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SAMMANDRAG  

I dagens samhälle spelar företag en stor roll, och det förväntas att de ska ta miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt ansvar. Ett begrepp som ofta används för att beskriva företagens 

samhällsansvar är CSR, även kallat Corporate Social Responsibility. I takt med att CSR har 

blivit alltmer efterfrågat av företags intressenter, har företag som exempelvis Ericsson börjat 

producera årliga hållbarhetsrapporter. 

 

Ericsson, som flera gånger har rankats högt av olika organisationer för sitt samhällsarbete, är 

det företag vars hållbarhetsrapportering analyseras i denna rapport. Fokus ligger på den 

förändring som skett av budskap och innehåll i deras rapportering mellan år 2000 och år 2012. 

Det innehåll som har studerats är de tre huvudområdena inom CSR: miljö, socialt och 

ekonomiskt ansvar och engagemang. Utifrån ett kodningsschema har de nämnda områdenas 

omfattning beräknats för att se hur dessa har förändrats under perioden. Budskapen i 

rapporterna har delats upp i fyra huvudbudskap: CSR-åtagande, CSR-påverkan, CSR-motiv 

och CSR-kongruens.  Med hjälp av ytterligare ett kodningsschema har budskapen studerats 

för att se hur de fyra budskapskategorierna har förändrats under tidsperioden.   

 

Efter att en innehållsanalys av budskapen och innehållet i Ericssons hållbarhetsrapportering 

genomförts var det tydligt att båda delarna har förändrats under tidsperioden. Innehållet i 

CSR-kommunikationen har gått från att endast fokusera på miljö-dimensionen av CSR till att 

fokusera allt mer på de sociala aspekterna. Inom den sociala dimensionen så har begreppen 

mångfald och mänskliga rättigheter fått ett allt större fokus på senare år. De mest 

kommunicerade budskapen har genomgående varit CSR-kongruens och CSR-motiv.  
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1. INLEDNING 

In our view, it is vital that a win for business means a win for society. 

- Ericsson, 2000 

 

Företag har fått en allt viktigare roll i dagens samhälle. De lokala, nationella marknader som 

företagen tidigare har varit verksamma på har expanderat i och med globaliseringen, och 

företag är idag aktiva i flera olika länder världen över. Samtidigt har företagens påverkan på 

sin omgivning ökat i takt med att dessa så kallade multinationella företag växt fram, och sättet 

att göra affärer på har förändrats. Det handlar inte längre om att endast producera till lägsta 

pris och bästa kvalité. Företag måste idag ta ett allt större ansvar för samhället och bidra till en 

hållbar utveckling.  

 

CSR, även kallat Corporate Social Responsibility, är ett av de vanligaste begreppen som 

används för att beskriva företags samhällsansvar och hur de arbetar med detta. Begreppet dök 

upp redan på 1950-talet i R. Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman (Visser, 

2010), och enligt Dahlsrud (2008) är den vanligaste definitionen utav CSR uppdelad i de tre 

områdena ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta kan enligt FNs Global 

Compact bland annat handla om att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och 

anti-korruption. (UN Global Compact) 

 

CSR har fått allt större betydelse hos företagens intressenter, som enligt Freeman (1984) 

innefattar bland annat konsumenter, ägare, media och långivare, och påverkar därför hur 

företagen uppfattas av dessa. Enligt Herrmann (2004) har många företag valt att arbeta med 

och kommunicera sitt CSR-engagemang till intressenter för att de tror att detta skall gynna 

företaget på lång sikt, och bidra till ökad konkurrenskraft. Ett företags sociala ansvarstagande 

kan följaktligen enligt Du, Bhattacharya & Sen (2010) bidra till att förbättra dess image och 

utveckla företagets relationer till intressenterna. Utöver detta menar Garriga och Melé (2004) 

att ett företags CSR-engagemang kan ge ökade finansiella resultat. Dock, för att företag ska 

kunna dra nytta av sina investeringar och ta vara på de fördelar som engagemanget kan bidra 

till måste de enligt Van de Ven (2008) informera intressenterna om sitt CSR-engagemang. 

