. 

Genom att alltid erbjuda lägsta möjliga pris på lokalproducerade varor. Genom att ha 

lokalproducerade produkter som också är bra. Genom att alltid erbjuda avtalsenliga löner 

något annat förekommer inte. Genom att jobba mycket med vår medlemsorganisation. Det är 

alltså 450 personer som vill på sin egen fritid göra en inats för konsum Värmland. De är 

alltså förtroendevalda. Och genom att lyssna. 
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Konsum Värmland använder sig främst av tidningar, tidningsannonser och flygblad, när de 

vill nå sina externa intressenter.  

Sen är det ju internet och hemsidor och så vidare som vi jobbar med, mycket för att sprida 

information. Sen jobbar vi mycket med pressmeddelanden samt att vi byggt en personlig 

relation till den press som finns i Värmland. Det tycker vi är viktigt. 

 

På konsum Värmlands hemsida www.konsumvarmland.se finns information om vad de gör 

och hur de arbetar med socialt ansvar. Här finns information om deras egna varumärken och 

om deras arbete med att producera och sälja närproducerat. Det finns även information om 

medlemskap, vilket de anser viktig då de styrs av sina medlemmar, vilket även det är att ta ett 

samhällsansvar menar Klas Olsson.  

FORTUM  

På Fortums svnska huvudkontor sitter Ann Lindell Saeby, som är svenska Fortums 

kommunikationsdirektör. Hon berättade att det de försöker visa är konkreta bevis och 

exempel på vad de faktiskt gör för att nå ut med deras sociala samhällsansvar på ett trovärdigt 

sätt.  

Det är inte så enkelt att kommunicera till kunderna att vi är 92 procent CO
2
 fria, för är det 

inte så enkelt att ta till sig det här budskapet. Det försöker vi därför göra genom att verkligen 

vara konkreta.  

Vidare berättar Ann Lindell Saeby att hon ser jättemånga möjligheter i att kommunicera ut 

Fortums sociala arbete till deras intressenter.  

Men det mest effektiva har ju varit och är nu att man kan konkretisera, man kan bli nära 

kunden till exempel el-bilen är nära kunden, det är något man kan ta på. Vågkraften den kan 

man se den kan man förstå. 

Ann Lindell Saeby menar att det inte alltid är så lätt att nå ut till intressenterna.  

Det är svårt att ta på. Vad är 92 procent? Vad är 41 gram? Det är svårt för gemene man att 

ta till sig och där har ju vi en hemläxa.  Hur kan vi bli mer konkreta så att kunden verkligen 

kan förstå vad är det här för något. Det är ju fantastiska siffror men vi måste förklara det så 

att man förstår det på grässtråsnivå. Alla blir så jaha 92 procent det är ju fantastiskt varför 

har ni inte sagt det. Men det här säger vi hela tiden, varje dag. I alla pressmeddelanden vi 

skriver. Men det är ingen som tar till sig det. Så här har ju vi en utmaning. Hur kan vi på 

något annat sätt nå ut med det här? 

På frågan vart inom företaget frågor rörande det sociala ansvaret behandlas svarade Ann 

Lindell Saeby att:  

Frågor rörande det sociala ansvaret behandlas på alla håll inom organisationen skulle jag 

vilja säga. För det är en del av visionen och en del av vårt grundläggande syfte. Det 

integrerar i affärsverksamheten. Det finns en enhet för hållbar utveckling som naturligtvis 

http://www.konsumvarmland.se/
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arbetar med socialt ansvar men att det måste ner i själva affärsverksamheten och finnas 

överallt i verksamheten. 

Fortums visar sin trovärdighet genom att faktiskt hålla det de lovar menar Ann Lindell Saeby. 

Fortum har en integrerad hållbarhetsredovisning i deras årsredovisning, där intressenter kan 

titta om de vill se hur Fortum arbetar gällande det sociala ansvarstagandet. Andra kanaler 

Fortum använder för att kommunicera ut detta arbete till de externa intressenterna på är bland 

annat pressmeddelande, seminarier, mejl, annonsringar och de har även börjat nosa på att 

använda sig utav bloggar och sociala medier. Men även möten med intressenterna till exempel 

på olika evenemang.  

Sen är det klart att vissa kanaler är mer eller mindre riktade mot vissa, menar Ann Lindell 

Saeby, Kunderna har vi ju kontakt med via brev men det är ju viktigt att synas på andra sätt 

för det är nog inte alltid man läser det där man får hem. 

På Fortums hemsida www.fortum.se står det om hur de arbetar för en hållbar utvecklig. Det 

finns även information om deras miljötänkande och deras strävan efter att ge så liten påverkan 

på miljön som möjligt. På hemsidan finns även information om att de enligt deras policy för 

hållbar utveckling strävar efter att utveckla Fortums verksamhet tillsammans med deras 

intressentgrupper.  

VECTURA 

Olle Olsson som bland annat arbetar med miljöansvar och kvalitetsfrågor inom Vectura, 

berättar om Vecturas sociala ansvarsarbete. Han nämner att detta arbete för tillfället är under 

uppstarta men att de redan nu ser möjligheter med att arbeta med dessa frågor.  

Att arbeta med socialt ansvar hjälper till att stärka företagets värdegrund för att skapa goda 

relationer till våra intressenter och stärka vårt varumärke för att öka konkurrenskraften men 

även att öka företagets marknadsvärde.  

Trovärdighet menar Olle Olsson att de får genom att följa upp de jobb de gör. 

Vi uppföljer ju alltid när vi gör ett jobb. Och om man efterhand märker att de är något som 

inte stämmer så ska man meddela kunden om det. Så det är alltid kunduppföljningar för att 

skapa nöjda kunder. 

För år 2009 ska Vectura utföra en hållbarhetsredovisning. Det självklara svaret till varför de 

ska rapportera sitt hållarhetsarbete menar Olle Olsson är att det numera finns krav på de 

statliga företagen att utforma en sådan rapport. Men på Vectura vill de se det som ett måste 

och ett krav, utan som en möjlighet och en kanal: 

Det självklara svaret för ett statligt bolag på varför, är ju att vi måste men vi vill inte se det 

så. Vi använder inte det internt. För vår del är hållbarhetsredovisning viktig för att profilera 

företaget. Det är därför vi gör det och för att bli ännu mer konkurrenskraftiga.  
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Det är enligt Olle Olsson idag två huvudsakliga kanaler de använder sig av för att 

kommunicera till de externa intressenterna.  

Det ena är annonsering som vi gjort rätt mycket det andra är att vi startade upp med en vad 

vi kallade road show där vi körde runt i hela Sverige i en och en halv månad i en trailer och 

demonstrerade våra ritningar. Men sen har vi även en kundtidning som då är den samma som 

vår personaltidning. Där tar vi upp olika aspekter på olika frågor och affärer och hur vi ser 

på det och så. 

Han vill dock påpeka att vilken kanal de använder beror på vilken målgrupp budskapet är 

tänkt till.  

Om vi tillexempel vill rekrytera ny arbetskraft. Då måste vi fundera på var hittar vi 

framtidens medarbetare? Vilka högskolor ska vi jobba med? Ska vi jobba med något projekt? 

Ska vi stödja några projekt? Sen handlar det om beslutsfattarna också, och det är ju både 

centralt och såna här kommunalförbund och allt möjligt. Och det kommer ju bli fler 

beställare av den här typen av tjänster i framtiden ju eftersom när finansiellfrågorna 

förändras för infrastrukturen då är det andra intressenter också.  

På Vecturas hemsida www.vectura.se står det att de arbetar med och att utvecklas inom 

kvalitet och miljö. Där finns även information om hur de försöker hjälpa medarbetarna till 

att utvecklas och göra ett bra arbete.  

4.2 Frågställning 2 – Arbetar företag inom olika branscher 
med CSR på samma sätt eller skiljer det sig? 

KONSUM VÄRMLAND  

På frågan om det var något av det Konsum gjorde inom det sociala ansvarsarbetet som var 

branschrelaterat blev svaret, som Klas Olsson gav, att allt är det.  

Framförallt det med att jobba med lokalt producerade livsmedel. Det är branschrelaterat i 

alldra högsta grad. Vi jobbar väldigt mycket med internutveckling kompetensutveckling. Även 

att man har möjlighet att göra karriär, oavsett grundskoleutbildning, gillar man konsum och 

har en hyfsad inställning så har alla tjej som kille samma möjligheter att göra karriär. 

När Klas Olsson blev ombedd att nämna något som skiljer Konsum Värmland från deras 

konkurrenter svarade han att det inte finns någon annan koncern i hela norden som är både 

detaljist och grossist.  

Det finns inget liknande på en lokal marknad i hela norden. Det är helt unikt. Och vi kan 

erbjuda lokalt producerade produkter i varenda konsumbutik i hela Värmland. Våra 

konkurrenter kan inte mäta sig med oss. För de valde att lägga ner i mitten av 90-talet som de 

flesta i hela branschen gjorde. Det är att ta socialt ansvar enligt oss att ha lokalproduktion 

och det är det så mycket i vår verksamhet som är så det gör oss unika.  

http://www.vectura.se/
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Klas Olsson vill även påpeka att alla Konsum Värmlands butiker är kravgodkända.  

