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Sammandrag 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit sig stort på senare tid och kan ha 

positiva effekter på företags verksamhet och samhället i stort. För att företag ska kunna nyttja de 

positiva följderna med ett CSR-arbete är kommunikationen till intressenterna central. 

Forskningen kring CSR-kommunikationen till intressenter har främst fokuserat på 

intressentgruppen konsumenter, varvid denna studie undersökte hur företag kommunicerar om 

CSR till intressentgrupperna anställda, investerare/ägare och NGO:s. Undersökningen 

genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer på företagen Statoil/INGO och 

Filippa K.  
 

Resultaten tyder på att de undersökta företagen i huvudsak använder samma 

kommunikationsstrategi oavsett vilken intressent företagen kommunicerar med, där 

Statoil/INGO främst använder envägskommunikation och Filippa K främst använder 

tvåvägskommunikation. Den valda kommunikationsstrategin påverkar valet av 

kommunikationskanal som kan skilja sig åt beroende på vilken intressent företagen 

kommunicerar med. Vidare visar resultaten att de studerade företagen förmedlar samma 

budskap, främst samhällsnyttan, till samtliga tre intressenter i företagens CSR-kommunikation.  
 

Nyckelord: CSR, intressent, envägskommunikation, tvåvägskommunikation, 

kommunikationsinnehåll, kommunikationskanal, anställda, investerare/ägare, NGO.  
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1. Inledning 
De senaste åren har rapporter om klimatförändringar samt nyhetsartiklar om barnarbete och 

korruptionsskandaler uppmärksammats (Arvidsson, 2010). Detta medför en ökad medvetenhet 

hos omgivningen som innebär att företag utöver sin effektivitet också måste fokusera på sin 

legitimitet för att överleva (Meyer & Rowan, 1977). Företag lägger följaktligen allt mer resurser 

på arbete kopplat till Corporate Social Responsibility (CSR) såsom samhällsengagemang, 

miljöskydd och socialt ansvarsfull affärspraxis i sökandet efter legitimitet (Arvidsson, 2010).  

Sökandet efter legitimitet är därmed ett stort motiv bakom användningen av CSR, då ett aktivt 

CSR-arbete bland annat kan generera i positiva beteenden hos företagets intressenter vilket kan 

leda till ökad försäljning (McWilliams & Siegel, 2001; Bhattacharaya & Sen, 2004). Ett CSR-

arbete kan utöver detta även attrahera arbetstagare, leda till ökade investeringar i företaget och 

eventuellt stärka relationen mellan företag och intressent (Sen et al., 2006; Bhattacharya et al., 

2008). För att ta del av fördelarna som CSR-arbetet kan medföra samt för att kunna maximera 

affärsnyttan, är det kritiskt för företag att göra sina intressenter medvetna om CSR-aktiviteterna 

som bedrivs. Denna medvetenhet skapas genom att företag kommunicerar om CSR på ett 

effektivt sätt till intressenterna. (Du et al., 2010) 
 

För att uppnå en effektiv CSR-kommunikation har följande aspekter kommit att bli centrala i 

kommunikationen om CSR; vad informationen som företaget kommunicerar innehåller, vilka 

kommunikationskanaler som används och huruvida den kan beskrivas som en envägs- eller 

tvåvägskommunikation (Du et al., 2010; Morsing & Schultz, 2006). Vidare har forskningen 

även fokuserat på att kommunikationen riktar sig till flera intressentgrupper som kan ha olika 

mål och olika relationer till verksamheten som företaget bedriver, vilket medför att typen av 

intressent också påverkar informationsspridandet (Dawkins, 2004; Du et al., 2010).   
 

Forskningen kring CSR och specifika intressenter har främst fokuserat på intressentgruppen 

konsumenter (Bhattacharya & Sen, 2004), trots att det menas på att såväl anställda som 

investerare och icke-statliga organisationer (NGO:s) är viktiga i sammanhanget (Smith, 2003; 

Lozano & Arenas, 2009). Forskningen kring kommunikationen om CSR till dessa tre 

intressenter är därmed inte så utarbetad även om ämnet har behandlats (Morsing et al., 2008; 

Ziek, 2009; Nielsen & Thomsen, 2009). Dock påpekar forskare som studerat området att vidare 

forskning om detta krävs (Ziek, 2009).  
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1.1. Problemformulering 

Då forskningen kring kommunikationen om CSR till intressenterna anställda, investerare och 

NGO:s inte är så utarbetad är detta intressant att utreda vidare. Dessa intressenter utgör olika 

roller i ett företags verksamhet men delar den likheten att de både direkt och/eller indirekt kan 

påverka ett företag, varvid det är viktigt att kommunicera om CSR till dessa. Den indirekta 

påverkan utspelar sig bland annat på så vis att ovan nämnda intressenter kan påverka 

konsumenterna i stor utsträckning genom att de uppmärksammar företagets arbete med CSR-

frågor och har möjlighet att sprida vidare denna information. Du et als. (2010) studier visar 

nämligen att samhället anser externa aktörer, som NGO:s, vara mer trovärdiga än företaget när 

det gäller kommunikationen om företagets CSR-arbete, då de externa intressenterna inte drivs 

av egennytta på samma sätt som företaget. Även anställdas ”word-of-mouth” till externa aktörer 

anses vara mer trovärdig, vilket innebär att kommunikationen till de anställda är viktig för att 

skapa en medvetenhet om företagets verksamhet (Du et al., 2010). Vidare är kommunikationen 

om CSR till anställda central ur den aspekten att detta kan göra dem mer villiga att arbeta i 

organisationen (Du et al., 2010), vilket är ett exempel på intressentens direkta påverkan på 

företaget. Det är även kritiskt att kommunicera om CSR till intressentgruppen investerare/ägare1 

då denna intressentgrupp utgör det bestämmande organet gällande vad företaget ska satsa sina 

resurser på och även är mån om att de resurser som läggs på CSR-initiativ är värdemaximerande 

(Borglund et al., 2009:81).  
 

Gapet i forskningen kring kommunikation om CSR till ovan nämnda intressenter innebär att 

detta är intressant att utreda vidare. En ökad kunskap inom området kan leda till praktiska 

fördelar för företag i sin CSR-kommunikation. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur 

företag kommunicerar om CSR till sina intressenter. För att uppfylla syftet leder detta till 

forskningsfrågan:  

Hur kommunicerar företag om CSR till intressenterna anställda, investerare/ägare och NGO:s?  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I denna uppsats används begreppen investerare, aktieägare och ägare synonymt. En investering i ett 
aktiebolag innebär att investeraren blir aktieägare eller ägare om bolaget inte är börsnoterat. 
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2. Teori 
I teorikapitlet presenteras en teoretisk bakgrund där begreppen CSR och intressent definieras. 

Vidare presenteras de utmaningar som har gjorts gällande i kommunikationen om CSR. 

Teoriavsnittet övergår därefter till att beskriva det teoretiska ramverket som studien utgår från.  
 

2.1. Teoretisk bakgrund 

CSR är ett fenomen som har vuxit fram och blivit ett stort fokusområde för företag och 

organisationer i dagens samhälle. Begreppet kan associeras med flertalet aktiviteter och för att 

studera kommunikationen om CSR krävs en förståelse för vad begreppet innefattar. Denna 

uppsats utgår från EU-kommissionens definition av CSR där begreppet definieras som 

"företagens ansvar för sin påverkan på samhället"2 (European Commision, 2011:6). Förutom att 

följa lagen ska företag, tillsammans med sina intressenter, inkludera aspekter som berör miljö, 

sociala frågor, etik, mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sitt arbete och strategier. 

Genom att göra detta tar företag sitt samhällsansvar, enligt EU-kommissionen. Syftena med att 

ta ett samhällsansvar inbegriper att maximera värdet för ägarna, övriga intressenter och 

samhället i stort men också att mildra eventuella negativa effekter som företaget kan ha på 

samhället (European Commission, 2011:6).  

Förutom att ha kunskap om vad begreppet CSR innebär, är det för att undersöka 

kommunikationen om CSR till olika intressenter också relevant att definiera vad en intressent är. 

Freeman (1984) utarbetade en av de mest etablerade teorierna gällande företags beroende av 

deras intressenter och hanteringen av dessa. Hans breda definition av intressent har sedan blivit 

vedertagen som “de individer eller grupper som kan påverka eller påverkas av organisationen”3 

(Freeman, 1984:53). Donaldson och Preston (1995) beskriver i likhet med Freeman (1984) att 

intressenter är aktörer som har inverkan på företaget och menar således på att intressenterna bör 

uppmärksammas, värdesättas och hanteras på rätt sätt för företagets lönsamhets och stabilitets 

skull. Morsing och Schultz (2006) betonar att intressenters förväntningar gällande CSR-frågor 

blir allt viktigare och därmed är något som företag måste arbeta kontinuerligt med.  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Fritt översatt från ”The responsibility of enterprises for their impacts on society” (European 
Commission, 2011:6)  
3 Fritt översatt från ”any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an 
organization’s purpose” (Freeman, 1984:53)	  
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2.1.1. CSR-kommunikationens utmaningar 

För att nå ut till företagets intressenter om aktiviteter kopplade till CSR blir kommunikationen 

central. Enligt Dawkins (2004) är kommunikationen ofta den länk inom ett företags CSR-arbete 

som är bristfällig, vilket innebär att företagets sociala ansvarstagande inte når ut till samtliga 

intressenter. Den otillräckliga kommunikationen innebär att en del av den positiva effekt som 

ansvarstagandet genererar, går förlorad. Dawkins (2004) beskriver vidare att anledningen till att 

många företag har svårigheter med kommunikationen om CSR är för att den innebär många 

utmaningar som företagen måste ta ställning till. En av utmaningarna utgörs av samhället som 

oftast är skeptiskt mot företag som själva kommunicerar om sina olika projekt för att skapa 

allmännytta. Ifrågasättandet härstammar från samhällets vetskap om att företagen är 

vinstdrivande, vilket väcker tankar kring företagens motiv bakom den utannonserade CSR-

aktiviteten. Omgivningen betvivlar om det välgörande ändamålet är genuint från företagens sida 

eller om projektet enbart genomförs för att erhålla en fördel på marknaden.  
 

För att skapa en effektiv CSR-kommunikation som hanterar ovan nämnda utmaningar nämner 

Du et al. (2010) flertalet aspekter som företagen kan fokusera på. Dessa inkluderar frågor kring 

meddelandets innehåll och kommunikationskanaler. Utöver dessa har även Morsing och Schultz 

(2006) utvecklat tre typer av kommunikationsstrategier som företag kan nyttja för att 

kommunicera sitt CSR-arbete till sina intressenter, vilka bygger på om det är en envägs- eller 

tvåvägskommunikation mellan parterna. Denna uppsats utgår därför från dessa nämnda koncept 

för att undersöka hur företag kommunicerar om CSR till anställda, investerare/ägare och NGO:s, 

vilka presenteras nedan. 

 

2.2. Teoretiskt ramverk 
För att undersöka hur företag kommunicerar om CSR till anställda, investerare/ägare och 

NGO:s studeras CSR-kommunikationen utifrån koncepten envägs- och tvåvägskommunikation, 

kommunikationskanaler och kommunikationsinnehåll. Nedan förklaras dessa koncept närmare 

för att därefter beskriva intressentspecifika attribut som påverkar kommunikationen. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande modell över de koncept och intressenter som 

undersöks.  

 

2.2.1. Envägs- och tvåvägskommunikation 
Det första konceptet som undersöks i denna studie är envägs- och tvåvägskommunikation. 
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Baserat på Grunig och Hunts (1984) tidigare forskning har Morsing och Schultz (2006) utarbetat 

tre strategier gällande kommunikation om CSR som används vid olika tillfällen beroende på 

syftet med kommunikationen.  