Det är vidare viktigt att kommunicera detta på rätt sätt för att intressenterna inte ska bli 

skeptiska och ifrågasätta företagets motiv, menar Du et al. (2010). De menar att intressenterna 
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vill informeras om företagens CSR-handlingar men att de samtidigt blir skeptiska till 

företagens motiv om kommunikationen är för aggressiv.  

 

För att hjälpa företag att arbeta med och redovisa CSR på ett effektivt och trovärdigt sätt, har 

olika riktlinjer upprättats, som företag kan och bör följa. Två exempel på dessa är GRI, Global 

Reporting Initiative, och FN:s frivilliga hållbarhetsinitiativ Global Compact, där det 

sistnämnda exempelvis har upprättat 10 principer kring de fyra ansvarsområdena som tidigare 

nämndes. Syftet med dessa är att företag ska upprätthålla sitt samhällsansvar genom att 

integrera principerna i sina strategier och verksamheter. År 2014 var det enligt Global 

Compact över 8000 företag i 160 länder som använde sig av dessa riktlinjer och efterfrågan 

på företags hållbarhetskommunikation har generellt ökat sedan 1970-talet, vilket enligt 

Hamann och Acut (2003) framförallt beror på den publicitet som CSR fått. En undersökning 

som gjordes av KPMG år 2013 visade även att den allmänna CSR-rapporteringen har vuxit i 

popularitet och blivit en standard i många företags årsredovisningar. Samtidigt har 

omfattningen av rapporteringen ökat och många företag väljer nu att framställa separata 

hållbarhetsrapporter. Från att det år 2009 endast var 9 % av de rapporterande företagen som 

inkluderade CSR i sina rapporter var det år 2013 51 % som gjorde detta (KPMG, 2013).  

 

Utöver de riktlinjer som tagits fram, skapas det även årliga CSR-index av många 

organisationer där bland annat Dow Jones Sustainability Index och World Economic Forums 

Global 100-index är exempel på sådana. Denna typ av CSR-index mäter hur väl ett företag 

arbetar med CSR utifrån en mängd olika kriterier, och publicerar därefter en topplista över de 

bästa CSR-företagen. Ett företag som rankats högt på bland annat 2014 års Global 100-lista är 

det Svenska kommunikationsbolaget LM Ericsson. Företaget arbetar med att utveckla och 

förmedla kommunikationsteknologi och kommunikationstjänster och är idag verksamma i 

över 180 länder (Ericsson årsredovisning 2014). Ericsson förstod tidigt betydelsen av CSR 

och har årligen sedan 1992 kommunicerat sitt CSR-engagemang i årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Vidare har företaget etablerat en separat avdelning för CSR och arbetet 

är idag en permanent del utav företagets verksamhet. (Ericsson, Corporate Responsibility and 

Sustainability report 2014)  

 

I ett reportage av Uppdrag Granskning år 2008 framkom det dock att några av Ericssons 

underleverantörer i Bangladesh använt sig utav barnarbete och att arbetsförhållandena i 

fabrikerna var livshotande. (SVD 2008) Detta kan ha varit en drivkraft för att förbättra 
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hållbarhetsarbetet då företaget därefter fått priser och uppmärksamhet för sitt CSR-

engagemang. Att en utveckling skett av CSR-engagemanget och att rapporteringen av detta 

har ökat är således tydligt. Frågan är då hur kommunikationen av företagets engagemang har 

förändrats?  

 

Eftersom kommunikationen enligt bland annat Herrmann (2004) och Van de Ven (2008)  har 

en stor betydelse för hur intressenterna uppfattar företaget och dess hållbarhetsarbete är det 

intressant att se hur Ericsson har kommunicerat sitt CSR-engagemang och hur detta har 

förändrats. Syftet med denna uppsats är således att skapa en förståelse för hur CSR-

kommunikationen har förändrats över tid. Fokus ligger på hur innehållet och budskapen i 

kommunikationen har förändrats för att se huruvida mer än bara den generella omfattningen 

på rapporterna har ökat. Frågan som ämnas besvaras i denna studie är således: 

 

Hur har innehållet och budskapen i Ericssons hållbarhetsrapportering förändrats under 

perioden 2000-2012?  