Och även vår livsmedelindustri är kravgodkänd. Rättvisemärkta produkter jobbar vi med på 

olika sätt men framförallt jobbar vi med egna lokala produkter även ur miljöperspektiv. Vilket 

vi tycker faktiskt är bättre än att jobba med just krav. Vi säljer hellre ett Värmlands lam med 

korta transporter i Värmland än ett kravmärkt lam från Nya Zeeland. Det bidrar också till 

sysselsättning, men inte minst till miljön, i form av kortare transporter. Så maten i konsum är 

mindre åksjuk än den som alla våra konkurrenter har.  

På deras hemsida finns information om att de har lokala produktioner vilket de anser är 

specifikt för dem och för deras bransch. Här står det även just på grund av att produkterna 

produceras lokalt i lokala fabriker ger oss full insyn i tillverkningen, kostnadsutvecklingen 

och transporterna.  

FORTUM  

Ann Lindell Saeby berättar att Fortum kontinuerligt jobbar i hela affärsverksamheten med att 

förbättra sin miljöprestanda.  

Vi har ju en målsättning för bland annat CO
2
 utsläppen, för fjärrvärme, för våra interna 

resor, våra interna kontor och så vidare, så att man hela tiden strävar mot att förbättras. Och 

vi förvärvade en verksamhet i Ryssland förra året och där har vi också tagit fram en plan för 

hur man ska få ner utsläppen där. Vi har även ett samarbete med bra miljöval som är svenska 

naturskyddsföreningens märke, vilket är rätt strikta klassning av produktion.  

Hon nämner även att om det uppstår kriser måste det genast bearbetas och redas ut.  

Vi arbetar dagligen med kriser som uppstår, såna som kanske aldrig kommer ut men även 

såna som kommit ut som vi måste ta hand om. 

På deras hemsida finns det flera punkter för hur Fortum arbetar med socialt ansvar och mot en 

hållbar utveckling. Exempel på saker de skriver om är; Elcertifikat för miljöns skull, Fortum 

och hållbar utveckling, Klimatfrågan, Miljön, Säkerhet i arbetet och Medarbetare vilket alla 

dessa kan placeras under en rubrik för CSR-arbete. Ann Lindell Saeby nämnde under 

intervjun att de under flera år har arbetet med sådana här frågor. Därav har kött på benen och 

ett kraftigt material som de även väljer att visa upp på hemsidan. 

VECTURA 

Vid frågan om Vectura använder sig av någon form av miljö eller rättvisemärkning svarade 

Olle Olsson att: 

Nej vi är ju certifierade enligt ISO 14001 och då är det ju de kraven vi jobbar efter och som 

används som ett konkurrensmedel. Och det handlar ju om att vi måste följa de lagar och krav 

som gäller, punkt slut. Och att göra en miljöaspektslista och en hållbarhetslista. Och i allting 

som vi gör prickar vi av på listan, har vi gjort det har vi följt det? 
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På deras hemsida finns dels Vecturas vision som innehåller en del av deras syn av att 

företaget bör sträva efter hållbarhet. Det står även om hur de ska uppnå hållbarhet miljö. Det 

är dock inte jätte mycket material utlagt ännu men företaget startade upp i år och hemsidan 

kommer troligen att fyllas på allt efter som. Olle Olsson berättade under intervjun att de inte 

hunnit lägga ut så mycket på hemsidan om det sociala ansvarstagandet ännu. 

4.3 Frågställning 3 – Ser företag inom olika branscher på 

samhällsansvaret på samma sätt? 

KONSUM VÄRMLAND  

Vad innebär socialt ansvar för Konsum Värmland var en fråga som ställdes till Klas Olsson 

under intervjun. Han svarade att deras syn på socialt ansvar i största del ligger i att vara en 

lokal förening med lokalt producerade produkter. Han menade även på att socialt ansvar har 

med att kunna erbjuda arbete att göra: 

Vi verkar i Värmland, och vi ägs, drivs och styrs av värmlänningar. Det tycker vi är ett socialt 

ansvar. Vi brukar säga att vi är inte bara Värmlands största värmlandsägda företag, för det 

är vi faktiskt, utan vi är världens största värmlandsägda företag. Vi är Värmlands största 

arbetsgivare om man bortser från landstinget, kommunen och den offentliga sektorn. Vi ha 

1600 årsanställda, vi bedriver ett 80-tal butiker, och vi har en egen livsmedelsindustri kvar i 

Karlstad.  

Klas Olsson tror att anledningen till att de har en marknadsandel på 54 procent i Värmland 

beror på att de verkar lokalt. 

Det tror vi beror på en stor orsak, det är att vi har fått ut att vårt varumärk är lokalt. För det 

här att verka lokalt, det är att ta socialt ansvar. Vi har egna varumärken som heter Nässgård, 

där vi också har ett antal underleverantörer som har 14-15 gårdar. Vilket innebär att vi är 

med och bidrar till sysselsättning i Värmland. Vi har Värmlandsgris som garanterar bara 

grisar uppfödda i Värmland. Dom har det ju vare sig bättre eller sämre än grisar uppvuxna i 

Sörmland, men det är att ta socialt ansvar att bidra till arbetstillfällen i Värmland. Det sista 

konkreta exemplet var ju när svensk konsumentdeklaration och större delar av ICA har gått 

över från Milko mjölk, som är Värmlands böndernas ekonomiska förening, till Arla. Det 

gjorde inte vi utan vi för vi vet att, vi har 60 procent av milkos volym här i Värmland. Skulle 

vi gått över till Arla, ja då hade mejeriet här borta i Karlstad varit tvungna att stänga. Så det 

tycker vi, det är vårt sätt att bidra med socialt ansvar.  

Att arbetar med socialt ansvar är en överlevnadsfråga menar Klas Olsson.  

För oss är det överlevnadsfråga att arbeta med ett socialt ansvar. Det är jätteviktigt. För vi 

vill bli förknippade med sociala och mänskliga företag eftersom vi även ägs av människor i 

Värmland. Så det är jätte viktigt för oss. 
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FORTUM  

Vad innebär socialt samhällsansvar var en fråga som Ann Lindell Saeby ombads svara på. 

Socialt ansvar innefattar att uppträda etiskt korrekt utifrån en affärsmässig synpunkt, men 

också att ta ansvar för hur man gör affärerna utifrån miljöperspektiv, hur vi kan jobba med 

kommunikationen med kunder. Kan vi hjälpa våra partners och kunder att ta ett ansvar. Att 

göra aktiviteter inom kommunikation som också innefattar att ta ett ansvar, till exempel 

jobbar vi med belysningsprojekt där vi har ett samarbete med Stockholmsstad, där vi lyser 

upp mörka platser i Stockholm. Humlegården och Mariatorget till exempel.  

Det sociala samhällsansvaret är enligt Ann Lindell Saeby oerhört viktigt. 

De är en förutsättning tror jag för företag idag att arbeta med socialt ansvar. Jobbar man 

inte med socialt ansvar så riskerar man nog en kund relation som kan bli rätt så krånglig tror 

jag. Det går inte att ducka från något ansvar idag.  

På frågan om det var något rörande det sociala ansvaret som var specifikt för dem svarade 

Ann Lindell Saeby:  

Det som är typiskt oss är nog vårt låga utsläpp. Vi har inte bara skrivit att vi jobbar mot en 

hållbar utvecklig, vi har faktiskt gjort det. Redan för tio år sedan, innan debatten om CO2 

redan fanns, så var det ett integrerat mål i vår affärsverksamhet att gå mot det här CO2 fria 

produktionen. Det innebar att vi har ju förvärvar sån kapacitet som är CO2 fri och reducerar 

utsläppen. Där tycker jag att vi utmärker oss. 

VECTURA 

På Vectura ser de att både miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor ingår i det sociala 

ansvaret. Men Olle Olsson anser även att det handlar om hållbarhet.  

Man kan helt enkelt ta det utifrån den affärside vi har. I och med att vi är ett konsultföretag så 

har vi ju en annorlunda roll och det är ju som vi säger att med unik kompetens och med hjälp 

utav kunder löser vi komplexa transporter och formar en hållbar infrastruktur för framtiden. I 

Vectura handlar socialt ansvar väldigt mycket om att miljökonsekvenser. Allt vi gör måste ha 

en mycket tydlig miljögranskning bakom sig. Det är även kundkrav på oss att vi arbetar med 

kvalitet och miljöfrågor. I den här branschen är det just nu brist på personal och vi är i behov 

av att rekrytera kompetent personal. Då måste vi konkurrera för att rekrytera och behålla 

personal. 

Vid frågan om det är viktigt för företag att arbeta med socialt ansvar, svarade Olle Olsson att 

det är en överlevnadsfråga men även att det handlar om att ha tillfället att rekrytera rätt folk. 

Det är ju intressant att titta på hur konkurrenssituationen ser ut inom den här branschen. Vi 

är alltså 1000 konsulter inom den här branschen. Det här är alltså ingen svensk ankdam utan 

det handlar om en syn över hela världen på att man fokuserar väldigt mycket på miljön i 

infrastrukturen. Och vi här i Sverige har ju inte kommit speciellt långt egentligen.  
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4.4 Frågställning 4 – Finns det någon koppling mellan 

företags externkommunikation av CSR och företags 

medierelation?  