Envägskommunikation benämns av Morsing och Schultz (2006) som informationsstrategin4 

som syftar till att förse omgivningen med information om företaget. Denna 

kommunikationsstrategi används därför primärt för att underrätta allmänheten om bland annat 

specifika resultat och händelser (Grunig & Hunt, 1984:26), varvid intressenterna inte kommer 

till tals (Smith, 2003). För att företaget ska skapa positiva reaktioner hos intressenterna krävs det 

därför att intressenterna tillhandahålls en tydlig information om företagets goda avsikter, beslut 

och handlingar gällande företagets CSR-arbete (Morsing & Schultz, 2006).  

 

Vidare kan företag använda tvåvägskommunikation som kan vara både asymmetrisk och 

symmetrisk. Den asymmetriska tvåvägskommunikationen benämns av Morsing och Schultz 

(2006) som gensvarsstrategin5, vilket innebär att intressenterna har möjlighet att vara delaktiga i 

kommunikationen med företaget. Däremot tar företaget inte till sig av intressenternas 

synpunkter för att förändra sig därefter, utan försöker istället förändra omgivningens attityder 

och beteenden för att de ska passa i linje med företagets verksamhet (Grunig & Hunt, 1984:23). 

Denna kommunikationsstrategi är därför övervägande ensidig i sitt förhållningssätt (Morsing & 

Schultz, 2006). Den symmetriska tvåvägskommunikationen beskriver Morsing och Schultz 

(2006) som involveringsstrategin6, som innebär att en dialog förs mellan företag och 

intressenter. Idealiskt innebär denna strategi att både företaget och intressenterna har möjlighet 

att försöka påverka den andra till förändring. Denna typ av kommunikationsstrategi utgår från 

att det är nödvändigt att intressenterna är involverade, dels för att utveckla och främja ett 

positivt stöd för företaget, dels för att företaget ska kunna förstå och anpassa sig efter 

intressenternas angelägenheter och därmed utveckla sina CSR-initiativ (Morsing & Schultz, 

2006).  

2.2.2. Kommunikationskanaler 

Förutom Morsing och Schultz (2006) ovan beskrivna envägs- och tvåvägskommunikation menar 

Du et al. (2010) att företag ska ta ställning till vilka kommunikationskanaler som används vid 

CSR-kommunikation, vilket därför utgör det andra konceptet i denna studie.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Fritt översatt från ”The Stakeholder Information Strategy” (Morsing & Schultz, 2006:326) 
5 Fritt översatt från ”The Stakeholder Response Strategy” (Morsing & Schultz, 2006:327) 
6 Fritt översatt från ”The Stakeholder Involvement Strategy” (Morsing & Schultz, 2006:328)	  
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Du et al. (2010) menar att årliga CSR-rapporter, pressdokument, företagens hemsidor, PR och 

reklam är vanligt förekommande kommunikationskanaler vid CSR-kommunikation. Även 

årsredovisningar, aktieägarbrev, uppförandekoder och interna kommunikationskällor används 

(Ziek, 2009; CSR Europe, 2000; Nielsen & Thomsen, 2009). Utöver dessa kan företag också 

delta i specifika CSR-nätverk, event, vara delaktiga i välgörenhet och partnerskap, ha projekt, 

samtal och använda mejl för att kommunicera med olika intressenter (Du et al., 2010; Ziek, 

2009; CSR Europe, 2000, Nielsen & Thomsen, 2009). De nämnda kommunikationskanalerna 

beskriver Du et al. (2010) som sådana som företagen har kontroll över. Dock finns det även 

kommunikationskanaler som företagen inte kan kontrollera i lika stor utsträckning. Anställda 

utgör en kommunikatör som företagen endast kan influera till viss del medan de har än mindre 

kontroll över media, konsumenter och bloggar (Du et al., 2010).  

2.2.3. Kommunikationsinnehåll 

Utöver envägs- och tvåvägskommunikation och kommunikationskanaler undersöks i denna 

studie även konceptet kommunikationsinnehåll. Som tidigare nämnts kan samhället vara 

skeptiskt mot företags CSR-arbete. Du et al. (2010) menar att det finns fyra olika faktorer som 

företag kan betona i sin kommunikation om CSR för att undgå denna misstänksamhet, vilka 

beskrivs nedan.  

 

En av faktorerna som företag kan välja att kommunicera är sitt CSR-engagemang7. CSR-

engagemanget kan framhållas genom exempelvis donationer, volontärarbete och genom att satsa 

forsknings- och utvecklingsresurser på ändamålet (Du et al., 2010). Enligt Dwyer et al. (1987) 

kan man genom att utvärdera hur stor företagets insats är, hur varaktig satsningen är samt hur 

konsekvent företaget är i sitt handlande mäta hur stort engagemanget i det specifika ändamålet 

är. Även Webb och Mohr (1998) menar att företagets nedlagda tid på ett specifikt ändamål kan 

tyda på företagets syfte med CSR-intiativet, där långsiktiga åtaganden anses vara mer 

välmenande än kortsiktiga kampanjer som istället enbart uppfattas som ett sätt att öka företagets 

försäljning. Utöver att kommunicera företagets engagemang, kan kommunikationen också 

fokusera på vad engagemanget resulterar i, det vill säga företagets CSR-påverkan8 (Du et al., 

2010). Forskarna beskriver därför att företag bör uppmärksamma de samhälleliga effekterna 

som engagemanget inom ett socialt fokusområde inneburit, istället för att inrikta sig på att 

förmedla insatserna som krävdes för att uppnå resultatet. Genom att följa denna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Fritt översatt från ”CSR commitment” (Du et al., 2010:11) 
8 Fritt översatt från ”CSR impact” (Du et al., 2010:11) 
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kommunikationsstrategi menar Du et al. (2010) att företag undgår att framstå som att de vill 

hävda sig.  

 

Vidare belyser Du et al. (2010) att företag även kan kommunicera sitt CSR-motiv9. CSR-motivet 

visas genom att företag vidkänner att de samhällsnyttiga ändamålen som de bedriver är till nytta 

för såväl samhället i stort som för företaget, vilket kan öka trovärdigheten i företagets CSR-

kommunikation (Du et al., 2010). Ellen et als. (2006) studier visar att konsumenter ofta 

uppfattar flera olika motiv bakom företagens CSR-arbete och att konsumenterna är medvetna 

om samt förstår att företagen även söker uppnå vissa verksamhetsmål genom CSR-initiativet. 

Slutligen beskriver Du et al. (2010) att företag även kan välja att kommunicera sin CSR-

passform10, vilket behandlar huruvida företag gynnas mer eller mindre av samhällsnyttiga 

aktiviteter som har en tydlig koppling till företagets varumärke. Studier visar att en bristande 

koppling mellan den sociala frågan som stöds och företagets verksamhet resulterar i att 

intressenternas positiva reaktioner gentemot CSR-aktiviteterna minskar. Ett samband mellan 

sponsringen och företagets kärnverksamhet innebär en högre uppfattad passform, vilket i sin tur 

leder till högre avkastning för företaget (Du et al., 2010). Bloom et al. (2006) påpekar dock att 

CSR-aktiviteter med en svag association till företagets kärnverksamhet i vissa fall kan leda till 

starkare och positivare reaktioner hos vissa intressenter, då företaget uppfattas som uppriktigare 

i sin generositet.  
 

Det har nu redogjorts för de olika koncepten som denna studie bygger på, vilka är 

kommunikationsstrategierna om envägs- respektive tvåvägskommunikation samt koncepten 

kommunikationskanaler och kommunikationsinnehåll. Dessa teorier utgör studiens definition av 

kommunikation om CSR och undersöks utifrån intressenterna anställda, investerare/ägare och 

NGO:s. Du et al. (2010) beskriver att företag bör skapa sig en förståelse för intressentspecifika 

faktorer då dessa påverkar effektiviteten i CSR-kommunikationen, varvid detta beskrivs i nästa 

avsnitt.  

2.2.4. Intressentspecifika attribut som påverkar kommunikationen 

Du et al. (2010) menar att typen av intressent påverkar kommunikationen och att den ska 

anpassas efter respektive intressent eftersom olika aktörer har olika relationer till den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Fritt översatt från ”CSR motive” (Du et al., 2010:12) 
10 Fritt översatt från ”CSR fit” (Du et al., 2010:12)	  
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verksamhet som företaget bedriver. Nedan presenteras därför olika tillvägagångssätt som företag 

kan nyttja vid kommunikationen med intressenterna anställda, investerare/ägare och NGO:s.    

 

Anställda 

Uusi-Rauva och Nurkka (2010) fastställer att forskningen kring CSR-kommunikation mot 

anställda är bristfällig, varvid forskarna har studerat om generella kommunikationsstrategier kan 

användas gällande kommunikation om CSR och då specifikt gällande miljöaspekten. I enlighet 

med Welch och Jacksons (2007), Van Riel och Fombruns (2007:192) och Smidt et als. (2001) 

forskning kommer Uusi-Rauva och Nurkka (2010) i sin fallstudie fram till att anställda vill veta 

vad de kan göra för att nå företagets mål. Uusi-Rauva och Nurkka (2010) beskriver också, i 

likhet med Nielsen och Thomsen (2009), att en personlig kommunikation istället för en 

nätbaserad sådan föredras vid den interna kommunikationen om CSR. I relation till detta 

beskriver också Morsing et al. (2008) att företaget kan nå sina anställda genom möten och 

företagsbrev. Uusi-Rauva och Nurkkas (2010) studie visar, i likhet med Krackhardt och 

Hansons (1993) studie, att informella möten kan vara ett bra val när företag ska informera de 

anställda om strategier. De anställda kan dessutom nås framgångsrikt med en kommunikation 

som kan motsvaras av Morsing och Schultz (2006) gensvarsstrategi (Uusi-Rauva & Nurkka, 

2010).  
 

Investerare/Ägare 

Den andra valda intressenttypen, investerare/ägare, ser mycket till värdemaximering och vill 

därför ha information om hur CSR-arbetet påverkar verksamheten (Du et al., 2010). Denna 

avkastningsmaximering har varit fokusområdet i begreppet aktieägarvärde men detta koncept 

har nu tenderat att istället ersättas mot upplyst aktieägarvärde, vilket innebär att det inte finns en 

motsättning mellan CSR och finansiell värdemaximering (Borglund et al., 2009:81). 

Uppfattningen om att CSR anses vara finansiellt värdeskapande delas av både företag och 

investerare, vilket bland annat visas genom att andelen investerare med etiska placeringskriterier 

har vuxit kraftigt under de senaste åren (Borglund et al., 2009:57-58). En investerare med etiska 

placeringskriterier kan benämnas som en Socially Responsible Investor (SRI) (Du et al., 2010). 
 

Borglund et al. (2009:118) menar att investerare för många företag är den viktigaste 

intressentgruppen för CSR-information. Denna målgrupp är van vid att värdera företagen utifrån 

kvantitativ information, varvid det är viktigt för företag att erbjuda investerarna information som 

är mätbar, exempelvis intäkter från nya produkter med CSR-profil (Borglund et al., 2009:118). 



	  

9 

SRI:s förlitar sig mycket på CSR-rapporter då de har ett mål att både skapa vinst och samtidigt 

göra något gott för samhället. (Du et al., 2010; Sparkes & Cowton, 2004).   
 