 

Studien grundar sig på relevanta teorier om kommunikationen av CSR och i nästa 

kapitel följer därför en genomgång av de olika aspekterna inom kommunikationen.   

Först kommer begreppet CSR att definieras utifrån relevant litteratur om historiken 

bakom begreppet. Därefter följer en genomgång av intressentmodellen, som även den 

ligger till grund för CSRs utveckling, en diskussion om svårigheterna med att 

kommunicera CSR och en genomgång av olika kommunikationskanaler. Därefter 

presenteras budskap inom kommunikationen av CSR, följt av en 

litteratursammanfattning. I kapitel fyra presenteras sedan den valda 

forskningsmetoden, valet av företag samt en beskrivning av hur insamlingen av data har 

gått till och en operationalisering för att visa hur teorin kommer att appliceras för att 

analysera företagets CSR-kommunikation.   

 

Företagets faktiska kommunikation presenteras sedan i kapitel fem följt av en analys av 

förändringarna i kommunikationens innehåll och budskap. Uppsatsen avslutas med en 

slutsats och diskussion kring metodens och de valda teoriernas påverkan på 

undersökningen samt förslag på framtida forskning.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 CSR DEFINITION 

Utvecklingen av företags samhällsansvar började redan i den andra halvan av 1900-talet. Ett 

begrepp som ofta används för att beskriva detta är CSR, eller Corporate Social Responsibility. 

Howard R. Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman bok från 1953 var en av 

de första böckerna som handlade om CSR (Dahlsrud, 2008), där han menade att företags 

verksamheter påverkade människor på flera olika sätt. Han menade bland annat att 

företagschefernas ansvar sträckte sig längre än bara till företagens resultat (Carrol, 1999). I 

början fanns det även två olika skolor med olika definitioner av CSR, där den ena 

förespråkade att företag måste uppnå maximal vinst samtidigt som de följer lagar och de 

etiska minimikrav som ställdes på företag. Författare som förespråkade denna skola var bland 

annat Friedman (1970) och Lewitt (1958) (Moreno & Capriotti, 2009). Den andra skolan som 

förespråkades av bland annat Carroll (1999) och Epstein (1987) menade att företagens 

samhällsansvar sträckte sig längre än så (Moreno & Capriotti, 2009). Sedan 1950-talet så har 

den andra skolan fått mest uppmärksamhet då företagen vuxit och det inte bara är aktieägarna 

som påverkas längre, utan samhället i stort. 

 

Andy Carrolls CSR-pyramid från 1991 delar upp CSR i ekonomiskt, legalt, etiskt och 

filantropiskt ansvar, och är en av de kändaste modellerna inom CSR-området (Schwartz och 

Carroll, 2003). Det ekonomiska området är själva grunden och handlar om ett företags fokus 

på CSR är att man gör det för egen vinning. Lite högre upp kommer sedan legalt ansvar, som 

framförallt handlar om att följa lagar och regler. Företags etiska ansvar, som är nästa del i 

pyramiden, innebär att företag ska vara etiska och göra det som är rätt och samtidigt undvika 

sådant som kan skada andra. Högst upp i pyramiden, kommer det filantropiska ansvaret som 

egentligen handlar om att vara en god medborgare i samhället (Carroll, 1991). Sedan dess har 

CSR-begreppet utvecklats och definierats på många olika sätt. Ord som hållbar utveckling, 

samhällsansvar och socialt ansvarstagande är exempel på olika definitioner som i slutändan 

ändå handlar om företagens samhällsansvar. Utvecklingen av begreppet och även av 

intressenters intresse för CSR menar Haman och Acutt (2003) beror på den stora mängd 

publicitet som ämnet har fått, genom bland annat genom kommunikation utav detta. 
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Enligt Font et al. (2012) är CSR ett begrepp som används för att beskriva företags sociala 

ansvarstagande. EU-kommissionen definierar år 2015 CSR som företags ansvar för sin 

påverkan på samhället. Enligt Hermann (2004) och Dahlsrud (2008) kan CSR sammanfattas i 

tre områden: Ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det ekonomiska ansvaret kan 

definieras som en organisations ekonomiska påverkan på både intressenter och de lokala, 

nationella och globala miljöer som de verkar i (Global Reporting Initiative; Moreno & 

Capriotti, 2009). Det sociala ansvaret handlar om företagets påverkan och engagemang inom 

sociala frågor, exempelvis mänskliga rättigheter, arbetskraft och andra samhällsfrågor. Det 

miljömässiga ansvaret är företagets påverkan på miljön och engagemang i miljöfrågor.  