KONSUM VÄRMLAND  

Klas Olsson anser att media har en betydande roll för hur Konsum Värmlands når ut till de 

externa konsumenterna men även för att skapa ett förtroende för företaget.  

Vi är alltid öppna och ärliga mot media och journalister. Vare sig det rör något positivt eller 

negativt. Då skapar man ett förtroende. Något vi har fått mycket publicitet för är den här 

butiken vi öppnat uppe på kronoparken – All Världens Mat. Vi har där anställt 8 personer 

från 8 olika länder som har haft svårt att komma ut i arbetslivet. För att få ut det använde vi 

ju media och då fick vi över förväntan med publicitet, vi fick ju till och med kungen på besök. 

Och All Världens Mat är nominerad inom branschen bland alla butiker i hela Sverige, för 

årets butik, vilket vi tycker är väldigt roligt.  

FORTUM  

Ann Lindell Saeby nämner att media både hjälper och stjälper. Det är inte alltid så lätt att få 

journalister att ta med det som företaget vill få fram menar hon. 

Media är ibland lite dåliga på att plocka upp det som vi faktiskt gör. Då kan andra kanaler 

vara ett bra komplement. Men andra kanaler kan även trigga ett intresse hos media. Till 

exempel varumärkeskampanjen till vågkraften, där har vi ju konkreta saker som vi gick ut 

med under tiden som vi investerade i det. Och även om investerarna inte vill erkänna att de 

påverkas av media så blir de ju det ändå. Så det måste ju vi ha i bakhuvudet. Och när det 

gäller el-bilarna behöver vi inte längre göra lika mycket pusha som vi behövde göra i början. 

För vi har fått uppmärksamhet och respons av media. 

VECTURA 

Enligt Olle Olsson har media haft en betydelse för hur de kommunicerat ut deras sociala 

ansvarstagande. Han menar dock att de ännu inte haft så stora problem att nå ut till media då 

de är nya och intressanta samt att det just nu finns ett behov av ett större transportnät. 

Vi inte några problem eftersom just nu är alla medvetna om att vi är i behov av att bygga ut 

transportnätet i Sverige, men det handlar också då om att man tar tillräcklig hänsyn till 

miljömässiga och miljömässiga frågor. Ett intressant exempel är när de ska bygga hela 

citytunneln det kommer ju att eka och smälla i Stockholm under de närmaste åren i och med 

allt sprängningsarbeten när de ska bygga tunneln under staden. Och det kommer ju att bli 

ganska stor påverkan runt omkring med både begränsningar i nuvarande biltrafik och ökad 

trasport med lastbilar med grus och sten och betong och allting. Men även avstängningar och 

omledningar av trafiken. Och det är ju väldigt viktigt hur media skildrar det. Men då är det ju 

så att skildringen av detta i media inte kommer fören när de verkligen satt igång de här 

bitarna, och där är ju egentligen vårt arbete avslutat. 
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Olle Olsson menar att branschtidningar och dagstidningar är de medier de i huvudsak 

använder för att kommunicera ut till de externa intressenterna. 

Ett annat medium som är viktigt för oss också är när man kör längs en väg och det sker en 

ombyggnad där, att vi har en skylt där det står att det är vi som har gjort projekteringen där.  

Och på frågan om Vectura någon gång uppmärksammats i media utan att de själva varit 

avsändaren svarade Olle Olsson:  

Oja, tillexempel nr bolaget bildades var Dagens Industri intresserade av att veta vad är det 

här för någonting vad ska ni jobba med? 

Vilket enligt honom ledde till en artikel som sedan intressenterna och andra nyfikna kunde ta 

del av och få mer information om företaget. Det innebar även en möjlighet att väcka ett 

intresse hos de som inte visste att företaget hade skapats. 
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5 Analys & Diskussion 

Här följer ett kapitel där författaren själv resonerat kring företagens svar och 

innehållsanalysens resultat. Författaren har även försökt se en koppling till det tidigare 

teoretiska kapitlet. I kapitlet finns även svar på de frågor som hela studien utgått ifrån. 

5.1 Frågställning 1 – Hur väljer företag att kommunicera CSR?  

Företagen som har intervjuats nämner att de ser stora möjligheter i att kommunicera ut CSR. 

Samtliga använder sina hemsidor, mer eller mindre, för att nå ut till sina intressenter. De 

använder sig även utav pressmeddelanden och annonser av olika slag. Att visa på hemsidor, i 

redovisningar och genom annonser är alltså olika sätt för företaget att visa att de tar ansvar. 

Men som Borglund med flera skriver är det viktigt att företaget inte enbart hamnar i en 

envägskommunikation
61

. Andra sätt hos de undersökta företagen att kommunicera ut CSR-

arbete tycks vara just intressentdialoger. Det är min uppfattning att samtliga företag försöker 

ha en jämn balans av envägs och tvåvägskommunikation för att skapa sig goda relationer till 

deras externa intressenter. 

Vilka kanaler de valda företagen väljer att kommunicera ut CSR-arbetet genom tycks inte 

skilja sig så mycket däremot hade två av de tre företagen någon form av problematik med sin 

mediekommunikation. För Konsum Värmland är det största problemet att deras målgrupp är 

så pass bred att det kan vara svårt att nå ut till alla. Min egen reflektion över att de försöker 

inrikta sig mot alla är att detta är något mycket svårt. Att inte försöka positionera sig eller 

sticka ut på något sätt är dessutom ganska ovanligt. Konsum Värmland sticker dock ut då de 

som Klas Olsson nämner är ensamma i norden om att vara både detaljist och grossist.  

Fortum har problem med att få ut sitt budskap på rätt sätt, då media ofta lyckas slipa bort det 

Fortum själva anser är det viktigaste. Detta anser författaren att Fortum har löser på ett bra 

sätt, nämligen genom att publicera pressmeddelandena även på hemsidan. Om alla 

konsumenter går in och läser de utlagda pressmeddelandena är en annan fråga, men för den 

intresserade finns det ändå en möjlighet. Respondenten från Vectura menar dock att de ännu 

inte stött på några problem men han påpekar dock att ”vi har ju precis börjat”. 

Vectura är även igång med att utforma en hållbarhetsredovisning som är ett sätt att 

kommunicera till intressenterna om deras hållbara utveckling. Fortum har redan en 

hållbarhetsredovisning integrerad i årsredovisningen. Respondenten fårån Konsum Värmland 

menar dock att de inte har några planer på att utforma en hållbarhetsredovisning då de hellre 

visar i handling än i en rapport vad de gör. Min åsikt är att utformning av 

hållbarhetsredovisningar är något som inte borde vara obligatoriskt enbart för statliga företag 

utan för alla företag. Det borde inte vara skrivet i lagen utan i moralen. Att utföra en 

hållbarhetsredovisning bidrar med många goda ting, även om det till en början kan bli 
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kostsamt. Hållbarhetsredovisningen bidrar nämligen inte enbart till att externa intressenter kan 

ta del av vad företaget gör för att uppnå ett hållbart resultat, den bidrar även till att företaget 

kan jämföra sina resultat från tidigare år och även själva bli inspirerade att förnya och 

förbättra sig. 

Under intervjuerna fick samtliga respondenter svara på om de ansåg att det var viktigt att 

arbeta med socialt ansvar. Dessa var de svar de gav: 

Konsum Värmland:  

För oss är det överlevnadsfråga. Det är jätteviktigt. För vi vill bli förknippade med sociala 

och mänskliga företag eftersom vi även ägs av människor i Värmland. Så det är jätte viktigt 

för oss. 

Fortum:  

De är en förutsättning tror jag för företag idag. Jobbar man inte med socialt ansvar så 

riskerar man nog en kund relation som kan bli rätt så krånglig tror jag. Det går inte att ducka 

från något ansvar idag. 

Vectura:  

Ja visst är det, det. Därför att som jag sa det är ju intressant att titta på hur 

konkurrenssituationen ser ut inom den här branschen. Vi är alltså 1000 konsulter inom den 

här branschen. Det här är alltså ingen svensk ankdam utan det handlar om en syn över hela 

världen på att man fokuserar väldigt mycket på miljön i infrastrukturen. Och vi här i Sverige 

har ju inte kommit speciellt långt egentligen. Jag tror att det är en överlevnadsfråga för 

företag, de som inte arbetar med dessa frågor överlever inte på marknaden. 

Samtliga företag svarade alltså att det är en överlevnadsfråga och att det är för att få och 

bibehålla kunder. Enligt Löhman och Steinholz räcker det inte i dag med att företagen säljer 

bra produkter eller tjänster. Kunden förväntar sig ett mervärde. Så att företagen först och 

främst tänker på kunderna när de arbetar med och kommunicerar ut det sociala ansvaret är 

enligt den teorin helt korrekt. För som Löhman och Steinholz menar så kräver kunder idag att 

företaget ska visa var de står och vad de står för. Om kunden inte håller med företagets 

värderingar väljer de konkurrenternas produkt, tjänst eller service istället
62

. Men att arbeta 

med CSR-frågor är inte enbart bra för kunden och samhället utan även för företagen själva, är 

enligt min åsikt viktigt att trycka på. Ju bättre bild de anställda har av företaget desto bättre 

blid anser författaren att företaget kan förmedla till konsumenterna. Enligt mig är det en 

uppåtspiral att arbeta med CSR-frågor. Miljön blir renare, de anställda trivs, varumärket stärks 

och kunderna blir nöjda.  