NGO:s 

Den tredje intressentgruppen, NGO:s, bidrog till att begreppet CSR växte fram då dessa förde 

kampanjer mot företags brister i ansvarstagande (Borglund et al., 2009:53). För att nå denna 

intressentgrupp menar Morsing et al. (2008) att det är viktigt att börja CSR-arbetet inne i 

organisationen och sedan sprida det utåt, eftersom externa intressenter som NGO:s kan nås 

genom de anställda. Intressenten NGO har kommit att bli allt mer betydande för företag och 

interaktionerna de emellan behöver inte längre endast innebära donationer och välgörenhet från 

företagen. Interaktionerna har istället utvecklats till att också vara samarbeten och partnerskap 

mellan företag och NGO:s (Arya & Salk, 2006; Doh & Teegen, 2002). Dessa typer av relationer 

har dock både fördelar och nackdelar med tanke på att de två typerna av organisationer kan ha 

olika mål med verksamheten (Jamali & Keshishian, 2009).  

 

Nedan redovisas en sammanfattande modell över de koncept som studien bygger på för att 

undersöka CSR-kommunikationen till de valda intressenterna.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
  

 

	   

 

 

 

  

Figur 1. Egen modell som tydliggör vilka koncept som används för att undersöka hur företag 

kommunicerar om CSR till anställda, investerare/ägare och NGO:s.  
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3. Metod 

I metodkapitlet förklaras och motiveras den metodologiska ansatsen. Inledningsvis beskrivs 

valet av metod och datainsamlingen för att därefter redogöra för urvalet av företag och 

respondenter samt tillvägagångssättet. Vidare beskrivs hur det teoretiska ramverket, som ligger 

till grund för analysen, operationaliseras. Avslutningsvis behandlas även metodkritik.   
 

3.1. Val av metod 

Denna uppsats ämnar besvara hur företag kommunicerar om CSR till intressenterna anställda, 

investerare/ägare och NGO:s, vilket syftar till att utveckla och fördjupa kunskapen kring ämnet. 

Forskningsfrågan kräver djupgående svar utan numerisk karaktär och därför var en kvalitativ 

insamlingsmetod lämplig och nödvändig att använda i studien (Saunders et al., 2012:161). 

Undersökningen genomfördes genom att studera två specifika företag och hur de kommunicerar 

om CSR till de valda intressenterna. Vidare utgick studien från en deduktiv ansats där teorier 

hämtade från litteraturen genererade i påståenden. Dessa teoretiska påståenden gällande 

kommunikation om CSR jämfördes sedan med det empiriska resultatet (Saunders et al., 

2012:48; Patel & Davidson, 2003:23). 
 

3.2. Datainsamling 

För att besvara hur de undersökta företagen kommunicerar om CSR till de valda intressenterna 

användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi utgick från frågeområden och vissa 

nyckelfrågor vid intervjutillfällena (Saunders et al., 2012:374). Användningen av 

semistrukturerade intervjuer motiveras av att frågorna var komplexa och krävde utrymme för 

följdfrågor (Saunders et al., 2012:379). De semistrukturerade intervjuerna gav dessutom 

respondenterna möjlighet att prata fritt runt ämnena som behandlades och därmed kunde 

utförliga och uttömmande svar fås (Bryman & Bell, 2007:474), vilket krävdes för att kunna 

besvara forskningsfrågan. Användningen av semistrukturerade intervjuer kunde också ge oss 

svar som sträcker sig utanför teorin, vilket var fördelaktigt i studien då forskningen kring ämnet 

som forskningsfrågan behandlar inte är så utarbetad. Intervjuer var i denna undersökning också 

en lämplig metod då det var viktigt att personer med kunskap om CSR och kommunikation 

svarade på våra frågor. Metoden motiveras även av att forskare som Nielsen och Thomsen 
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(2009) och Uusi-Rauva och Nurkka (2010) använde metoden i sina studier gällande 

kommunikation om CSR.     

     

De data som studien bygger på består således av primärdata i form av de intervjuer som 

genomfördes, vilka var fem till antalet. Tre intervjuer genomfördes med representanter från 

affärsenheterna Statoil/INGO11 och två med respondenter från Filippa K. Antalet intervjuer 

grundade sig i att dessa genomfördes med personer som hade den befattning och kunskap som 

krävdes för att få uttömmande svar. Respondenternas kunskap täckte in alla områden i studien 

och därmed krävdes inte fler respondenter för att uppfylla syftet med uppsatsen. Utöver 

intervjuerna inhämtades även sekundärdata i form av de valda företagens hemsidor och 

hållbarhetsrapporter, då Saunders et al. (2012:166) beskriver att kvalitativa studier ger 

möjligheten att kombinera flertalet datainsamlingsmetoder. Sekundärdata användes för att få en 

inledande och eventuellt ytterligare information om företagen och deras arbete med CSR.  
 

3.3. Urval och avgränsning  

I den kvalitativa studien undersöktes företagen Statoil Fuel & Retail Sverige AB (Statoil) 

tillsammans med INGO, som verkar i drivmedelsbranschen, samt Filippa K, som verkar i 

klädbranschen, för att besvara vår forskningsfråga. Både Statoil och INGO är affärsenheter inom 

koncernen Alimentation Couche-Tard (ACT) och är nära sammankopplade internt (Statoil Fuel 

& Retail, 2013). I detta arbete behandlas därför affärsenheterna som ett företag, men där det 

finns skillnader dem emellan tydliggörs det. Valet av företagen Statoil/INGO och Filippa K 

grundade sig främst i att de båda arbetar aktivt med CSR. Ytterligare en anledning till valet av 

dessa företag var att de verkar i olika kontexter där verksamheten förs i två skilda branscher, 

klädbranschen och drivmedelsbranschen, och även är av olika storlekar. Således kan det, utöver 

att undersöka hur företagen kommunicerar med intressenterna, vara intressant att se ifall 

resultatet visar att kommunikationen skiljer sig åt mellan de olika företagen (Yin, 2009:54). 

Urvalet av respondenterna på Statoil/INGO och Filippa K gjordes utifrån snöbollseffekten 

eftersom vi innan undersökningen inte hade kännedom om vem i företagen som kunde besvara 

våra frågor (Saunders et al., 2012:289). Den inledande kontakten på de respektive företagen gav 

oss därför de respondenter de ansåg var lämpliga för studien. Nedan redogörs för de specifika 

respondenterna på respektive företag samt motivering av företagsvalen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Efter affärsenhetens önskemål skrivs INGO i versaler.   
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3.3.1. Valet av Statoil/INGO och dess respondenter 

Affärsenheterna Statoil och INGO verkar inom drivmedelsbranschen men skiljer sig åt genom 

att INGO, tidigare JET, enbart bedriver automatstationer (Statoil Fuel & Retail, 2013). Statoil 

verkar däremot även inom detaljhandeln då affärsenheten säljer fler produkter än endast 

drivmedel (Statoil, 2013a). Det är intressant att undersöka hur Statoil/INGO kommunicerar om 

CSR till sina intressenter, då företaget verkar i drivmedelsbranschen som har uppmärksammats 

negativt för sin miljöpåverkan (Omer, 2008), samtidigt som företaget arbetar aktivt med frågor 

gällande miljön samt andra aspekter som ingår i begreppet CSR (Statoil, 2013b, c).  
 

På Statoil intervjuades företagets Hälsa-, Miljö- och Säkerhetschef (HMS-chef) Andreas 

Fogelberg som även är kvalitetsdirektör. Inom befattningen ingår även CSR. Lukas Krol 

utgjorde den andra respondenten och arbetar som kommunikatör med ansvar för både den 

interna och externa kommunikationen. Utöver detta är Krol även ansvarig för arbetet med 

företagets sociala ansvarstagande. Den tredje respondenten var Irmgard Mårtensson som är 

kommunikationschef på INGO.  

3.3.2. Valet av Filippa K och dess respondenter 

Det andra undersöka företaget, Filippa K, är ett svenskt klädesföretag och verkar inom 

textilbranschen (Filippa K, 2014). En del av uppsatsens empiriska redogörelse baseras på 

Filippa K då branschen företaget verkar i bland annat har påverkan på miljön och även 

uppmärksammas för sociala aspekter inom CSR (de Brito et al., 2008). Valet av Filippa K 

grundade sig i att företaget har ett uttalat CSR-arbete och arbetar med de utmaningar som en 

verksamhet i textilbranschen innebär (Filippa K Sustainability Report, 2012). Exempelvis 

arbetar Filippa K för högkvalitativa och hållbara produkter med målet att ett plagg ska hålla 

minst fyra år (Filippa K Sustainability Report, 2012).  
 

På Filippa K intervjuades två anställda med god kunskap om företagets CSR-arbete och som 

varit verksamma inom företaget en längre tid. Den ena respondenten utgjordes av Elin Larsson 

som är Filippa K:s Corporate Responsibility (CR) Manager och den andra respondenten var 

Marie Dahlgren som är butikschef och sitter med i CR-gruppen.   
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3.4. Tillvägagångssätt  

Den första kontakten med företagen initierades i båda fallen via mejl. På Statoil/INGO hade vi 

en personlig kontakt som vi initierade kontakt med och som därefter gav oss förslag på vilka 

anställda på företaget som vi skulle kunna intervjua. På Filippa K kontaktade vi företagets CR 

Manager för att informera om studiens syfte samt fråga om möjligheten att utföra intervjuer på 

företaget. Via företagets CR Manager fick vi sedan även kontaktuppgifter till vår andra 

respondent på företaget. Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjumallen till samtliga 

respondenter i förväg, enligt företagens önskemål. De tre intervjuerna på Statoil/INGO utfördes 

på affärsenheternas kontor medan respondenterna på Filippa K intervjuades via telefon, då 

avståndet och tidsbristen inte gjorde det möjligt för oss att genomföra dessa på plats. För att 

säkerställa att vi fick med all information och kunde transkribera intervjuerna i sin helhet 

spelades intervjuerna in, efter att ha fått respondenternas tillåtelse att göra detta. Efter 

intervjuerna hade vi två uppföljningsfrågor till Filippa K:s CR Manager Larsson, som 

kontaktades för ett förtydligande. När resultaten sammanställts hade respondenterna på 

företagen möjlighet att återkomma med synpunkter för att säkerställa att informationen var 

korrekt.  
 

3.5. Operationalisering 

Intervjuerna inleddes med två allmänna frågor där respondenterna fick presentera sig själva och 

deras roll i företagen för att skapa en god stämning (Esaiasson et al., 2012:265). Därefter 

behandlades grundläggande frågor om företagens arbete med CSR som fungerade som 

bakgrundsinformation, vilka återfinns under rubriken CSR i företaget (frågorna 3-7) i Bilaga 1. 

Intervjuerna övergick sedan till att handla om generella frågor om kommunikationen om CSR 

och finns under rubriken CSR-kommunikation (frågorna 8-13). Dessa frågor krävdes för att få en 

helhetsbild och en djupare förståelse för företagen och deras arbete med CSR samt hur företagen 

ser på kommunikationen om detta. Frågorna som återfinns under rubriken Kommunikation om 

CSR till valda intressenter (frågorna 14-19) ämnade besvara hur teorikoncepten står i relation 

till de valda intressenterna och var således de centrala frågorna under intervjun och de som mest 

fokus lades på.  
 

Frågorna 14-15 i Bilaga 1 behandlar konceptet kommunikationsstrategi och syftade till att 

besvara huruvida företagen använder envägs- eller tvåvägskommunikation vid 

kommunikationen om CSR till de tre olika intressenterna. Detta besvarades genom att företagen 
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beskrev att de informerar eller för dialoger med intressenterna, och huruvida de påverkas av 

intressenternas önskemål vid en eventuell dialog. Studiens andra koncept, gällande vilka 

kommunikationskanaler som företagen använder vid kommunikation om CSR, berördes genom 

fråga 16. Det tredje konceptet berördes genom frågorna 17 och 18 som ämnade svara på vad 

innehållet i kommunikationen till respektive intressent är. Frågorna skulle således besvara 

vilken eller vilka av faktorerna CSR-engagemang, CSR-påverkan, CSR-motiv och/eller CSR-

passform som företagen väljer att betona i sin kommunikation. Fråga 19 besvarade om de 

undersökta företagens CSR-kommunikationen sker på samma sätt med alla anställda, 

investerare/ägare och NGO:s.  