 

2.2 INTRESSENTER 

Freeman (1984) introducerade intressentmodellen, och definierade ett företags intressenter 

som ”any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an 

organsation’s objectives”. Vidare beskriver Freeman (1984) företag som ett stort nät av 

kopplingar mellan olika intressenter som företagets ledning och chefer försöker hantera. 

Intressenterna är viktiga då de påverkar företagets framgång, och bland dessa finns 

exempelvis aktieägare, anställda, leverantörer, långivare, konsumenter, media och NGOs 

(Cragg, 2002). Dawkins (2004) delar vidare upp intressenterna i åsikts-ledande intressenter 

såsom affärsinriktad media, investerare och NGOs, och allmänheten som innefattar 

exempelvis konsumenter och lokalsamhällen. Av dessa är det framförallt den första gruppen 

som tar del av företagets CSR-kommunikation och den påverkan företaget har på samhället. 

 

Intressentkonceptet har sedan Freeman först tog upp det under 1980-talet byggts vidare av 

flera författare, bland annat Andriof et al. (2002) som betonade vikten av att bygga långsiktiga 

relationer med sina intressenter och engagera intressenterna i ett långsiktigt värdeskapande, 

istället för att fokusera på kortsiktig vinst (Morsing & Schultz, 2006). Det är enligt 

intressentteorin viktigt för företaget att ha en bra relation med sina intressenter då företaget 

måste skapa värde för dessa för att kunna nå framgång. O’Riordan och Fairbrass (2008) 

menar vidare att intressenter, som är en viktig del av företagets externa miljö och kan ha både 

positiv och negativ inverkan på företaget, är svåra att hantera för företagsledningar då det är 

komplicerat att identifiera alla intressenter, och dessutom identifiera hur företagets ansvar ser 

ut mot varje intressent. Enligt Greenfield (2004) har intressenter olika, och oftast motstridiga 
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förväntningar vilket gör det ännu svårare för företagen att anpassa sig efter dessa i sin 

kommunikation.  

 

Kopplingen mellan företagets CSR och deras intressenter kommer enligt Moir (2001) genom 

att företaget kommunicerar sitt CSR-arbete till intressenterna för att på så sätt tillfredsställa 

dessa och samtidigt få legitimitet. Esrock och Leichty (1998) är inne på samma spår och säger 

att CSR är viktigt för att företag ska kunna bygga bra relationer och rykte bland 

intressenterna. 

 

2.3 KOMMUNIKATION AV CSR  

Frågan om företag ska kommunicera sitt CSR-engagemang eller inte har diskuterats av många 

(Morsing & Schultz, 2006; Sen et al., 2001). Dawkins (2004) menar att kommunikationsdelen 

utav företags CSR-engagemang är den del som saknas. Lewis (2003) menar vidare att många 

företag är väldigt engagerade i CSR, men att kommunikationen är den svaga länken då många 

misslyckas med att övertyga sina intressenter kring engagemanget. Sedan 1980-talet har olika 

författare försökt klargöra hur CSR bör kommuniceras (Moreno och Capriotti, 2009). 

Van de Ven, B. (2008) menar att företag måste informera intressenter om sitt CSR-

engagemang för att kunna dra nytta av de fördelar det kan föra med sig. Problemet med att 

kommunicera CSR är att få kommunikationen att framstå som trovärdig. Exempelvis förklarar 

Morsing & Schultz (2006) att företag som skryter om sitt CSR-engagemang kan misstänkas 

dölja något och att det därför finns en risk att företag mister trovärdighet om de 

kommunicerar CSR för starkt. Detta problem har uppmärksammats av andra (Hamann och 