Enligt Grant Thornton undersökning hade 68 procent av de svenska företagen sagt att en av de 

främsta anledningarna till att arbeta med dessa frågor är för att kunna rekrytera ny personal
63

. 

Anledningen till att enbart en av tre företag nämnde detta som orsak kan bero på att det ser ut 
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som det gör på arbetsmarknaden idag, under en rådande finanskris är det inte många företag 

som är intresserade av att rekrytera folk.  

Samtliga företag arbetar aktivt med att deras kommunikation av CSR-arbetet ska uppfattas 

som trovärdigt. Med trovärdighet i ett CSR sammanhang menas enligt Borglund med flera att 

företagen verkligen visar att deras aktiviteter bottnar i deras värdegrund och att de agerar 

öppet gentemot dess intressenter
64

. För Konsum Värmland gäller det att förmedla till 

intressenterna att de har lokalproducerade varor och att dessa varor erbjuds i alla deras 

butiker. Att uppfylla allt de lovar och lyssna på intressenterna menar deras respondent är 

viktigt. Författaren anser att detta är ett bra sätt att skapar ett förtroende på. Att företagen 

aktivt arbetar med att förmedla om sitt ansvarstagande och att de håller det de lovat. Även 

Fortum visar trovärdighet genom att faktiskt uppfylla det de lovar. Respondenten berättade att 

det de försöker visa konkret bevis och konkreta exempel på vad de faktiskt gör och 

kommunicera deras hållbara utveckling till intressenterna. Inom Vectura arbetar de med att 

följa upp efter ett utfört arbete för att så skapas trovärdighet, menar deras respondent. 

Alla företagen visar där med, i enighet med Borglunds med fleras beskrivning av begreppet, 

sin trovärdighet genom uppföljningar och konkreta bevis. Att visa på att de håller vad de lovar 

stärker inte bara relationen till konsumenterna det stärker även medarbetarnas syn på det egna 

företaget samt varumärket. Angående hur företag kommunicerar ut dess CSR-arbete anser att 

alla tre företagen goda svar. Men som Frankental nämner är det ingen företagsledare som 

skulle erkänna att deras företag inte är socialt ansvarstagande
65

. I innehållsanalysen har svaren 

från intervjuerna jämförts med det som står skrivet på hemsidorna, för att undersöka om det 

överensstämmer eller inte. 

Målgruppsanpassning 

Hur företagen väljer att kommunicera CSR på deras hemsida anser författaren hänger starkt 

ihop med vilken målgrupp deras hemsida är riktad emot. Vid analysen av hemsidorna kunde 

en tydlig skillnad ses i språket vilket troligen beror på att företagens målgrupper inte är de 

samma.  

Vecturas information om bland annat deras miljöhänsyn är enligt mig är riktad emot andra 

företag. Som konsument förstår man kanske inte exakt vad exempelvis de standarderna som 

står nämnda innefattar men, som miljöansvarig på ett företag har du troligen full koll på det. 

Författaren uppfattar det dock inte som konstigt om deras hemsida riktar in sig på andra 

företag, då deras en av deras främsta intressenter är just andra företag. 

Fortums hemsida är mycket strukturerad och samtidigt skriver de på ett systematiskt sätt och 

med ett lätt språk. Att de valt att disponera så noga och har med så mycket information, som 

de faktiskt har, beror troligen på deras breda målgrupp. Deras målgrupp innefattar såväl andra 

företag som privatpersoner och då är det bra om deras hemsida kan tillfredställa alla kunder. 

Texten på hemsidan är skriven på ett förståligt sätt och tack vare rubriksystemet är det enkelt 

att hitta det som sökes.  

                                                
64 Teoriavsnitt 3.5 

65 Meodavsnitt 2.6 



35 

 

Konsum Värmland har även de en bred målgrupp men den skiljer sig från Fortums. Konsums 

hemsida ska passa människor i alla åldrar och från alla bakgrunder, vilket författaren anser 

kan vara orsaken till att de valt att inte ha en flik enbart för exempelvis ”CSR”. De har i stället 

valt att väva ihop det sociala, etiska och miljömässiga ansvaret i de andra texterna. De har 

sprängt in budskapet så det finns över hela sidan. 

Företagen anpassar alltså sitt budskap till målgruppen. Att anpassa språk och innehåll efter 

vem det är riktat mot är enligt mig både smart och troligen effektivt. Företagen vinner en 

respekt ifrån läsaren om läsaren förstår texten och att de anser att texten är på deras nivå. På 

så sätt har alla tre företagen lyckats med sina presentationer.  

Publicering av CSR-arbetet på hemsidan 

Samtliga företag har valt att nämna att de arbetar med socialt samhällsansvar, skillnaden 

ligger i hur de berättar om det. Konsum Värmland har valt att använda sig av en invävd metod 

där målet troligen är att läsaren ska uppfatta deras ansvarstagande som en del av 

verksamheten. Min första tanke är att de har lyckats riktigt bra med detta, men sen kan det 

hända att det även skulle kunnat finnas en flik för hur de arbetar mot en hållbar utveckling i 

framtiden. Men sen så nämner de i och för sig i affärsstrategin och i visionen att de vill främja 

Värmlands miljö, vilket kan ses som ett långsiktigt projekt.  

Vectura har ännu inte lagt upp så mycket så vad som fattas kan anses som mycket eller lite 

beroende på vad man förväntar sig att där bör finnas. Dock har de i nuläget lagt ut en liten del 

av det de gör och hur de ser på framtiden. Att göra en närmare analys av hur de publicerat 

CSR-arbetet är svårt, men att de redan så tidigt i verksamhetens existens valt att publicera att 

de faktiskt tar hänsyn till miljön är enligt författaren ett stort plus. På hemsidan är det ännu 

främst miljö och personal som har med CSR-frågor som publicerats. 

På Fotums hemsida finns mycket material och även de har låtit största delen av sidan 

genomsyras av deras CSR-arbete. De skriver om så väll etiska, miljömässiga och sociala 

ansvarsområden de aktivt arbetar med. De har valt att låta sidan genomsyras av CSR-arbetet 

vilket troligen inte enbart beror på att de är mycket framgångsrika inom miljöhänsynsfrågor 

utan även för att de befinner sig i en bransch där det är särskilt viktigt att visa framfötterna 

speciellt gällande miljöansvaret.  

Hur de lägger fram deras CSR-arbete på hemsidorna skiljer sig mellan branscherna. Det kan 

även vara så att det inte är enbart branschrelaterat utan även marknadsrelaterat. Har företaget 

ett större antal intressenter har de även ett större antal krav. Högre krav = mer ansvar. För att 

visa att de arbetar med alla de krav som ställs på dem måste de kommunicera ut detta till 

intressenterna på något vis, och då passar ju företagets hemsida väldigt bra. 

Var hittar man CSR-arbetet på hemsidan? 

Under analysen granskades var på hemsidan företagen skriver om dras CSR arbete och 

gemensamt för alla är att det präglar hela hemsidan. Men det skiljer sig ändå åt mellan 

företagen då exempelvis Fortum är det enda företaget som har en egen ”flik” för hållbar 

utveckling. Under fliken finns allt det de arbetar med för att nå en hållbar utveckling. Att 
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lägga upp det på ett så systematiskt sätt gör det enkelt för mig som webbesökare att hitta. Att 

de valt att lägga det mesta av deras CSR-arbete under en flik kan ha flera orsaker. Framförallt 

så befinner de sig på en utsatt marknad där konsumenter gärna vill veta om de tar hänsyn till 

exempelvis miljön. Att då placera en flik på hemsidan som enbart handlar om hållbar 

utveckling ger ett bra första intryck. Som konsument räcker det med att gå till Fortums 

hemsida för att upptäcka att de faktiskt arbetar aktivt med dessa frågor, vilket troligen 

fungerar som en positiv kanal. Under fliken hållbar utveckling finns ett antal underrubriker 

där den som läser själv kan avgöra vilket ansvarsområde som intresserar till fortsatt läsning.  

Konsum har valt att väva in sitt CSR-arbete i den information där det berättar ”Om Konsum 

Värmland”. Att väva in budskapet i texten som de gör, hänger nog samman med 

målgruppsanpassningen. Att nå en bred målgrupp är kanske inte det enklaste, och då gäller 

det att ha ett enkelt men klart språk som tilltalar alla. Att stapla upp mängder av termer kanske 

inte skulle fungera för Konsums del, utan då väljer de att istället pressentera sitt 

ansvarstagande genom hela hemsidan, att de verkar lokalt och har lokalproducerade 

produkter. Det vore fel av mig att påstå att de inte har någon flik som enbart handlar om CSR-

arbete då det finns flera som gör det, men de har det inte samlat på samma sätt som Fortum 

har och de benämns inte för något särskilt namn, som tillexempel ”CSR”.  Vectura har i 

nuläget inte lagt ut så mycket information om sitt CSR arbete. De har dock en flik de nämner 

som ”miljö & kvalitet”, där de skriver kortfattat om dessa frågor. Anledningen är att de är ett 

nystartat företag vilket framgår på hemsidan. 