 

3.6. Metodkritik 

Den kvalitativa undersökningsmetoden medför att resultatet inte kan generaliseras som i en 

kvantitativ studie (Saunders et al., 2012:383). Dock kräver studiens forskningsfråga djupgående 

svar för att kunna utforska komplexiteten kring ämnet CSR-kommunikation till intressenterna, 

varpå en kvalitativ ansats var nödvändig (Saunders et al., 2012:382). Den kvalitativa studien kan 

därefter utgöra en bra grund för vidare kvantitativ forskning inom området.  
 

Saunders et al. (2012:289) beskriver att användning av snöbollsurval kan innebära svårigheter 

med bias då respondenternas svar kan bli homogena. Dock saknades inledande kunskap om 

vilka på de valda företagen som var mest lämpade att besvara frågorna, varvid ett snöbollsurval 

var passande (Saunders et al., 2012:289). Däremot gjordes, efter att ha erhållit förslag på 

respondenter, en egen bedömning av respondenternas lämplighet grundat på deras befattning 

och arbetsuppgifter. Detta gjordes för att öka sannolikheten att erhålla svar som skulle medföra 

att syftet med undersökningen skulle kunna uppfyllas. Att som i denna studie endast utgå från 

ett företagsperspektiv och därmed inte intervjua mottagarsidan, medförde att det inte erhölls en 

förståelse för hur mottagarsidan, det vill säga intressenterna, uppfattar kommunikationen. Dock 

ingår inte mottagarsidans uppfattning i studiens syfte, varpå detta inte undersöktes.  

 

Vidare kan semistrukturerade intervjuer medföra osäkerhet i form av att respondenter vinklar 

informationen och kan påverkas av intervjupersonen (Saunders et al., 2012:381). 

Respondenternas uppriktighet kan påverkas när ämnet som behandlas är av känslig karaktär, 

vilket CSR i vissa fall kan uppfattas som (Fahie, 2014). Dock syftar denna undersökning till att 

studera företags kommunikation om CSR i allmänhet, vilket inte anses vara av etisk känslig 
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karaktär. Ämnet innebär därför att respondenterna inte hade någon anledning att ge icke-

sanningsenlig eller vinklad information och bör därmed inte medföra problem med bias som 

påverkar reliabiliteten. Validiteten kan styrkas med att semistrukturerade intervjuer ger ett 

trovärdigt resultat då metodvalet ger möjligheten att klargöra frågor och få svar från olika 

vinklar (Saunders et al., 2012:384). För att överkomma svårigheterna med semistrukturerade 

intervjuer intervjuades flera anställda på båda företagen, vilket även det minskar risken för 

vinklad information. Utöver detta var vi också pålästa inför intervjuerna för att kunna stämma 

av respondenternas svar med den inhämtade informationen och vi ställde i möjligaste mån icke-

ledande frågor (Saunders et al., 2012:383). Som tidigare nämnts transkriberades också 

intervjuerna och respondenterna kunde klargöra om någonting missuppfattats.   
 

Till skillnad från respondenterna på Statoil/INGO som intervjuades på plats så intervjuades 

respondenterna på Filippa K via telefon. Telefonintervjuer innebär ett antal praktiska problem 

som innefattar att det är viktigt att få en personlig kontakt med respondenten, vilket kan minskas 

vid telefonintervjuer. Dessutom är det svårare att läsa av olika situationer som uppstår, då 

möjligheten att läsa av respondentens ansikts- och kroppsuttryck försvinner (Saunders et al., 

2012:404-405). För att minska risken med dessa problem hade vi, innan intervjuerna 

genomfördes, haft konversationer med båda respondenterna. Dessutom spelades samtalen in för 

att reaktioner skulle uppmärksammas och vi hade god tid på oss att genomföra intervjuerna 

(Saunders et al., 2012:405).  
 

Vid användning av kvalitativa metoder finns som tidigare nämnts möjligheten att använda flera 

insamlingsmetoder (Saunders et al., 2012:166). Vi diskuterade att genomföra en ordsökning och 

textanalys på sekundärmaterialet, som består av företagens rapporter och hemsidor, för att 

använda en källtriangulering (Saunders et al., 2012:179). Med vår frågeställning ansåg vi dock 

att dessa källor endast kunde bidra till en begränsad insikt om hur företagen kommunicerar till 

respektive intressent, varvid sekundärdata inte kodades utan istället användes för att få en 

inledande kunskap om företagens CSR-arbete. För att undersöka hur företagen kommunicerar 

till varje intressent krävdes djupgående intervjuer och därför var denna metod den centrala i vår 

studie, vilken också gav oss all nödvändig information.  
 

Under studiens genomförande har vi genomgående haft en kritisk framhållning till den litteratur 

vi studerat och använt oss av trovärdig litteratur från välrenommerade tidskrifter och 

publicerade verk (Saunders et al., 2012:108).   
      



	  

16 

4. Empirisk redogörelse 

I den empiriska redogörelsen presenteras den data som insamlats och som senare i uppsatsen 

analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Företagen är uppdelade där varje del inleds 

med en beskrivning av företagen och deras CSR-arbete. Därefter åskådliggörs hur företagen 

kommunicerar om CSR till de valda intressenterna.  
 

4.1. CSR-kommunikation i Statoil/INGO  

Statoil beskriver sig som ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag där den svenska 

verksamheten erbjuder cirka 700 drivmedelsstationer (Statoil, 2013). Inom samma familj som 

Statoil finner vi även INGO (Mårtensson, intervju 2014). Nedan redogörs för hur Statoil/INGO 

arbetar med CSR.  

4.1.1. CSR i företaget 

CSR i Statoil/INGO omfattar miljö, etik och socialt ansvarstagande, där miljö och klimat utgör 

en viktig roll på grund av den bransch företaget verkar i (Krol, 2014; Fogelberg, 2014; 

Mårtensson, 2014). Utöver detta tillägger INGO:s kommunikationschef, Mårtensson (2014), 

också att ekonomiskt ansvarstagande räknas in. På grund av miljöfokuset har Statoil en 

miljöstrategi kallad 50-50-50 och medverkar i CSR-nätverket Hagainitiativet, som behandlar 

miljöaspekten i CSR. Arbetet med CSR har ingen specifik startpunkt utan inom Statoil har det 

allt eftersom kommit upp viktiga frågor som affärsenheterna inkluderar i CSR-arbetet 

(Fogelberg, 2014). Inom Statoil handlar CSR-arbetet om att vara en bra leverantör, en bra 

arbetsgivare och slutligen att som lokal aktör visa att man arbetar inom området CSR (Krol, 

2014). Statoil/INGO beskriver även att kommunikationen om CSR till företagets intressenter 

handlar om att stärka relationer till dessa och att skapa stolthet hos anställda med målet att de 

skall verka som ambassadörer för företaget (Krol, 2014; Mårtensson, 2014). Statoils 

kommunikatör Krol (2014), beskriver att de utmaningar som finns inom Statoil gällande 

kommunikationen om CSR är att det lätt kan bli ett sidospår. Därför måste CSR-

kommunikationen inkorporeras i marknadskommunikationen och företaget måste finna 

gemensamma nämnare mellan CSR- och marknadskommunikationen för att det inte ska bli en 

sidokommunikation (Krol, 2014). Vidare förklarar Statoil/INGO att en framgångsrik CSR-

kommunikation bygger på tydlighet samt att integrera den i den dagliga verksamheten (Krol, 

2014; Mårtensson, 2014). 
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4.1.2. Envägs- och tvåvägskommunikation    

Statoils HMS- och kvalitetsdirektör, Fogelberg (2014), förklarar att Statoil gör ett bra arbete 

inom CSR och att det bör kommuniceras så att intressenterna blir medvetna om detta. 

Kommunikationen om CSR utgör förutsättningen för att skapa en medvetenhet bland 

intressenterna och denna kan skilja sig åt beroende på vilken intressent företaget kommunicerar 

med, vilket redogörs för nedan. 
 

Anställda 

De anställda på drivmedelsstationerna är de som dagligen kommer i kontakt med företagets 

kunder, varvid det enligt Krol (2014) är av stor vikt att de anställda har en förståelse för vad 

företaget gör inom CSR. Målet med att skapa denna förståelse är bland annat att de ska kunna 

besvara kunders eventuella frågor gällande Statoils arbete inom CSR (Krol, 2014). Gällande 

kommunikationen till de anställda beskriver både Krol (2014) och Mårtensson (2014) att denna 

främst är informativ och förmedlas via Statoil/INGO:s intranät. Även samlingar anordnas där de 

anställda informeras men också får tillfälle att diskutera och påverka CSR-arbetet. Mårtensson 

(2014) och Krol (2014) betonar att företaget tar till sig av de anställdas förslag och åsikter och 

att de vill involvera de anställda. Statoil hade exempelvis nyligen ett projekt som syftade till att 

varje drivmedelsstation skulle presentera smarta energibesparingstips (Krol, 2014).  
 

Investerare/Ägare 

Krol (2014) förklarar att Statoils strategi om CSR påverkas av affärsenhetens enda ägare, ACT, 

då ägaren har hjälpt till att forma strategin. Vidare förklarar Krol (2014) att rapporteringen sker 

till huvudkontoret i Oslo som i sin tur rapporterar vidare till ägaren. Statoil och INGO beskriver 

att kommunikationen aktörerna emellan till stor del är informativ (Krol, 2014; Mårtensson, 

2014), där Statoil rapporterar om sitt CSR-arbete genom exempelvis sin miljöstrategi 50-50-50 

(Krol, 2014). Affärsenheterna påpekar dock även att påverkan går åt båda hållen och att det 

handlar om ett givande och tagande (Krol, 2014; Mårtensson, 2014). 
 

NGO:s 

Krol (2014) beskriver att Statoil har ett nära samarbete med Bris, där samarbetet bygger på en 

övergripande strategi som kommer från ett koncerninitiativ. Sponsringen av Bris syftar till att 

samla in pengar för att kunna inrätta ytterligare en ny kuratorsplats hos organisationen och 

därigenom hjälpa fler barn och ungdomar som har behov av stöd. Utöver Bris-samarbetet 

påverkas Statoil av myndigheter och organisationer som Greenpeace i och med den bransch 
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som affärsenheten verkar i (Krol, 2014). Precis som Statoil, nämner INGO deras samarbete med 

Bris och branschorganisationer som viktiga i sitt CSR-arbete (Mårtensson, 2014). Krol (2014) 

och Mårtensson (2014) beskriver vidare att Statoil/INGO:s kommunikation till NGO:s skiljer 

sig åt beroende på om ett samarbete finns parterna emellan eller inte. Respondenterna förklarar 

att kommunikationen till NGO:s som företaget saknar samarbete med främst är informativ i 

form av bland annat pressmeddelanden i Statoils fall, medan INGO främst informerar via 

rapporter. Dialoger kan dock krävas när det gäller komplexa frågor som måste förklaras 

ytterligare för att undvika missförstånd. Statoil/INGO påpekar däremot att oavsett om företaget 

har ett samarbete med NGO:n eller inte, tar företaget till sig av dessa NGO:s åsikter om de visar 

på brister i företagets arbete. Med organisationer som Bris, som Statoil/INGO har ett nära 

samarbete med, förs dialoger mellan aktörerna (Krol, 2014; Mårtensson, 2014). Krol (2014) 

beskriver att parterna diskuterar fram en gemensam plan för framtiden och arbetar tillsammans 

mot det gemensamma målet. 