Kapelus, 2004; Parguel et al., 2011) och benämns ofta för ”greenwashing”, vilket innebär att 

företag använder sig av taktiker för att missleda konsumenter gällande företagets CSR-arbete 

och de fördelar som produkterna och tjänsterna för med sig (Parguel et al., 2011). Morsing et 

al. (2008) menar vidare i sin undersökning av företags CSR-engagemang i Danmark att 

kommunikationen av CSR kan ses som en paradox, vilket de benämner Catch 22. Detta då 

intressenter förväntar sig att företag engagerar sig inom CSR men samtidigt blir skeptiska om 

företagets kommunikation är för aggressiv. Av den anledningen väljer vissa företag att inte 

kommunicera sitt CSR-engagemang överhuvudtaget, alternativt att endast kommunicera en 

liten del av det.  
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En annan orsak till att företag inte vill kommunicera för mycket om sitt CSR-engagemang är 

att det ofta leder till mer granskning och uppmärksamhet från exempelvis media och andra 

intresseorganisationer. Dessa intressentgrupper ifrågasätter då gärna företagets engagemang, 

vilket således kan skapa mer skepticism mot företaget och dess CSR-engagemang.  

Hur företaget kommunicerar är således avgörande för hur engagemanget uppfattas, och som 

tidigare nämnts kan en effektiv kommunikation leda till ett flertal fördelar. Exempelvis 

Bebbington, Larringa & Moneva (2008) menar att företag genom kommunikationen av CSR 

bygger legitimitet och starkare relationer till sina intressenter. Enligt Bhattacharya, Du & Sen 

(2010) kan företag genom CSR-kommunikationen dessutom bli mer attraktivt för investerare 

och arbetssökande, och produkterna mer attraktiva för deras kunder så länge 

kommunikationen sköts på rätt sätt. De menar dock precis som många andra att det är viktigt 

att kommunikationen görs på rätt sätt för att undvika negativ respons från intressenterna.  

 

2.4 KOMMUNIKATIONSKANALER  

Det finns vidare flera olika kanaler som företag kan använda sig av för att kommunicera sitt 

CSR-engagemang. Några av de vanligaste kanalerna är hållbarhetsrapporter, 

uppförandekoder, hemsidor och reklam (Birth, Illia, Lurati och Zamparini, 2008). Du et al 

(2010) delar upp kommunikationskanaler genom att skilja på kontrollerbara och 

okontrollerbara CSR-kommunikationskanaler. De kontrollerbara kanalerna är de vars innehåll 

bestäms av företagen, som exempelvis företagshemsidan, årsredovisningen och 

hållbarhetsrapporter. Okontrollerbara kommunikationskanaler är motsatt de kanaler som 

företagen själva inte kan påverka i samma utsträckning. Dessa kan exempelvis vara media, 

bloggar, konsumenter och andra externa kommunikatörer av CSR.  

 

Du et al (2010) förklarar att ett CSR-budskap som förmedlas via en okontrollerbar 

kommunikatör anses vara mer trovärdigt än en ett CSR-budskap som förmedlas via en av 

företagens egna, kontrollerbara kommunikationskanaler. De kontrollerbara 

kommunikationskanalerna medför alltså mer skepticism än de okontrollerbara. Ändå visar en 

undersökning av CSR Europe, att 68 % av världens ”stora företag” producerade 

hållbarhetsrapporter på 1990-talet, vilket tyder på att det redan då hade blivit ett vanligare 

kommunikationsverktyg för rapportering av CSR. Gray, Owen och Dams fann 1996 att 

hållbarhetsrapporter var den mest använda kanalen för företags CSR-kommunikation. På 
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senare år har även användandet av internet blivit alltmer vanligt, men det har även många 

begränsningar (Moreno och Capriotti, 2009).  