Hemsidornas publicering av CSR – Trovärdig eller ej 

Då företagen skriver på ett förtroendeingivande sätt och då deras CSR-ansvar syns i samtliga 

företags Visioner anser författaren att företagens budskap är trovärdigt. Det har under 

undersökningen inte påträttats något som sagts under intervjuerna som inte haft någon som 

helst koppling till materialet som stått skrivet på hemsidorna. Därav anses både intervjuerna 

samt hemsidorna som trovärdig av författaren. 

5.2 Frågställning 2 – Arbetar företag inom olika branscher 

med CSR på samma sätt eller skiljer det sig? 

CSR-arbetet skiljer sig något åt beroende i vilken bransch företaget befinner sig, eftersom alla 

frågor inte är aktuella för alla branscher. Det är dock ingen tvekan om att etiska, sociala och 

miljömässiga frågor av något slag finns i samtliga branscher. Stort sett alla företag idag, vare 

sig de arbetar med det aktivt eller inte, har i någon form ett miljötänk, svenska företag har 

rättigheter för sina anställda och en strävan efter ett hållbart samhälle. 

Löhman och Steinholtz menar att företagen genom att agera utefter CSR:s riktlinjer blir goda 

samhällsmedborgare, då de strävar efter att göra det som är rätt i enlighet med sina egna samt 

omvärldens värderingar. De menar även att CSR är ett frivilligt arbete där företaget tar ett 
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ökat ansvar för att på olika sätt göra mer än vad lagen kräver. Arbetet kan yttra sig på olika 

sätt och det är upp till företaget hur de väljer att ta sitt ansvar och utforma sitt engagemang
66

.  

Samtliga respondenter har svarat att de arbetar med miljöfrågor på olika vis. Konsum 

Värmland arbetar på en lokal marknad vilket bland annat bidrar till kortare transporter med 

mindre koldioxidutsläpp. Fortum arbetar även de för att minimera sina utsläpp och är ett av de 

kraftverk i Europa som släpper ut lägst andel CO2/KWH. Vectura arbetar för en utveckla 

arbetet med miljöfrågor och miljöpåverkan.  

På företagens hemsidor står det även skrivet om det etiska ansvaret
67

.
 
Det står på samtliga 

hemsidor att företagen arbetar bland annat för personalutveckling. På Fortums hemsida går 

det till och med att läsa att En central framgångsfaktor för Fortums arbete med att nå sina 

strategiska mål är att integrera personalledning och utveckling i affärsverksamheten. 

Företagens beskrivningar av deras CSR-arbeten 

Konsum Värmland beskriver sitt CSR arbete som att det är en del av hela företaget, vilket det 

troligen är då de verkar på en lokal marknad. Författaren anser att då hela affärsiden handlar 

om att verka lokalt och att ha lokalproducerade varor är det ett taktiskt beslut att bara ösa på 

om detta och försöka nå ut med budskapet. Det skulle troligen inte fungera lika bra att stapla 

upp punkt för punkt. Konsum Värmlands struktur och sätt att skriva, att skriva in allt de gör 

tillsammans med den övriga texten där det står om Konsum Värmland, passar deras företag 

och deras målgrupp bra, då deras sociala samhällsansvar faktiskt är en prägel för företaget i 

sig.  

Fortum som går utanför Sveriges gränser och arbetar med socialt ansvar på så otroligt många 

punkter skulle nog inte lyckas lika bra med sin hemsida om de försökte väva ihop allting i 

enbart ett fåtal punkter. Deras sätt att använda sig av rubriker och underrubriker, flikar och 

underflikar passar deras företag. Fortum skriver på deras hemsida om vad de gör för miljön 

samt hur de arbetar med sociala och etiska frågor. 

Vectura som ännu inte utvecklat sin hemsida så jättemycket skriver dock en del även de om 

den miljömässiga biten samt om hur de arbetar med personal och personalutveckling. 

Gemensamt för samtliga företag är att de genom det de publicerar vill uppfattas som 

ansvarstagande företag. Författaren anser att de lyckas med detta genom att de beskriver hur 

och vad de arbetar med på ett trovärdigt sätt. 

Hur mycket plats får CSR? 

Fortum nämner väldigt mycket om deras hållbara utveckling och konsum har det insprängt i 

hela hemsidan. Skillnaden dem emellan beror troligen främst på företagsstorlek samt 

hemsidestorlek. Självklart har Fortum som är ett större företag samt en större hemsida mer 

information att publicera. Detta betyder inte att de på något sätt behöver anse att det sociala 

ansvaret är viktigare än vad Konsum Värmland anser. Vectura har minst mängd information 
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om socialt ansvar på deras hemsida, men under intervjun nämndes att mer information 

kommer att komma. 

Företagens benämning av CSR  

Vid en sökning på företagens hemsidor via deras ”sök”-funktion gav inte CSR någon träff, på 

någon sidorna. Fortum benämnar deras CSR-arbete för arbete mot en hållbar utveckling. Vare 

sig Konsum Värmland eller Vectura har ett samlat namn för deras CSR-arbeten.  

Företagens CSR-arbete på hemsidorna 

Konsum Värmland skriver bland annat om att de har lokalproducerade varor för att det 

innebär kortare transporter som i sin tur skonar miljön. De nämner även att de på 

affärsmässiga grunder, ska gynna Värmländska och miljövänliga varor samt att de sätter 

personalutbildning högt. Här visar de på miljömässigt ansvar genom att de tänker på miljön, 

socialt ansvar genom att tänka på omgivningen och etiskt ansvar genom att tänka på 

personalen. Att publicera att de arbetar aktivt för att gynna den värmländska miljön är ett sätt 

att nå konsumenter i Värmland. Deras koncept skulle kanske inte fungera om de skulle vilja 

sprida sig till närliggande landskap, så vida de inte handlade om butiker i närheten av 

Värmland. Deras målgrupp är ju dock värmlänningar i första hand och då anser författaren att 

deras budskap når fram. På Konsum Värmlands hemsida lyfter de fram hur de arbetar med 

miljö och socialt ansvar, vilket de gör på ett bra. 

Fortum har på sin hemsida en flik för miljö även om författaren kan tycka att det finns mer än 

det som står under miljöfliken som berör miljön, så har de i alla fall koncentrerat det de 

troligen anser som deras viktigaste miljöhänsyn under denna flik. De skriver bland annat att 

enligt sina miljöprinciper strävar Fortum efter att minska verksamhetens miljöpåverkan. De 

skriver även om social hänsyn och etiskt ansvar. Exempel skriver de: vi fortsätter vårt arbete 

med att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen. Att nämna både personalens välbefinnande 

samt företagets strävan mot en hållbar utveckling visar på att de tar ansvar. Min åsikt är att de 

har en mycket bra hemsida där de visar både det de ännu inte genomfört så väl som vad de 

lyckats med. Att ta med även det de ännu inte genomfört på hemsidan visar att de öppet står 

för vad de ännu inte genomfört men som de strävar efter. Enligt mig är detta ett sätt att bygga 

upp en trovärdighet och stärka företaget. Vissa företag väljer att inte skriva om sådant de ännu 

inte utfört eller avklarat, vilket snarare leder till att det ser ut som att de försöker dölja något 

för konsumenterna.  

Även i Vecturas ganska magra material finns upplysningar om deras miljömässiga, sociala 

och etiska ansvarstaganden. De nämner bland annat vilka miljö och kvalitetsstandarden de 

använder sig av, hur de arbetar med personalen och vad de gör för samhället. De nämner att 

de erbjuder bland annat tillståndsutredningar, MKB, natur- och kulturmiljöutredningar, risk- 

och säkerhetsanalys, stöd till projektledare gällande miljöfrågor och miljölagstiftning under 

pågående projekt. Det görs även buller- och luftkvalitetsutredningar, utredning av förorenad 

mark, inklusive mark- och vattenprovtagning. Att de inte har så mycket material på hemsidan 

gör det svårt att analysera innehållet. Men det de ännu tagit med är bra skrivet. De saknas 

dock material hur de arbetar mot en hållbar utveckling och det skulle gärna kunna stått lite 
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mer om hur de arbetar med de sociala, miljömässiga och etiska frågorna. Men då de är ett 

statligt företag och har där med krav på sig att redovisa en hållbarhetsredovisning kommer det 

säkerligen i början av nästa år ligga en hållbarhetsredovisning på deras hemsida. 

5.3 Frågställning 3 – Ser företag inom olika branscher på 

samhällsansvaret på samma sätt? 

Socialt ansvar går att tolkas på fler sätt. Det ingen allmänt accepterad definition av begreppet 

CSR vilket ger det utrymme för tolkning
68

. Enligt Vecturas respondent innefattar det sociala 

samhällsansvaret miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor, vilket troligen är det vida 

kända och helt enligt Triple bottom line teorin. Men respondenten var inte helt nöjd med att 

definiera begreppet så utan ville få med att det även handlade om hållbarhet.  