4.1.3. Kommunikationskanaler  

Ovan redogjordes för vilken kommunikationsstrategi Statoil/INGO använder till respektive 

intressent. Nedan presenteras vilka kommunikationskanaler företaget använder.  
 

Anställda 

Statoil/INGO beskriver att de anställda tillsammans med kunderna är de viktigaste 

intressenterna att nå ut till (Krol, 2014; Mårtensson, 2014). Fogelberg (2014) beskriver att 

kommunikationskanalerna som Statoil använder för att kommunicera med de anställda bland 

annat är miljöutbildningar och försäljningsmöten där frågor som ingår i begreppet CSR 

diskuteras. På försäljningsmötena på huvudkontoret bestäms vad som ska kommuniceras vidare 

till Area Sales Mangers som därefter sprider informationen vidare till stationschefer som 

slutligen når anställda i butikerna (Fogelberg, 2014). Förutom dessa försäljningsmöten använder 

både Statoil och INGO andra typer av möten dit anställda är inbjudna. Som tidigare nämnts 

beskriver Statoil/INGO att företaget är ganska informativt i sin kommunikation till anställda, 

varvid företagets intranät används i stor utsträckning för informativ och kort kommunikation 

(Krol, 2014; Mårtensson, 2014). De anställda på företaget kan även hämta information från 

hemsidorna och rapporter, även fast dessa kommunikationskanaler inte är specifikt ämnade för 

denna intressentgrupp (Fogelberg, 2014; Mårtensson, 2014). Utöver detta nämns även mejl som 

en kommunikationskanal för att nå anställda (Krol, 2014; Mårtensson, 2014). 
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Investerare/Ägare 

Till företagets enda investerare, ägaren ACT, sker Statoils kommunikation som ovan nämnts 

främst via rapportering uppåt till ägaren via sin miljöstrategi 50-50-50. Men även möten 

förekommer vid kommunikation till denna intressent (Fogelberg, 2014). Mårtensson (2014) 

påpekar att INGO likaså använder rapporter som kommunikationskanal vid kommunikationen 

med ägaren, men att även mejl och hemsidan samt emellanåt även möten och presentationer 

används. 

 

NGO:s 

Fogelberg (2014) anser den viktigaste kommunikationskanalen vara Statoils 

drivmedelsstationer, där de anställda når kunderna som kan utgöras av NGO:s. Förutom 

stationerna använder Statoil även event som Almedalen som en kommunikationskanal till 

NGO:s och dessutom får affärsenheten ibland direkta frågor av NGO:s som besvaras 

(Fogelberg, 2014). Både Statoil och INGO ingår även i CSR-nätverk som Hagainitiativet 

respektive branschorganisationer och samarbetar också med Bris där partnerskapet fungerar som 

en kommunikationskanal. Utöver detta kommunicerar affärsenheterna även via mejl, sina 

hemsidor och rapporter (Krol, 2014; Mårtensson, 2014). Mårtensson (2014) beskriver att även 

möten, samtal och presentationer krävs när INGO skapar nya relationer med NGO:s. Vidare 

förklarar Krol (2014) att Statoil bland annat kommunicerar via pressmeddelanden till NGO:s de 

saknar samarbete med.   
 

Nästa del utgår från det tredje konceptet, där det beskrivs vilket innehåll Statoil/INGO:s CSR-

kommunikation har.  

4.1.4. Kommunikationsinnehåll 

Både Krol (2014) och Mårtensson (2014) betonar att kommunikationsinnehållet till samtliga tre 

intressenter är densamma. Respondenterna förklarar att Statoil/INGO kommunicerar vad CSR-

arbetet bidrar till, med andra ord samhällsnyttan. Denna rådande konsensus mellan 

intressenterna innebär att detta avsnitt inte delas upp intressentgrupperna emellan.  
 

Företagets samtliga tre intressenter delar samma uppfattning om vad CSR-arbetet ska generera 

och är väl medvetna om de olika samarbetspartners som Statoil/INGO har, vilket har uppnåtts 

genom att tydligt kommunicera om detta (Krol, 2014; Mårtensson, 2014). Krol (2014) beskriver 

att Statoil inte går in på sådan detaljnivå att affärsenheten redogör för hur mycket resurser som 
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lagts ned på CSR-arbetet, då det finns en plan för vilka typer av aktiviteter som ska genomföras 

och vad dessa ska bidra till. Ett exempel på detta är att affärsenheten har en tydlig målbild i och 

med sin miljöstrategi 50-50-50 som används till att följa upp affärsenhetens arbete inom 

området (Krol, 2014).   
 

Utöver Statoils miljöstrategi tar affärsenheten ett socialt ansvar genom att sponsra Bris (Krol 

2014). Vidare beskriver Krol (2014) att målet är att få in så mycket pengar som möjligt till Bris 

verksamhet men att det samtidigt ska vara ekonomiskt lönsamt för båda parterna, varvid det 

kontinuerligt utreds hur affärsenheten kan få in den kommersiella biten inom det sociala 

ansvarstagandet. Nyligen inrättade Statoil returkärl på sina stationer där varje pantad burk går 

till Bris. Fogelberg (2014) förklarar att det är en ”win-win-situation” då man tar ansvar för 

flaskans återvinning samtidigt som panten går till ett bra ändamål. Utöver detta blir även de 

anställda involverade i samarbetet med Bris då de olika drivmedelsstationerna kan tävla mot 

varandra om vilken station som samlar in flest pantburkar och därmed bidrar mest till Bris 

(Krol, 2014). På INGO kommuniceras främst miljöaspekten och det ansvaret affärsenheten tar 

inom detta område. Vidare förklarar Mårtensson (2014) att ett företag vill ladda sitt varumärke 

med positiva värden, vilket kan uppnås genom exempelvis ett socialt ansvarstagande. Dessa 

positiva värden som varumärket kan laddas med kan sedan på lång sikt generera i en lönsamhet 

för företaget (Mårtensson, 2014).  

 

Det har nu redogjorts för hur Statoil/INGO kommunicerar om CSR till de valda intressenterna, 

varvid uppsatsen fortsätter med att beskriva hur Filippa K kommunicerar om detta.  

 

4.2. CSR-kommunikation i Filippa K  

Klädföretaget Filippa K återfinns på ett 20-tal marknader runt om i världen genom sina 50 egna 

butiker samt via sina mer än 700 återförsäljare (Filippa K, 2014). Nedan redogörs för hur 

företaget arbetar med CSR.   

4.2.1. CSR i företaget 

Filippa K:s CSR-arbete omfattar miljömässiga, sociala, ekonomiska och etiska angelägenheter. 

Företaget vill ta ett ansvar på alla plan och fokuserar på de områden där det har en påverkan 

(Dahlgren, 2014). Filippa K:s CR Manager, Larsson (2014), beskriver att arbetet med CSR har 

funnits med ända från start, men att begreppet har utvecklats och att allt fler faktorer har kommit 
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att räknas med. Utmaningarna som finns gällande kommunikationen om CSR är, enligt Larsson 

(2014), rädslan för att kommunicera någonting som kanske inte uppfattas som perfekt. Vidare 

innebär den svenska jantelagen att man som företag inte vill hävda sig. Dock påpekar Larsson 

(2014) att det är viktigt att prata om sitt arbete med CSR och de utmaningar som finns för att 

skapa en medvetenhet bland konsumenterna och för att visa på lösningarna som finns. Hon 

beskriver vidare att en framgångsrik kommunikation om CSR innefattar ärlighet, öppenhet och 

transparens.  
 

Det har nu beskrivits vad CSR innebär för Filippa K, vidare kommer det att redogöras för hur 

företaget kommunicerar om CSR utifrån de tre koncepten som beskrivits i den teoretiska 

referensramen. Inledningsvis behandlas konceptet om envägs- och tvåvägskommunikation.  

4.2.2. Envägs- och tvåvägskommunikation 

Både Dahlgren (2014), butikschef och medlem i CR-gruppen, och Larsson (2014) beskriver att 

samtliga tre intressenter anställda, investerare/ägare och NGO:s är viktiga för företaget och 

därmed har möjlighet att påverka företaget. Samtliga tre intressenter utgör en betydande roll i 

företagets CSR-arbete varvid en dialog med dessa aktörer är nödvändig.  
 

Anställda 

Larsson (2014) beskriver att de anställda är den viktigaste intressenten att kommunicera med om 

CSR, då Filippa K vill integrera CSR i den dagliga verksamheten. Även Dahlgren (2014) 

poängterar att de anställda är betydelsefulla då det är denna intressentgrupp som utgör 

nyckelfaktorn för att få saker och ting att hända. Larsson (2014) beskriver att det är oväsentligt 

hur bra strategier och planer som utarbetas om företaget saknar medarbetarnas stöd, då dessa i 

sådana fall förblir verkningslösa. Filippa K:s CR-grupp, som diskuterar agendan för hållbarhet, 

består av representanter från varje avdelning och varje land. Det är sedan avdelningschefen som 

ser till att det som diskuterats i CR-gruppen efterföljs i praktiken. Det innebär ett konstant arbete 

och därmed att en varaktig dialog med de anställda är nödvändig, där båda parter ges tillfälle att 

påverka den andra. Även om Filippa K kommunicerar främst via dialoger informerar även 

företaget de anställda om CSR-arbetet genom sin interna portal, hemsidan och rapporter 

(Larsson, 2014). 
 

Investerare/Ägare 

Gällande den andra intressentgruppen, investerare/ägare, beskriver Larsson (2014) att Filippa K 
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endast har en ägare. Om denna uttrycker hon att ”Ägare är ägare, om de vill bestämma sig för 

något är det inte så mycket att säga emot”. Samtidigt menar Larsson (2014) att det handlar om 

ett förtroende för varandra där ägaren även lyssnar till Filippa K:s planer och åsikter. Hon 

förklarar att ägaren ser sitt ägandeskap på lång sikt, vilket innebär att det måste ske en dialog 

mellan parterna för att skapa förståelse för besluten som fattas. I dialogen företaget och ägaren 

emellan kommunicerar Filippa K om vad företaget gör och ägaren framför i sin tur sina mål och 

sin långsiktiga plan. Larsson (2014) påpekar vidare att ägaren har stort förtroende för Filippa K 

och att företaget därmed ges fria händer. Parterna står varandra nära vilket gör dialogen dem 

emellan enkel, enligt Larsson (2014). Hon fortsätter med att beskriva att dialoger är det främsta 

sättet att kommunicera på till sina ägare, men att även informationsbaserad kommunikation 

förekommer i form av exempelvis rapporter.   
 