 

Vidare hävdar Dawkins (2004) att olika intressenters förväntningar på företag, deras 

informationsbehov och deras respons till olika kommunikationskanaler varierar. Enligt 

Morsing och Schultz (2006) är intressenternas respons på kommunikationen ofta positiv, så 

länge den motsvara deras förväntningar. Du et al (2010) anser, i kongruens med detta, att det 

därför är viktigt att företag anpassar sin CSR-kommunikation efter de olika 

intressentgruppernas behov för att kommunikationen ska bli effektiv. Då intressenternas 

informationsbehov skiljer sig åt är de till olika grad benägna att själva hitta den information 

om företagets CSR-engagemang som de efterfrågar. Exempelvis använder sig aktieägare, 

investerare och långivare ofta av företagets rapporter, varav dessa är en lämplig 

kommunikationskanal till dessa intressentgrupper, menar Du et al. (2010). Rowbottom & 

Lymer (2009) menar dock att investerare och långivare fokuserar mer på årsredovisningar än 

hållbarhetsrapporter. För att förbättra CSR-kommunikationen i företagsrapporterna har flera 

organisationer satt upp riktlinjer för hur kommunikationen kan se ut, exempelvis GRI och 

Global Compact, som nämnts tidigare. 

 

2.5 BUDSKAP I KOMMUNIKATIONEN 

Det meddelande som företaget vill förmedla till sina intressenter genom sin kommunikation 

kallas för budskap. Du et al. (2010) beskriver att ett företags CSR-budskap i huvudsak syftar 

till att antingen uppmärksamma en samhällsfråga eller uppmärksamma företagets specifika 

engagemang i en samhällsfråga. Enligt författarna är det vanligast att CSR-kommunikationen 

fokuserar på det sistnämnda, vilket företaget kan förmedla på olika sätt. Vidare finns det olika 

faktorer som företagen kan välja att betona i sin CSR-kommunikation. Du et al.(2010) 

beskriver fyra stycken faktorer som ska kan bidra till en effektivare kommunikation. Dessa är 

CSR-åtagande, CSR-påverkan, CSR-motiv och CSR-kongruens, vilka förklaras nedan.  

 

2.5.1 CSR-ÅTAGANDE 

Enligt Du et al.(2010) är det första ett företag kan välja att framhäva i sin kommunikation sitt 

CSR-åtagande. Detta innebär att företaget förmedlar vad det är de har gjort för samhället. 

Företagets CSR-åtagande gentemot en specifik samhällsfråga kan vidare se ut och 

kommuniceras på olika sätt. Företag kan exempelvis donera kapital till en 
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välgörenhetsorganisation eller bidra med företagsresurser såsom marknadsföringsexpertis, 

humankapital (exempelvis volontärarbete) samt forskning- och utvecklingskapacitet för 

specifika samhällsfrågor. Det handlar alltså om vad företaget faktiskt har åtagit sig att göra för 

en viss samhällsfråga eller miljöfråga.  

Vidare finns det enligt Dwyer et al.(1987) olika aspekter av åtagandet som företag kan välja 

att framhäva i sin kommunikation. Det kan exempelvis vara den totala summan kapital 

företaget har investerat i engagemanget, det vill säga insatsen. Ett annat alternativ är att 

kommunicera hur länge företaget har engagerat sig i den specifika samhällsfrågan (åtagandets 

varaktighet). Det tredje alternativt som Du et al. (2010) nämner är att kommunicera hur 

konsekventa företaget är med sitt åtagande, detta innebär exempelvis att de donerar en 

procentuell del utav all försäljning av en viss produkt eller service. När företaget 

kommunicerar sitt CSR-åtagande, kan de således välja att fokusera på antingen en eller flera 

av dessa faktorer.  

2.5.2 CSR-PÅVERKAN 

Istället för att framhäva sitt CSR-åtagande i kommunikationen, menar Du et al.(2010) att 

företag kan välja att fokusera på det faktiska resultatet av deras CSR-engagemang, det vill 

säga den samhällspåverkan eller de faktiska fördelarna som har tillfallit eller kommer att 

tillfalla den valda samhällsfrågan. Det innebär alltså att företaget istället för att exempelvis 

förmedla hur mycket pengar de skänkt till en hjälporganisation, förmedlar vad deras 

engagemang har bidragit till. Enligt Du et al.(2010), kan företag kommunicera detta på två 

olika sätt: antingen kommunicerar de mer specifikt hur många liv eller liknande de har 

bevarat genom sitt engagemang, alternativt så kommunicerar de hur mycket varje intressent 

kan påverka genom ett köp av en specifik vara.  