I Vectura handlar socialt ansvar, väldigt mycket om att miljökonsekvenser. Allt vi gör måste 

ha en mycket tydlig miljögranskning bakom sig. Det är även kundkrav på oss att vi arbetar 

med kvalitet och miljöfrågor. 

Definitionen som respondenten från Fortum gav var följande:  

Det innefattar att uppträda etiskt korrekt utifrån en affärsmässig synpunkt, men också att ta 

ansvar för hur man gör affärerna utifrån miljöperspektiv, hur vi kan jobba med 

kommunikationen med kunder. Kan vi hjälpa våra partners och kunder att ta ett ansvar. 

Konsum Värmlands respondent i sin tur menade att socialt ansvar är att verka lokalt och bidra 

till arbetstillfällen i Värmland. Men även att produkterna har kort leverns och vilket bidrar till 

att minska utsläppen. 

CSR-arbetet syns i visionerna 

I de tre föreagens visioner nämner samtliga företag ett socialt samhällsansvar. Vecturas vision 

handlar om att skapa underlättade transporter och en hållbar infrastruktur, Konsums Värmland 

skriver att de vill främja Värmland och dess miljö medan Fortums vision handlar om att de 

vill vara förebilden bland kraft- och värmebolag och en föregångare inom hållbar utveckling. 

I visionen syns det vad företagen vill lägga fokus på och här är alltså deras tolkning av vad 

som är viktigast att arbeta med just för dem. Författaren anser att det är viktigt för företag idag 

att CSR-arbetet sträcker sig ända ner i företagets vision, för att ju djupare ner som detta ansvar 

ligger desto självklarare blir det för de som arbetar inom företaget. Och är det självklart för de 

som arbetar där uppfattas budskapet som trovärdigare av intressenterna. 
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5.4 Frågställning 4 – Finns det någon koppling mellan 

företags externkommunikation av CSR och företags 

medierelation? 

Ammenberg (2004) menar att medier har en stor makt i dagens samhälle. De svenska 

medierna följer företagens CSR-arbete med stort intresse både in – och utrikes. Det är väldigt 

viktigt för företag hur medier uppfatta dem, då det är mediernas syn på företaget som sprids 

vidare till intressenterna. Bra miljöarbete och positiv mediebild bidrar till bra imagebild som i 

sin tur kan leda till stärkt varumärke
69

. 

Samtliga företag anser att media har en betydelse för deras kommunikation av deras CSR 

arbeten. Enligt Borglund med flera har media en väsentlig roll vad gäller företagets CSR-

arbete. De menar att genom medias granskning av företagen väcks förtroende frågor och 

misstroenden
70

. De undersökta företagen samtycker om att en positiv respons i media ger 

fördelar på arbetsmarknaden och gentemot kunderna, vilket är precis den roll media har enligt 

Gafström med flera. De skriver att media kan fungera som en positiv kanal för företag. De 

företag som är framstående lyfts oftast fram i media, vilket kan skapa en positiv effekt för 

företag
71

. Dock menar respondenten på Fortum att media ibland är lite dåliga på att faktiskt 

plocka upp det som de faktiskt gör. Då kan andra kanaler vara ett bra komplement. Men andra 

kanaler kan även trigga ett intresse hos media. 

Respondenten på Konsum Värmland menar att genom att skapa en öppen relation till 

journalister skapas ett förtroende.  

Vi pratar alltid öppet och ärligt med media och journalister. Vare sig om det är positivt eller 

negativt. Då skapar man ett förtroende, menar han. 

Samtliga företag upplever att media någon gång eller flera gånger har uppmärksammat deras 

företag på ett positivt sätt utan att de själva varit avsändaren i detta budskap. De gav olika 

exempel på vad media valt att publicera ”frivilligt”, alltså sådant media självmant sökt upp för 

att de ansett att det varit värt att berätta om. 

Respondenten från Fortum berättade att elbilarna är något de inte längre själva behöver 

investera så mycket reklampengar i. 

-  När det gäller el-bilarna behöver vi inte längre pusha lika mycket som vi behövde göra i 

början. För vi har fått uppmärksamhet och respons av media. 

Vecturas respondent menar att tack vare att media uppmärksammat deras sammanslagning 

och företagets bildning, samt att media upplyst samhället om behovet av fler transportvägar 

har de stora möjligheter att skaffa arbetstillfällen.  
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- Just nu har vi inte några problem eftersom alla är medvetna om att vi är i behov av att 

bygga ut transportnätet i Sverige. 

I Konsum Värmland har de nyligen gjort ett tillskot, en ny butik och ett unikt koncept. 

- Något vi har fått mycket publicitet för är den här butiken vi öppnat uppe på kronoparken – 

All Världens Mat. Där fick vi över förväntan med publicitet, vi fick ju till och med kungen på 

besök. Och All Världens Mat är nominerad inom branschen bland alla butiker i hela 

Sverige, för årets butik, vilket vi tycker är väldigt roligt. 

Medierelation på hemsidorna 

Alla tre företagen har på sina hemsidor en ”press” sida där de går ut med aktuell information. 

Författaren hittade inget på Vecturas flik ”press” som rörde CSR, och det kan bero på att de är 

nystartade och sidan inte har funnit särskilt länge. De har ändå tänkt på att hålla en kontakt 

med media och hålla media informerade. På de andra två företagens hemsidor fanns det under 

fliken ”Press”, pressmeddelanden där företagen berättar om sociala och etiska 

ansvarstaganden som de tagit. Att gå ut med pressmeddelanden på hemsidan förenklar för 

journalister som ska skriva något om företaget att hitta information. Att företagen väljer att 

spara gamla pressmeddelanden kan även det vara till nytta då det exempelvis går att se när de 

kommit ut med en ny vara, öppnat en ny butik eller börjat använda en ny typ av 

kraftanläggning.  
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6 Slutsatser 

Det avslutande kapitlet redogör för de slutsatser som dragits utifrån undersökningen samt att 

studiens syfte uppfyllts. Kapitlet avslutas med förslag för vidare studier.  

Syftet med undersökningen var att undersöka hur företag inom tre olika branscher 

kommunicerar ut dess CSR-arbete till de externa intressenterna. Förfataren ville undersöka 

om CSR arbetet sig skiljer sig åt mellan företagen och om kommunikationen om arbetet sker 

på samma sätt.  

Det författaren kommit fram till är att CSR-arbetet sker sällan av en person, utan är 

interagerat i hela organisationen. För att lyckas nå ut till sina externa intressenter på ett 

trovärdigt sätt måste det sociala ansvaret vara en självklarhet för alla inom organisationen och 

vara en del av företagets vision. Om företaget misslyckas med att kommunicera detta, kan de i 

värsta fall missta förtroendet från sina intressenter. Hur företagen väljer att kommunicera sitt 

CSR-arbete på är inte lika viktigt som att de kommunicerar det. Dock bör det alltid finnas en 

fördelning mellan envägs och tvåvägskommunikation. 

Företag inom olika branscher arbetar med liknande frågor fast deras tillvägagångssätt och 

huvudfråga kan skilja sig beroende på bransch. Gemensamt för de undersökta företagen är att 

de arbetar med miljöfrågor samt frågor rörande ett socialt och etiskt ansvar. En anledning till 

att arbetet skiljer sig mellan de olika företagen är att socialt ansvar och CSR är så breda och 

svårdefinierade begrepp. Det är därför upp till vart och ett av företagen att själva definiera 

begreppet och agera därefter.  

Hur företagen än väljer att definiera begreppet och hur de än väljer att arbeta med dessa frågor 

är det en stor fördel att även kommunicera vad de gör till media. Media kan nämligen vara en 

effektiv kanal för företaget att nå ut till sina intressenter samt att skapa trovärdighet. Dock 

kräver det självklart att de lever ut till sina sagda löften. 

 

Hur väljer företag att kommunicera CSR?  

Genom att förmedla genom olika kanaler på ett trovärdigt och öppet sätt vad de gör för att nå 

ett hållbart resultat. Det beror lite på bransch och företagssituation vilken målgruppen för 

kommunikationen är och vilka kanaler de använder men hemsidan är ett bra exempel på 

envägskommunikation och intressedialoger är ett bra exempel på tvåvägskommunikation. 

De olika företagen riktar sig mot olika målgrupper men ändå är det relativt lika kanaler de 

använder sig av. Det kan bero på att hemsidor, annonsering och intressedialoger är de mest 

vedertagna sätten för företag som vill förmedla ett budskap. Om alla företag förmedlar sitt 

buskap på samma sätt skulle det inte då betyda att om någon stack ut från mängden skulle 

detta företag uppmärksammas mer?  
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Att använda sig av internet och hemsidor når en bred målgrupp men det når inte alla. Agda 90 

år som ska flytta till Värmland och vill byta elbolag kanske inte kan nå den information som 

företagen publicerar på hemsidorna. Därför kan inte företag förlita sig på att enbart använda 

internet som kanal. Intressedialogerna i sin tur är oftast inriktade på de som redan är 

intressenter, då återstår annonsering och reklam. Idag är det få personer som inte har tillgång 

till vare sig internet, TV eller Radio och som inte heller läser tidningen. Så annonsering och 

reklam kan vara ett sätt för företagen att nå de segment de inte når via hemsidor och 

intressedialoger. 