NGO:s 

Filippa K:s arbete med CSR innefattar, enligt Larsson (2014), samarbete med flertalet 

organisationer som exempelvis Fair Wear Foundation som ska säkra goda arbetsvillkor i 

leverantörskedjorna. Hungerprojektet, Lånegarderoben, Stadsmissionen och Sustainability 

Fashion Academy’s Forum är andra exempel på projekt och organisationer som Filippa K 

arbetar med. Larsson (2014) beskriver vidare att kommunikationen med NGO:s skiljer sig åt 

beroende på om det är en NGO som företaget har ett samarbete med eller ej. Om det är ett nära 

samarbete sker kommunikationen dels genom att Filippa K beställer uppdrag av organisationen, 

dels via dialoger där specifika frågor diskuteras. Vidare arrangeras det event och föreläsningar 

där intressentdialoger förs. Till dessa event bjuds olika intressenter in för att gemensamt 

diskutera olika frågor. Företaget ges vid dessa tillfällen möjlighet att även bjuda in NGO:s som 

företaget inte har ett samarbete med men som det önskar erhålla en åsikt och expertis från 

(Larsson, 2014). Dahlberg (2014) förklarar att NGO:s kan tillhandahålla specialistkunskap och 

bedriva forskning som inte Filippa K kan. Sådan information tar Filippa K till sig oavsett om 

den ges av en NGO som företaget har ett samarbete med eller ej, men samarbetspartners har 

större påverkan (Dahlberg, 2014). Larsson (2014) beskriver att dialogen till de NGO:s som 

företaget samarbetar med är mycket öppnare och mer transparent. Vidare förklarar hon att 

Filippa K i sitt samarbete med Fair Wear Foundation måste följa vissa kriterier och visa att 

företaget arbetar med vissa specifika frågor för att få fortsätta vara medlem i organisationen. 
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4.2.3. Kommunikationskanaler 

Ovan redogjordes för vilken kommunikationsstrategi Filippa K använder till respektive 

intressent. Nedan presenteras vilka kommunikationskanaler företaget använder.  
 

Anställda 

Dahlgren (2014) förklarar att kommunikationen om CSR måste börja internt för att få ett 

naturligt flöde utåt. Hos Filippa K börjar denna kommunikation i CR-gruppen där dessa typer av 

frågor diskuteras. Vidare förs informationen till butikscheferna som i sin tur för det vidare till de 

anställda i butik. Kommunikationen om CSR förmedlas både via personlig kommunikation och 

via mejl (Dahlgren, 2014). Larsson (2014) beskriver att Filippa K också har en intern portal med 

information till de anställda och att hemsidan tillsammans med rapporter är någonting som 

företaget använder, dock i mindre utsträckning, för att kommunicera om CSR till sina anställda.  
 

Investerare/Ägare 

Kommunikationskanalerna som Filippa K kommunicerar genom med sin ägare, är utöver 

möten, även mejl (Larsson, 2014). Vidare använder företaget också informella källor som 

samtal vid kommunikationen med ägaren (Dahlgren, 2014; Larsson, 2014). Förutom dessa 

kommunikationskanaler används även, dock i liten grad, företagets hemsida och rapporter när 

Filippa K kommunicerar om CSR till denna intressent (Larsson, 2014).  
 

NGO:s 

Filippa K har, som tidigare nämnts, samarbeten med flera intresseorganisationer. Med dessa 

samarbetspartners kommunicerar företaget främst genom direkta samtal. Dessutom medverkar 

Filippa K på event och föreläsningar samt är medlem i särskilda nätverk gällande CSR, där 

tillfälle ges att kommunicera med både NGO:s som företaget har samarbete med och som det 

saknar samarbete med (Dahlgren, 2014; Larsson, 2014). Till de NGO:s som Filippa K inte har 

samarbete med sker kommunikationen främst via de event och föreläsningar som företaget 

deltar i. Utöver dessa kommunikationskanaler kan NGO:s även hämta information från Filippa 

K:s hemsida och rapporter (Larsson, 2014).  
 

Nästa del utgår från det tredje konceptet, där det beskrivs vilket innehåll Filippa K:s CSR-

kommunikation har.  
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4.2.4. Kommunikationsinnehåll 

Larsson (2014) förklarar att de olika intressenterna delar samma mål med Filippa K:s CSR-

arbete då det är lika viktigt för samtliga tre intressentgrupper att företaget levererar på alla delar 

inom företaget. Samstämmigheten intressenterna emellan medför att detta avsnitt inte delas upp 

mellan intressentgrupperna.  
 

Larsson (2014) menar att det handlar om att driva ett långsiktigt framgångsrikt företag som står 

starkt även framöver, vilket innebär att budskapet som Filippa K kommunicerar till anställda, 

ägaren och NGO:s är densamma. Den enda skillnaden i kommunikationen till de tre 

intressenterna är att den ekonomiska biten inte lyfts fram i dialogen med NGO:s, då detta, enligt 

Larsson (2014), inte är av intresse för NGO:s som driver hållbarhetsfrågor. Därmed är det vad 

CSR-arbetet har bidragit till som lyfts fram när Filippa K kommunicerar med NGO:s. Till 

anställda och ägare kommuniceras också vad CSR-arbetet har bidragit till, sett till 

samhällsnyttan, men även vad det har inneburit ekonomiskt (Larsson, 2014). Vidare påpekar 

Larsson (2014) att företaget inte driver några kampanjer för att uppmärksamma sitt CSR-arbete 

och/eller sina samarbetspartners, däremot finns denna information att hitta på företagets hemsida 

och i rapporter.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras det empiriska resultatet utifrån de koncept som beskrivits i teorin. 

Analysen är strukturerad enligt koncepten envägs- och tvåvägskommunikation, 

kommunikationskanaler och kommunikationsinnehåll.  
 

5.1. Envägs- och tvåvägskommunikation 

Beroende på syftet med kommunikationen om CSR kan den enligt Morsing och Schultz (2006) 

ske antingen i envägs- eller tvåvägsform. Nedan analyseras vilken kommunikationsstrategi de 

undersökta företagen använder i sin kommunikation till de tre intressentgrupperna.  
 

Anställda 

En analys av den empiriska redogörelsen visar att både Statoil/INGO och Filippa K använder 

både envägskommunikation i form av informationsstrategin (Morsing & Schultz, 2006) samt 

tvåvägskommunikation i form av involveringsstrategin (Morsing och Schultz, 2006) vid CSR-

kommunikation till de anställda. Dock använder företagen dessa strategier i olika stor 

utsträckning. Statoil/INGO har i stor utsträckning anammat informationsstrategin, då företaget 

menar att det främst använder sitt intranät för att informera de anställda. Informationsstrategin 

visar sig också genom INGO:s användning av hemsidan. Förutom denna 

kommunikationsstrategi använder affärsenheterna dock även tvåvägskommunikation i form av 

involveringsstrategin som Morsing och Schultz (2006) beskriver, eftersom både Krol och 

Mårtensson betonar att Statoil/INGO vill involvera medarbetarna. Dessutom beskriver företaget 

att det tar till sig av medarbetarnas åsikter genom olika samlingar och projekt, där frågor 

kopplade till CSR diskuteras. Filippa K uttrycker att företaget till viss del använder en 

informationsstrategi genom den interna portalen med samlad information om företagets CSR-

arbete samt tillgången till företagets hemsida och rapporter. Företaget poängterar dock att 

dialoger är den främsta kommunikationsstrategin, då företaget behöver medarbetarnas stöd för 

att driva igenom sina strategier. Vidare menar Filippa K att företaget tar till sig av de anställdas 

åsikter, vilket kan liknas med involveringsstrategin.  

 

Studiens resultat går emot Uusi-Rauva och Nurkkas (2010) forskning som säger att företag når 

anställda framgångsrikt genom Morsing och Schultz (2006) gensvarsstrategi, då varken Filippa 

K eller Statoil/INGO enligt analysen använder denna kommunikationsstrategi.  
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Investerare/Ägare 

Gällande kommunikationen till intressenten investerare/ägare visar en analys av resultaten att de 

båda undersökta företagen använder två kommunikationsstrategier, vilka är de som av Morsing 

och Schultz (2006) benämns som informationsstrategin och involveringsstrategin. Dessa 

används dock i olika utsträckning av företagen, där Statoil/INGO är mer informativt och Filippa 

K för mer dialoger. Statoil/INGO använder till största del informationsstrategin för att 

kommunicera med sin ägare, då kommunikationen främst sker genom informativa rapporter. 

Dock påpekar företaget att påverkan går åt båda hållen och att det handlar om ett givande och 

tagande, vilket bland annat visas genom de möten som Statoil/INGO har med sin ägare. Detta 

tyder på att Statoil/INGO till viss del även använder en involveringsstrategi i enlighet med 

Morsing och Schultz (2006) forskning. Filippa K uttrycker däremot att företaget primärt för en 

dialog med sin ägare och att båda parter kommer till tals. Denna kommunikation om CSR kan 

därmed liknas med involveringsstrategin där båda aktörer har möjlighet att influera den andra. 

Dock visar Filippa K:s användning av rapporter och hemsidan att företaget i liten utsträckning 

även använder informationsstrategin i kommunikationen till sin ägare. 
 

NGO:s 

Både Statoil/INGO och Filippa K har samarbeten med olika NGO:s, vilket är i enlighet med vad 

Arya och Salk (2006) beskriver att interaktionen mellan företag och NGO:s har utvecklats till. 

De studerade företagen beskriver att kommunikationsstrategin till intressentgruppen beror på om 

det är en NGO som företaget har ett samarbete med eller inte. Företagen förklarar att de för en 

dialog med de NGO:s som de samarbetar med, då samarbetet innebär att de arbetar tillsammans 

mot ett gemensamt mål som kräver att en gemensam plan tas fram. Detta är i enlighet med 

Morsing och Schultz (2006) involveringstrategi. Gällande de NGO:s som företagen inte 

samarbetar med tyder respondenternas svar på att både Statoil/INGO och Filippa K använder 

tvåvägskommunikation i form av gensvarsstrategin och involveringsstrategin (Morsing & 

Schultz, 2006). Statoil/INGO menar att en dialog med NGO:s som företaget inte har ett 

samarbete med kan krävas om det gäller mer komplexa frågor där en ensidig information inte är 

tillräcklig. I dessa fall tillämpas med andra ord en tvåvägskommunikation men beroende på 

fråga kan det liknas både vid gensvarsstrategi och involveringsstrategi. Dock beskriver 

Statoil/INGO att företaget mestadels använder envägskommunikation i form av 

pressmeddelanden och rapporter när företaget kommunicerar till NGO:s som det inte samarbetar 

med, vilket kan liknas med informationsstrategin (Morsing & Schultz, 2006). Filippa K:s 

kommunikation till de NGO:s som företaget inte har ett samarbete med består uteslutande av en 
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tvåvägskommunikation, då företaget menar att det tar till sig expertis av dessa. Dock har de 

NGO:s som företaget saknar samarbete med inte lika stor påverkan på Filippa K som de NGO:s 

som det finns ett samarbete med. Med andra ord kan tvåvägskommunikationen tillfalla både 

under Morsing och Schultz (2006) gensvarsstrategi och involveringsstrategi.  
 

Det har nu analyserats vilka kommunikationsstrategier de undersökta företagen använder i sin 

CSR-kommunikation till de valda intressentgrupperna. Nedan analyseras genom vilka kanaler 

företagen kommunicerar.  

 

5.2. Kommunikationskanaler 

Studien av Statoil/INGO och Filippa K tyder på att de studerade företagen delar några specifika 

kommunikationskanaler som de använder till samtliga intressenter. Dessa utgörs av företagens 

hemsidor, rapporter och även av personlig kommunikation i form av samtal och möten. Mejl 

används också frekvent, förutom i kommunikationen mellan Filippa K och NGO:s som företaget 

saknar samarbete med. Ovan nämnda kommunikationskanaler är i enlighet med de som Du et al. 

(2010), Nielsen och Thomsen (2009), CSR Europe (2000) och Ziek (2009) nämner i teorin, men 

som inte varit specificerade till att vara kommunikationskanaler till en viss intressentgrupp.  
 

Anställda 

De undersökta företagen beskriver att de kommunikationskanaler som de använder gällande den 

interna kommunikationen till stor del är en personlig kommunikation i form av samtal och 

möten där informationen därefter förs vidare i led till anställda i organisationen. Detta är i 

enlighet med Uusi-Rauva och Nurkkas (2010), Nielsen och Thomsens (2009) och Morsing et 

als. (2008) forskning som beskriver att den personliga kommunikationen om CSR till anställda 

är en central del i kommunikationen. Utöver denna personliga kontakt beskriver de båda 

studerade företagen att de använder sitt intranät respektive sin interna portal för att nå ut med 

information till de anställda. Intranät benämns av CSR Europe (2000) som en allmän 

kommunikationskanal, men anges inte som en specifik kommunikationskanal mot just 

intressentgruppen anställda.  