Under innehållsanalysen av hemsidorna granskades var på hemsidan företagen skriver om 

dras CSR arbete och gemensamt för alla är att det präglar hela hemsidan. Alla företagen hade 

dock inte en ”flik” där de samlade allt CSR-arbete under. Att de alla nämnde att de arbetade 

med CSR-frågor på deras hemsidor är inte något förvånande då samtliga respondenter ansåg 

att arbete med socialt ansvar idag är en överlevnadsfråga. Fortum har valt att publicera det 

mesta sitt CSR-arbete under en flik, Konsum Värmland har spritt ut det över hela hemsidan 

och Vectura har det utspritt på ett fåtal ställen. Men var de väljer att lägga sitt CSR arbete och 

hur de väljer att fram det beror troligen främst på vilken målgrupp de riktar sig mot.  

 

Kommunicerar företag inom olika branscher CSR på samma sätt eller skiljer det sig åt? 

Företag inom olika branscher arbetar med samma frågor fast på olika sätt. Alla företag 

behöver inte tänka på vad exempelvis deras utsläpp av CO2/KWH ligger på men de kanske 

behöver tänka hur mycket utsläpp som kommer av deras personalbilar eller affärsresor. 

Arbetet med CSR te sig på olika sätt. Enlig mig är det högst branschrelaterat hur företagen 

väljer att framställa sitt CSR-arbete och vilket språk de använder på hemsidorna. Det handlar 

ju om att visa vad det gör, för rätt person. En text är så mycket mer än ord och hur företagen 

presenterar sig språkmässigt kommer givetvis göra intryck på olika personer. Men självklart 

är det inte enbart hur de skriver utan även vad de skriver på hemsidan som är branschrelaterat. 

Det handlar om att på hemsidan visa på vad de gör för exempelvis miljön och samhället, men 

det som står ska även helst stämma med kundens förväntningar.  

 

Ser företag inom olika branscher samhällsansvaret på likvärdigt sätt? 

Synen på samhällsansvaret skiljer sig mellan branscherna eftersom det är en tolkningsfråga 

vad företagen anser är ett samhällsansvar. Dock lägger samtliga företag som deltagit i 

undersökningen in miljöfrågor och sociala frågor under begreppet och där av är den generella 

synen hos företagen som deltagit i undersökningen i grund och botten den samma.  

Synen på samhällsansvaret hänger ihop med företagets position och roll i samhället. Ett stort 

företag som producerar varor i stora fabriker behöver inrikta sig på miljöfrågor medan ett litet 

företag som säljer tjänster och som kanske riktar in sig mer på etiska och sociala frågor.  
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Företagen skriver olika mycket och på skilda sätt om deras ansvarstaganden, på deras 

hemsidor. Mängden information beror nog snarare på vilken bransch de befinner sig i och 

vilken marknad de befinner sig på än vilken syn de har på CSR. Fortum som skriver väldigt 

mycket befinner sig i en bransch där det är viktigt att tänka på miljön, och då de gör så stora 

ansträngningar i sitt arbete med detta, är det bra att ha någonstans att berätta om allt de gör. 

De befinner sig även på en stor marknad med många intressenter och många krav vilket 

betyder att de har många förväntningar att leva upp till. 

Konsum väver som sagt in deras budskap, vilket troligen inte beror på att de tycker frågorna 

är mindre viktiga. Snarare att det beror på att de vill få kunden att uppfatta deras 

ansvarstagande som en del av vardagsarbetet. Deras målgrupp är dessutom mycket varierad 

och då måste budskapet vara skrivet på ett sätt som passar alla. 

Vectura har ett tunt material vilket författaren absolut inte tror beror på att de inte bryr sig om 

dessa frågor. Det beror snarare på att de är nystartade om såsmåning om kommer att fylla på 

information om deras CSR-arbete. Under intervjun med Vecturas respondent nämndes även 

att allt de gör måste ha en mycket tydlig miljögranskning bakom sig. Respondenten la även 

till att det även kundkrav på dem att de ska arbeta med kvalitet och miljöfrågor. 

Min uppfattning är att företagen tycker att CSR är viktigt, vilket är bekräftat då de alla nämner 

någon form av CSR-verksamhet i deras vision. Vecturas och Fortums visioner handlar om att 

skapa hållbarhet och Konsums Värmland vill främja Värmlands miljö. I visionen syns det vad 

företagen vill lägga fokus på och här är alltså deras tolkning av vad som är viktigast att arbeta 

med just för dem. 

 

Finns det någon koppling mellan företags externa kommunikation av CSR och företags 

medierelation? 

Ja det kan det finnas. Borglund med flera menar att om det inte vore för media hade CSR inte 

utvecklats som det gjort. Rädslan för att skandaliseras i media är enligt dem den viktigaste 

anledningen till att företag arbetar med CSR
72

. Tell en början ställde sig författaren kritisk till 

Borglund med fleras påstående men allt efter arbetets gång har en insikt om att de nog har en 

ganska bra poäng i detta. Om det inte vore för media skulle det vara väldigt svårt för 

företagen att överhuvudtaget visa vad de gör i frågan om sitt sociala ansvarstagande. 

Dessutom skulle det bli svårare för den externa intressenten att få insyn och på så vis ha en 

åsikt om företaget. Tilläggas bör även att media för många företag till på köpet är det drivande 

hjulet, att de vill framstå som goda samhällsmedborgare som Löhman och Steinholtz 

nämner.
73

 

Så kopplingen mellan företagets externkommunikation av dess CSR-arbete och företagets 

medierelation är enligt mig att genom att företaget syns på ett positivt sätt i samband med 

                                                
72 Teoriavsnitt 2.3.3 

73 Teoriavsnitt 2.1 
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företagets CSR-insats ökar kundernas förtroende och genom att synas över huvudtaget i 

samband med företagets CSR-insats ökar (förhoppningsvis) kundernas förståelse.  

De tre företagen har på sina hemsidor en ”press” sida där de går ut med aktuell information. 

Att gå ut med pressmeddelanden på hemsidan förenklar för journalister som ska skriva något 

om företaget att hitta information. Att företagen väljer att spara gamla pressmeddelanden kan 

även det vara till nytta då det går att se när de exempelvis kommit ut med en ny vara, öppnat 

en ny butik eller börjat använda en ny typ av kraftanläggning. Företagen visar även genom 

sina ”press” sidor att de vill hålla en kontakt med journalister och att de vill ge en insyn i 

företaget för utomstående.  

Genomförandet av denna uppsats har varit lärorik och lyckad då syftet genomförts och 

samtliga frågeställningar har blivit besvarade. Författaren är mycket tacksam för det goda 

bemötande och den öppenhet som visats ifrån de medverkande företagen. 

6.2 Förslag på framtida studier 
Under arbetets gång har det väckts ett antal frågor som skulle kunna vara förslag till vidare 

studier.  

 Hur skulle företag på ett mer effektivt sätt kunna kommunicera ut till intressenterna om 

deras CSR-arbete? Skulle det vara möjligt för företag att redovisa CSR-arbetet i en större 

omfattning och i så fall hur? 

 Det skulle även vara intressant att se vilka konsekvenser lagen som kräver att svenska 

statliga företag ska utfärda en hållbarhetsrapport kommer att få för framtidens CSR-arbete. 

Kommer företagen vilja utmärka sig mer nu när de har ett krav på sig att redovisa det de redan 

gör? 
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Bilaga 1 – Intervjumall 

FRÅGOR 

1.  Kan du berätta lite om dig själv? 

2.  Vad innebär socialt ansvar för dig/(företagets namn)? 

3.  Var inom företaget behandlas frågor rörande det sociala ansvaret? 

4.  Hur arbetar ni med socialt ansvar? 

5.  Hur kommunicerar ni ut det sociala ansvaret? 

6.  Gör ni någon hållbarhetsredovisning? 

7.  Finns det något rörande det sociala ansvaret som ni sysslar med, som du anser är 

branschrelaterat? 

8.  Vad är det som skiljer er från era konkurrenter? 

9.  Anser du att det är viktigt att företag arbetar med den här typen av frågor? 

10.  Vilka möjligheter ser ni i att kommunicera ut ert sociala ansvarstagande? 

11.  Har ni stött på några problem i att kommunicera ut det sociala ansvarstagandet? 

12.  Använder ni er av någon form av miljö eller rättvisemärkning? 

13.  Tillämpar ni några kommunikativa strategier för ert sociala arbete? 

14.  Hur visar ni er trovärdighet i ert sociala ansvarstagande? 

15.  Vilka kanaler använder ni er av för att kommunicera till era externa intressenter om det 

sociala ansvaret? 

16.  Använder ni några kanaler specifik till vissa målgrupper? 

17.  Sköter ni den externa kommunikationen själva eller tar ni hjälp utifrån? 

18.  Har media någon betydelse för hur ni informerar om ert sociala ansvarstagande? 

19.  Använder ni er av något medium mer än andra? 

20.  Har ert sociala ansvarstagande någon gång uppmärksammats i media utan att ni själva 

varit avsändaren? 
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Bilaga 4 – Frågor som använts för att utföra 
innehållsanalyserna av företagens hemsidor 

1. Vilken målgrupp är hemsidan riktad till? 

2. Hur väljer företagen att publicera deras CSR-arbete på deras hemsida 

3. Var väljer företagen att publicera deras CSR-arbete på deras hemsida? 

4. Skriver företagen om deras CSR-arbete på samma sätt eller skiljer det sig åt? 

5. Nämner de mycket eller lite om deras CSR-arbete? 

6. Benämner de deras CSR-arbete för CSR-arbete eller för något annat?  

7. Vad nämner företagen att de arbetar med inom CSR? 

8. Är det något CSR-arbete som publiceras på hemsidorna som kan ses som 

branschrelaterat? 