 

Som tidigare beskrivits skiljer sig dock Statoil/INGO och Filippa K åt gällande användningen av 

envägs- och tvåvägskommunikation till de anställda. Skillnaden medför även skillnader i 

användningen av kommunikationskanaler, där den personliga kommunikationen är mer 
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framträdande hos Filippa K medan intranätet är mer använt i Statoil/INGO. Statoil förklarar att 

affärsenheten även använder utbildningar för att kommunicera med medarbetarna, vilket utgör 

en kommunikationskanal som inte beskrivits i teorin.  
 

Investerare/Ägare 

Både Statoil/INGO och Filippa K menar att deras ägare har intresse i att företaget ska ta ansvar 

för samhället, vilket kan beskriva dessa som Socially responsible investors (SRI) (Du et al., 

2010). SRI:s ska enligt Du et al. (2010) och Sparkes och Cowton (2004) förlita sig mycket på 

CSR-rapporter, vilket stämmer in på de båda undersökta företagen då de använder just rapporter 

för att nå sina ägare. Statoil rapporterar exempelvis via sin miljöstrategi 50-50-50. Förutom att 

rapportera till ägarna förklarar Statoil/INGO och Filippa K att de även har möten med denna 

intressentgrupp där presentationer kan förekomma, vilket är i enlighet med Nielsen och 

Thomsens (2009) forskning. Dessa kommunikationskanaler, förutom rapporterna, som företagen 

använder är således sådana som finns beskrivna i teorin men som inte har specificerats till att 

användas till en specifik intressent.  

 

I analysen för envägs- och tvåvägskommunikation klargjordes det att Filippa K använder 

tvåvägskommunikation till sin ägare i större utsträckning än Statoil/INGO. Det påverkar i vilken 

utsträckning kommunikationskanalerna brukas i kommunikationen med företagens respektive 

ägare. Statoil/INGO som är mer informativt använder rapporter mer än Filippa K, på samma vis 

som Filippa K har fler möten med sin ägare jämfört med Statoil/INGO.  
 

NGO:s 

Morsing et al. (2008) beskriver att företag kan nå NGO:s genom sina anställda. Detta stämmer 

in på de undersökta företagen Statoil/INGO och Filippa K, där exempelvis Statoil når NGO:s 

via sina anställda på drivmedelsstationerna. Resultaten visar också att andra 

kommunikationskanaler utöver det ovan nämnda används av företagen, vilka har beskrivits i 

teorin men inte specificerats till att vara kommunikationskanaler till specifikt NGO:s. Med de 

NGO:s som företagen har samarbete med kommunicerar aktörerna främst via direkta samtal, 

vilket är i enlighet med vad Nielsen och Thomsen (2009) beskriver. Utöver direkta samtal utgör 

även CSR-nätverken som företagen är med i samt de event som de medverkar i 

kommunikationskanaler, vilka har beskrivits av Ziek (2009) och CSR Europe (2000). Dessa 

kommunikationskanaler används av de studerade företagen oavsett om de har ett samarbete med 

NGO:n eller inte.  
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Till de NGO:s som företagen inte har samarbeten med kommunicerar Statoil främst via 

pressmeddelanden, vilken Du et al. (2010) nämner i sin forskning. Men vid vissa tillfällen, 

exempelvis vid komplexa frågor, krävs även direkt dialog med dessa, i enlighet med Nielsen och 

Thomsens (2009) forskning. INGO nämner presentationer som en kommunikationskanal vid 

skapandet av nya relationer, vilket utgör en kommunikationskanal som inte har nämnts i tidigare 

forskning. Filippa K i sin tur beskriver att vid kommunikationen till NGO:s som företaget inte 

har samarbeten med sker kommunikationen främst via de event och föreläsningar som företaget 

deltar i, vilket är kanaler som beskrivs av CSR Europe (2000).  
 

De två koncepten envägs- och tvåvägskommunikation samt kommunikationskanaler har 

analyserats. Avslutningsvis analyseras företagens kommunikationsinnehåll till de tre 

intressenterna.  
 

5.3. Kommunikationsinnehåll 

Enligt respondenterna på Statoil/INGO och Filippa K delar samtliga tre intressenter anställda, 

investerare/ägare och NGO:s samma mål med företagets CSR-arbete, vilket går emot forskarna 

Jamali och Keshishians (2009) slutsats om att NGO:s och företag kan ha olika mål. 

Samstämmigheten innebär att budskapen som företagen lyfter fram i sin kommunikation till 

dessa intressenter inte heller skiljer sig åt, vilket innebär att det inte görs en uppdelning av 

intressenterna nedan.  
 

Statoil/INGO beskriver att företaget till samtliga intressenter, även ägaren, enbart kommunicerar 

samhällsnyttan som CSR-arbetet bidrar till. Det går i linje med forskningen som säger att det 

inte finns någon motsättning mellan CSR och finansiellt värdeskapande (Borglund et al., 

2009:58). Även Filippa K menar att företaget till samtliga intressenter kommunicerar vilken 

samhällsnytta företagets CSR-arbete innebär. Båda företagens CSR-kommunikation kan därmed 

kopplas till Du et als. (2010) teori om CSR-påverkan. Vidare tydliggör forskare att det är viktigt 

att intressentgruppen anställda har kännedom om vad de kan göra för att nå företagets mål 

(Uusi-Rauva & Nurkka, 2010; Welch & Jackson, 2007; Van Riel & Fombrun, 2007:192; Smidt 

et al. 2001), vilket i detta fall innebär en medvetenhet hos de anställda om hur företaget ska 

kunna öka samhällsnyttan. I intervjuerna med Statoil blev det tydligt att affärsenheten 

värdesätter en insikt hos de anställda om just detta. Medvetenheten skapas genom att bland 

annat anordna olika projekt med mål att samla in mer pengar till samarbetsorganisationen Bris.  
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Filippa K påpekar att det utöver samhällsnyttan även lyfter fram den ekonomiska biten i 

kommunikationen till företagets ägare och anställda, till skillnad från NGO:s som inte 

informeras om vad hållbarhetsarbetet innebär för Filippa K:s ekonomi. Att lyfta fram den 

ekonomiska aspekten kan kopplas till Borglund et als. (2009:118) beskrivning av att företags 

ägare vill ha mätbar information. Statoil/INGO menar däremot, som tidigare nämnts, att 

företaget inte väljer att kommunicera den ekonomiska aspekten till sina intressenter, även om 

detta inte är oväsentligt då företaget vill få in den kommersiella biten i sitt CSR-arbete. Att 

Filippa K kommunicerar den ekonomiska biten till sin ägare och sina anställda innebär att de 

kommunicerar om sitt CSR-engagemang, enligt Du et als. (2010) forskning. CSR-engagemang 

kan även visas genom de samarbeten företagen har och hur långvariga dessa är (Du et al., 2010). 

Denna aspekt kommunicerar både Statoil/INGO och Filippa K, där de via sina hemsidor och 

rapporter informerar samtliga intressenter om detta. De långvariga samarbetena visar enligt 

Webb och Mohr (1998) på att dessa är välmenande och inte enbart ett sätt att öka företagets 

försäljning.  
 

Genom att företag kommunicerar om sina samarbetspartners framgår det också hur tydlig 

kopplingen är mellan samarbetet och företagets kärnverksamhet (Bloom et al., 2006), vilket kan 

kopplas till begreppet CSR-passform (Du et al., 2010). Både Statoil/INGO och Filippa K 

bedriver CSR-arbete som både har en tydlig koppling till verksamheten, exempelvis Fair Wear 

Foundation respektive Hagainitiativet, samt sådana som saknar en tydlig koppling, som 

Hungerprojektet respektive Bris-samarbetet. Dessa resultat är således i enlighet med både 

Bloom et als. (2006) teorier om att samarbeten utan koppling till företags verksamhet kan vara 

positiva och Du et als. (2010) forskning som beskriver att samarbetena ska ha ett samband till 

företagens verksamhet.  

 

Respondenternas svar har nu analyserats utifrån den teoretiska referensramen, varvid två 

sammanställande modeller över resultatet redovisas nedan. Det begrepp som nämns först under 

respektive koncept och intressent är den typ av kommunikationsstrategi, kommunikationskanal 

och kommunikationsinnehåll som respektive företag använder mest. Under intressenten NGO:s 

följer i vissa fall symbolen: *, vilket beror på att företagen gjorde en åtskillnad mellan de NGO:s 

som företagen har ett samarbete med respektive saknar samarbete med. Symbolen innebär att 

begreppet ifråga endast används vid kommunikationen med de NGO:s som företaget inte har ett 

samarbete med. De begrepp utan en * används av företagen vid kommunikationen med både de 

NGO:s som företagen har samarbete med och som de saknar samarbete med.  
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Statoil/INGO  

	  
	  
	  
	  

	  

 

Figur 2. Egen modell över hur Statoil/INGO kommunicerar till anställda, investerare/ägare och NGO:s.  
 

Filippa K 
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Figur 3. Egen modell över hur Filippa K kommunicerar till anställda, investerare/ägare och NGO:s 
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6. Slutsats och diskussion 

 Avsnittet nedan presenterar de slutsatser som framkommit i analysen. Därefter diskuteras 

resultaten och avslutas med förslag till framtida forskning.  

6.1. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur företag kommunicerar om CSR till intressenterna 

anställda, investerare/ägare och NGO:s. För att uppfylla syftet definierades kommunikationen 

om CSR utifrån de tre koncepten envägs- och tvåvägskommunikation, kommunikationsinnehåll 

och kommunikationskanaler. Detta undersöktes utifrån företagen Statoil/INGO och Filippa K.  

 

Resultaten av de undersökta företagen visar att respektive företag främst använder en 

kommunikationsstrategi till samtliga tre intressenter. Däremot återfinns skillnader företagen 

emellan i huruvida de främst kommunicerar genom en envägs- eller tvåvägskommunikation. 

Studien visar att Statoil/INGO främst använder envägskommunikation vid kommunikationen 

med intressenterna anställda, ägare och NGO:s som företaget saknar samarbete med. 

Undersökningen åskådliggör att företaget snarare använder tvåvägskommunikation som ett 

komplement till envägskommunikationen. En symmetrisk tvåvägskommunikation, i form av 

involveringsstrategin, som komplement används dock i större utsträckning vid 

kommunikationen med anställda än vid kommunikationen med ägaren. Med NGO:s som 

Statoil/INGO har ett samarbete med, används däremot främst involveringsstrategin istället för 

envägskommunikation som till övriga intressenter. Det andra undersökta företaget, Filippa K, 

använder tvärtemot Statoil/INGO främst involveringsstrategin till samtliga tre intressenter. I 

Filippa K:s fall fungerar istället envägskommunikationen som ett komplement till den 

symmetriska tvåvägskommunikationen.   
 

Kommunikationskanalerna hemsidor, rapporter, personlig kommunikation och mejl används av 

de undersökta företagen till samtliga tre intressenter. Vidare återfinns vissa intressentspecifika 

kommunikationskanaler som är framträdande till respektive intressent. Personlig 

kommunikation som samtal, interna portaler och utbildningar är viktiga kommunikationskanaler 

när de undersökta företagen kommunicerar med sina anställda. Vid kommunikationen till ägarna 

visar sig rapporter och möten vara extra viktiga kommunikationskanaler. 