9. Är det CSR-arbete som publiceras på hemsidorna trovärdigt? 

10. Nämner företagen något CSR-förknippat i deras vision? 

11. Visar företagen hur de arbetar med media för att nå ut med sitt CSR-arbete till de externa 

intressenterna? 
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Bilaga 3 – Mejlfrågor till konsulten Fredrik Ljungdahl 

För att bredda arbetet ytterligare har även ett antal frågor ställt till Fredrik Ljungdahl. Fredrik 

som är konsult inom hållbarhetsredovisning och granskning av sådana redovisningar håller 

dagligen på med hållbarhetsfrågor och däribland CSR. Tanken var att få den ”andra sidans” 

syn på företags CSR-arbete. I Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar står det att 

vissa ser CSR som en kosmetika, pålagd företaget av en stor konsultindustri. Och att det enda 

målet med CSR är att konsulterna vill tjäna pengar på föreagens räkning.
74

 Tanken bakom att 

ställa frågor till en hållbarhetskonsult, var för att få en konsults syn på CSR 

1. Vilket företag arbetar du på/för?  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) 

2. Vad är din yrkesroll?  

Konsult inom hållbarhetsredovisning och granskning av sådana redovisningar. Senior 

manager och medansvarig för PwCs affär inom detta område. 

3. Hur många år har du arbetet med frågor rörande CSR?  

Cirka 15 år 

4. Vad är dina tidigare erfarenheter?  

Jag har varit verksam inom universitet och högskola (Lund och Jönköping) parallellt med min 

konsultkarriär 

5. Hur skulle du definiera begreppet CSR?  

För mig innebär CSR ett uttryck för hållbar utveckling på företagsnivå - ett uttryck för hur 

företag och andra organisationer tar ansvar för sin påverkan på miljö och samhälle. Jag 

föredrar begreppet CR (Corporate Responsibility) istället för CSR (Corporate Social 

Responsibility). 

6. Hur skulle du definiera begreppet företags sociala ansvar?  

Jag gör ingen skillnad på CSR och företagens sociala ansvar - det är samma sak, även om 

man använder olika begrepp. Möjligen kan "sociala ansvar" uppfattas som en översättning av 

"social responsibility", men på svenska leder det tankarna till något annat än det som på 

engelska menas med "social" (med vilket avses ett "samhällsansvar" snarare än "socialt 

ansvar"). 

7. Hur skulle du definiera begreppet Triple bottom line?  

Inte heller här gör jag någon egentlig skillnad mellan CSR och "triple bottom line", även om 

det senare för tankarna till redovisningen av ett resultat (en "bottom line") med avseende på 

dimensionerna ekonomi, miljö, socialt. 

                                                
74 Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) s.79-80 
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8. Anser du att det finns branschrelaterat CSR? (utveckla gärna svaret med varför du 

anser att det finns/inte finns och om du anser att det finns får du gärna ge något 

exempel)  

Nja, det är klart att det finns vissa "CSR-frågor" som är mer relevanta för vissa branscher än 

andra, t ex att barnarbete främst förekommer i vissa branscher och länder. Andra frågor är 

större och bredare, t ex klimatfrågan som berör flera branscher. Det beror på hur frågan 

formuleras och hur specifik man är... 

9. Anser du att även icke statliga företag bör utföra en hållbarhetsredovisning? 

(utveckla gärna svaret med varför/varför inte)  

Ja, det anser jag. Min uppfattning är att det är en skyldighet att avge en redovisning som 

visar hur man hanterar sin påverkan på omgivningen (vilken den nu är). På samma sätt som 

en finansiell redovisning visar ägarna hur man förvaltat deras kapital visar en 

hållbarhetsredovisning hur man förvaltat det miljömässiga och sociala kapital som man har 

ansvar för och hålls ansvarig för av samhället (intressenterna).  

10. Anser du att även mindre företag bör utföra en hållbarhetsredovisning? (utveckla 

gärna svaret med varför/varför inte)  

Ja, om de i något avseende har en väsentlig påverkan. Det kan t ex handla om en betydande 

lokal påverkan på miljö och samhälle (större arbetsplats i regionen etc). Den avgörande 

frågan är om verksamheten har en påverkan och hur väsentlig den anses vara för andra. 

11. Vad är enligt dig fördelarna med att utföra en hållbarhetsredovisning?  

Jag anser att det finns många potentiella fördelar med hållbarhetsredovisning om det görs på 

rätt sätt. Framförallt handlar det om att förse intressenter med information om verksamheten 

som intresserar dem. Härigenom bygger och underhåller företaget goda relationer med 

intressenterna och detta leder i sin tur till bättre affärer. Genom att mäta, följa upp och 

åtgärda väsentliga hållbarhetsaspekter kan verksamheten förbättras och effektiviseras, vilket 

också leder till bättre lönsamhet. 

12. Ser du att det kan finnas nackdelar med at utföra en hållbarhetsredovisning?  

Ja, det kan finnas nackdelar. Självklart kostar det en del pengar inledningsvis att etablera 

processer och rutiner för hållbarhetsredovisning, men denna investering kan förhoppningsvis 

betala sig genom de fördelar som nämndes ovan. Däremot leder en dåligt utförd redovisning 

som saknar förankring internt eller externt sällan till några fördelar och blir tyvärr oftast 

bara en kostnadspost. 

13. Anser du att media har någon roll för hur företag väljer att arbeta med och 

kommunicera CSR?  

Ja, media påverkar oss alla, inte minst företag som är stora och synliga och därmed utsätts 

för medias bevakning. När media t ex lyfter fram klimatfrågan som viktig påverkar detta hur 

och vad företag gör och redovisar. Media kan också ha en uppgift i att förmedla både bra och 

mindre bra saker som företagen gör med bäring på hållbar utveckling. Media är påtryckare, 

opinionsbildare och förmedlare av bl a CSR-frågor.  
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14. Tror du att företags CSR arbete skulle sett annorlunda ut, utan media?  

Ja, i vissa fall. Det beror väl på hur pass "mediadrivna" företag i allmänhet är, men det är 

klart att om media inte alls bevakar CSR-frågor blir förmodligen intresset för dessa frågor 

även mindre bland företag och organisationer. För vissa företag med aktiva intressenter 

kommer det däremot att spela mindre roll - de hade sannolikt ändå arbetat med dessa frågor. 

Däremot är det inte säkert att kommunikationen och redovisningen av CSR hade varit lika 

påtaglig - detta är ofta en reaktion på hur starkt intresset är hos allmänheten, politiker och 

media. 



53 

 

Bilaga 4 – Presentation av studieobjekten 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort beskrivning av uppsatsens syfte, för att förstärka och 

förtydliga den information som respondenten tidiga fått. Där efter bads representanterna på de 

olika företagen att berätta lite om sig själva. Här är en grovt förkorta variant av vad 

intervjurespondenter berättade om sig själva: 

KONSUM VÄRMLAND - Klas Olsson 

Klas Olsson heter jag. Som vi har en tradition i konsum då, så har alla börjat på samma nivå. 

Så jag började som butiksbiträde sen har jag varit gruppledare, affärschef, konsulent, och 

jobba 14 år tillbaka har jag jobbat som informationschef då. Vilket innebör att jag har hand 

om intern och extern kommunikation, kontakt med media, men också vår medlemsdel, vi är ju 

ägda av medlemmar och det är en representativ demokrati, och den delen handlägger jag 

också.  

FORTUM - Ann Lindell Saeby 

Jag heter Ann Lindell Saeby, jag har jobbat här i snart fem år. Jag har tidigare varit konsult, 

där jag arbetade mycket ekonomiska frågor som årsredovisningar. Jag arbetade även med 

extern och intern kommunikation. Jag har haft nytta på min nuvarande arbetsplats av att jag 

tidigare jobbat inom olika branscher och med kommunikation. 

VECTURA - Olle Olsson 

Ja, Olle Olsson heter jag då. Jag har en ganska bred bakgrund, jag började jobba som 

informationschef inom olika kommuner och företag. Sen har jag varit regionchef i Posten i 

Göteborg, med ansvar för vår affärsplanering. Jag har även arbetat på postens 

säkerhetsavdelning där jag ISO certifierade säkerhetsangreppet.  

Sedan i höstas då blev jag rekryterad av dåvarande banverket Banverket Projektering med en 

uppgift att hålla samman kvalité och miljöfrågorna.  

Vid årsskiftet gick Vägverket Konsult och Banverket Projektering samman som ett statligt 

bolag, och där jobbar jag nu med miljöfrågor, kvalitetsfrågor, samt hållbarhetsfrågor och 

säkerhetsansvarig.  

 

 