Kommunikationskanalerna som är framträdande i de undersökta företagens kommunikation till 

NGO:s är CSR-nätverk, event, föreläsningar och pressmeddelanden, presentationer tillsammans 
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med direkta dialoger. Dock skiljer sig användningen av kommunikationskanaler åt beroende på 

om företagen har ett samarbete med NGO:n eller inte.  

 

Gällande kommunikationsinnehållet är det i stort sätt densamma till samtliga tre intressenter i de 

båda undersökta företagen. Det är främst vad CSR-arbetet leder till som företagen 

kommunicerar aktivt till de tre intressenterna, det vill säga företagens CSR-påverkan. Utöver 

detta framhålls företagens CSR-engagemang till samtliga intressenter genom att företagen 

kommunicerar vilka samarbeten de har och hur de arbetar med CSR. CSR-engagemanget 

kommuniceras i Filippa K även genom att den ekonomiska aspekten av CSR-arbetet meddelas 

till anställda och ägare. Vidare kommuniceras även CSR-passformen, med andra ord hur väl 

CSR-arbetet kan kopplas till företagens verksamhet, till samtliga intressenter i de båda 

företagen.  
 

Studiens resultat, grundat på de undersökta företagen, visar att kommunikation om CSR med 

anställda, investerare/ägare och NGO:s kan variera beroende på vilken intressent som företagen 

kommunicerar med. Dessa skillnader intressenterna emellan diskuteras nedan. 

Kommunikationen till intressenterna skiljer sig dock i vissa fall åt beroende på vilket företag 

som kommunicerar, varvid även vissa företagsskillnader diskuteras nedan. 
  

6.2. Diskussion  

I slutsatsen beskrevs det att de undersökta företagen främst använder en kommunikationsstrategi 

oavsett vilken intressent som företagen kommunicerar med, med undantaget NGO:s som 

Statoil/INGO samarbetar med. Att främst en huvudsaklig kommunikationsstrategi används kan 

ha flertalet anledningar som exempelvis företagens organisationskultur och förutbestämda 

strategier. Vidare kan en anledning vara att även fast intressenterna utgör olika roller i företagen, 

delar samtliga intressenter samma mål med företagets CSR-arbete, enligt denna studie. Det 

innebär att det råder en samstämmighet intressenterna emellan som kan medföra att 

kommunikationsstrategin inte skiljer sig åt beroende på vilken intressent företagen 

kommunicerar med. Dock skiljer sig de studerade företagen åt gällande vilken 

kommunikationsstrategi som är mest framträdande i deras respektive kommunikation med sina 

intressenter. En förklaring till att Filippa K främst använder involveringsstrategin till samtliga 

intressenter kan vara att det är ett relativt litet företag med ett nära samarbete med samtliga tre 

intressenter. Det nära samarbetet kräver dialoger. Statoil/INGO tillhör däremot en stor koncern 
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med sin ägare placerad i Kanada. I ett stort bolag kan dialoger vara svårare att genomföra, 

varvid informativ kommunikation kan anses vara ett mer effektivt alternativ. Dock används 

involveringsstrategin vid kommunikation med NGO:s som Statoil/INGO har ett samarbete med, 

vilket kan förklaras av att samarbetena är få till antalet varför tvåvägskommunikation är 

genomförbart. Vidare kan företagens branschtillhörighet påverka valet av 

kommunikationsstrategi. Produkten drivmedel som Statoil/INGO säljer associeras förmodligen 

mer med negativa konsekvenser på hållbar utveckling än Filippa K:s produkter, vilket kan 

medföra att Statoil/INGO vill vara informativ i sin kommunikation om CSR för att vara tydlig 

och undvika missförstånd.  

 

Vidare tyder studiens resultat på att teorierna kring vilka kommunikationskanaler som företag 

kan använda för att nå sina intressenter kan specificeras ytterligare. De kommunikationskanaler 

som beskrivs i teorin är i många fall generella kommunikationskanaler riktade till alla 

intressenter. Enligt vår studie kan flera nu specificeras till att vara just kommunikationskanaler 

riktade till anställda, till investerare/ägare och till NGO:s. Dessutom nämns inte 

kommunikationskanalen presentationer av någon forskare, men resultatet av intervjuerna visar 

att den kommunikationskanalen används till NGO:s och till ägarna i samband med möten. Inte 

heller utbildningar nämns i tidigare forskning, men resultatet visar att detta används som en 

kommunikationskanal till anställda i ett av företagen. Vidare tyder studien på att de undersökta 

företagen använder delvis olika kommunikationskanaler i kommunikationen till de olika 

intressenterna, trots att analysen visade på att intressenterna delar samma mål med företagets 

CSR-arbete. Detta innebär att även fast samma budskap förmedlas kan detta kommuniceras 

genom olika kanaler, vilket förmodligen beror på praktiska och logiska anledningar som har 

med intressentens roll att göra. Exempelvis är det rimligt att kommunikationskanalen intranät 

används enbart till de anställda, precis som att CSR-nätverk endast används i kommunikationen 

med NGO:s.  
 

Resultaten påvisar vidare att budskapen är samma till samtliga intressenter, vilket tyder på att 

intressenterna inte har olika mål med verksamheten. Detta kan förklaras med att CSR som 

begrepp har kommit att bli allt viktigare och numera kanske ses som en integrerad del i företags 

verksamhet och därmed är ett arbete som eventuellt tas för givet. Vidare kan det också förklaras 

av att allt fler, både intressenterna och allmänheten i stort, ser kopplingar mellan CSR-arbete 

och lönsamhet. Den enda skillnaden som påvisas gällande kommunikationsinnehållet företagen 

emellan är att Filippa K utöver samhällsnyttan även kommunicerar den ekonomiska aspekten av 
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CSR-arbetet till anställda och ägare, till skillnad från Statoil/INGO. Att Statoil/INGO inte 

kommunicerar den ekonomiska aspekten, utan enbart samhällsnyttan, kan ses som förvånande 

och det är svårt att säga vad detta beror på. En förklaring skulle dock återigen kunna vara att de 

undersökta företagen är av olika storlek, där Filippa K är ett mindre bolag jämfört med den 

koncern som Statoil/INGO tillhör. Storleken på bolaget kan ha påverkan på vilka ekonomiska 

resurser som kan läggas på aktiviteter kopplade till CSR. Vidare verkar företagen i olika 

branscher vilket kan utgöra en förklaring till varför den ekonomiska aspekten inte 

kommuniceras i båda företagen. Branschtillhörigheten kan innebära att allmänheten har olika 

förväntningar på företagen. För att uppfylla dessa förväntningar och därmed vinna legitimitet 

och uppnå lönsamhet på lång sikt kan arbetet med CSR inom drivmedelsbranschen anses vara 

ännu mer central. Drivmedelsbranschens negativa miljöpåverkan i kombination med 

allmänhetens förväntningar innebär att företaget förmodligen inte skulle bli lika lönsamt utan ett 

aktivt CSR-arbete. Till följd av detta är Statoil/INGO antagligen medvetet om att CSR måste 

ges fokus, varvid den ekonomiska aspekten inte har lika stor betydelse då den långsiktiga 

lönsamheten prioriteras. Gällande kommunikationsinnehållet blev det också tydligt att inget av 

företagen kommunicerar sitt CSR-motiv till någon intressent, vilket innebär att de inte 

kommunicerar att även företaget själv kan dra nytta av CSR-initiativet i och med ökad 

lönsamhet. Anledningen till att CSR-motivet inte kommuniceras kan även här vara att CSR har 

blivit en så stor del av den dagliga verksamheten och att medvetenheten hos intressenterna är så 

stor att den ekonomiska aspekten inte behöver förmedlas.  

6.2.1. Förslag till vidare forskning 

Begränsningar med studien har tidigare presenterats under metodkritiken. Där beskrevs det 

bland annat att den kvalitativa metoden inte kan ge generaliserbara resultat. På grund av denna 

begränsning skulle det i vidare forskning vara intressant att, med denna studie som grund, göra 

en liknande studie i kvantitativ form. Vidare undersöktes inte i denna studie hur 

kommunikationen om CSR uppfattas av intressenterna, varvid vidare forskning uppmuntras att 

undersöka mottagarsidan. Hur uppfattar de olika intressenterna att företagen kommunicerar om 

CSR till dem och överensstämmer den uppfattningen med denna studies resultat? Ett 

intressentperspektiv skulle kunna bidra till en ökad förståelse för CSR-kommunikationen.  
 

Vidare har vissa skillnader mellan företagen, som verkar inom olika branscher, också påvisats 

varvid det även vore intressant att i en kvantitativ studie undersöka om branschtillhörigheten är 
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en avgörande faktor för dessa skillnader. Med andra ord, om branschen påverkar företags 

kommunikation om CSR.  
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8. Bilagor 
 

8.1. Bilaga 1- Intervjumall 

Allmänna frågor:  

1. Vilken är din roll i organisationen? 

2.  Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

CSR i företaget 

3.  Vad anser ni att CSR är? 

4. Vad omfattar ert CSR-arbete?  

• Miljömässiga angelägenheter 

• Sociala angelägenheter 

• Ekonomiska angelägenheter 

• Etiska angelägenheter 

• Övrigt 

5. När började ni arbeta med CSR? 

6. Varför arbetar ni med CSR? 

7.  Vad kännetecknar en framgångsrik CSR-kommunikation enligt er?  

    

CSR-kommunikation 

8.  Vilken intressent/mottagare tycker ni att det är viktigast att CSR-kommunikationen når ut 

till? Varför? 

9.  Påverkas ni av/påverkar ni företagets investerare? I sådana fall, vilka och på vilket sätt?  

10.  Påverkas ni av/påverkar ni NGO:s (icke-statliga organisationer/intresseorganisationer)? I 

sådana fall, vilka och på vilket sätt?  

11.  Statoil: Varför har ni valt att samarbeta med Bris istället för en organisation som har en 

koppling till er(t) bransch/företag? 

11.  Filippa K: Varför har ni valt de samarbetsorganisationerna ni har?  

12.  Finns det några utmaningar med er kommunikation om CSR och i så fall vad? Hur hanterar 

ni dessa utmaningar? Genom en god kommunikation?  

13.  Vad vill ni uppnå med er CSR-kommunikation till de olika intressenterna?  
 

 

 



	  

43 

Kommunikation om CSR till valda intressenter 

Vänligen besvara nedanstående frågor för intressenterna: anställda, investerare respektive 

NGO:s (icke-statliga organisationer/intresseorganisationer som t.ex. Amnesty)  
 

14. På vilket sätt kommunicerar ni med era intressenter? Det vill säga, vid vilka tillfällen och till 

vilka intressenter väljer ni att enbart informera samt när och med vilka väljer ni att föra en 

dialog? Vad beror dessa eventuella skillnader på?  

15.  Vid eventuell dialog med intressenter, hur påverkas ni av deras önskemål? Är någon 

intressents önskemål mer betydelsefull än en annans?  

16. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av?  

17. Har dessa intressenter olika mål med ert arbete med CSR? Hur påverkar det innehållet i er 

kommunikation till dessa?  

18. Vilka budskap lyfter ert företag fram när ni kommunicerar om CSR till respektive 

intressent? Om flera, vilket fokuserar ni på? 

19. Ser kommunikationen likadan ut till alla anställda, investerare och NGO:s eller skiljer den 

sig åt beroende på vilken anställd, investerare och NGO det är? (T.ex. kommunikation till alla 

anställda vs. kommunikation från manager till manager, investerare med etiska placeringskrav 

vs. “vanliga” investerare, NGO som företaget samarbetar med vs. NGO som företaget inte har 

något samarbete med) → hur skiljer den sig åt?  
 

 