Företaget kan således välja att framhäva sitt CSR-åtagande eller den faktiska 

samhällspåverkan som CSR-arbetet bidrar till. Porter och Kramer (2006) anser att det är 

vanligare att företag kommunicerar sitt CSR-åtagande än sin samhällspåverkan. 

2.5.3 CSR-MOTIV 

Den tredje aspekten företag kan framhäva i sin kommunikation är enligt Du et al. (2010) 

motiven bakom deras CSR engagemang. Ett företag kan ha antingen inre eller yttre motiv till 

att arbeta med CSR, det vill säga deras CSR-engagemang kan vara av ren välvilja eller grunda 

sig i de företagsspecifika fördelar som ett CSR-engagemang kan resultera i, de är således 
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antingen osjälviska eller själviska motiv.  

Eftersom motiven bakom företags CSR-engagemang är något som intressenter ofta är 

skeptiska mot, har flera studier gjorts angående frågan om företag endast ska betona de 

osjälviska motiven eller även de företagsrelaterade motiven. Enligt en studie av Maignan och 

Ralston (2002) varierar valet mellan olika företag och de menar att alla företag inte visar 

samma vilja att framstå som engagerade inom CSR. Enligt Porter och Kramer (2006) borde 

företag välja att kommunicera båda motiven och framhäva att CSR-engagemanget är 

fördelaktigt för både samhället och företaget. Vilket motiv som ska kommuniceras kan tänkas 

skilja sig mellan kommunikationskanalerna, beroende på vilka intressenter företaget vill nå 

fram till. Du et al. (2010) menar exempelvis att aktieägare generellt är mest intresserade av att 

maximera sin avkastning och CSR-kommunikationen till denna intressentgrupp bör således 

fokusera på CSR-engagemangets positiva inverkan på företaget och det själviska motivet till 

arbetet. Sedan kan det finnas andra typer av organisationer, investerare som exempelvis 

fokuserar på miljövänliga investeringar. Dessa är ofta mer intresserade av att läsa om 

företagets CSR-engagemang och dess påverkan på miljön och inte bara företagets vinst. 

2.5.4 CSR-KONGRUENS 

Den sista aspekten för företag att kommunicera är kongruensen mellan företagets verksamhet 

och det samhällsproblem de engagerar sig i. Du et al. (2010) menar att intressenter generellt 

förväntar sig att företags CSR-arbete behandlar de problemområden som är relevanta eller på 

ett logiskt sätt kan associeras med företagets kärnverksamhet. Detta innebär att de 

samhällsfrågor företaget engagerar sig i har någon form av koppling till företagets 

verksamhet.  

Vidare beskriver Kotler och Lee (2005) att företag som marknadsför sig genom 

samhällsinitiativ som inte anses vara autentiska med företagets verksamhet blir kritiskt 

bemötta. Företagets CSR-handlingar riskerar då att ses som en täckmantel för ett oetiskt 

beteende, förklarar Dawkins (2004). CSR-kongruens är således viktigt för att CSR-

engagemanget ska uppfattas positivt och är därmed viktigt för företag att kommunicera.  

I de fall kopplingen mellan företagets CSR-engagemang i en särskild samhällsfråga och dess 

verksamhet inte har ett naturligt samband, bör företaget enligt Du et al. (2010) kommunicera 

logiken bakom engagemanget för att tydliggöra kongruensen.  
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2.6 LITTERATURSAMMANFATTNING 
 
Sammanfattningsvis så definieras CSR som ett företags ansvarstagande för sin 

samhällspåverkan. Begreppet delas upp i tre CSR-dimensioner: Ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvar. Det ekonomiska ansvaret definieras som en organisations ekonomiska 

påverkan på både intressenter och de lokala, nationella och globala miljöer som de verkar i 

(Global Reporting Initiative; Moreno & Capriotti, 2009). Det sociala ansvaret definieras i 

denna rapport som företagets påverkan och engagemang inom sociala frågor, exempelvis 

mänskliga rättigheter, arbetskraft och andra samhällsfrågor. Det miljömässiga ansvaret 

definieras som företagets påverkan på miljön och engagemang i miljöfrågor. 

 

På senare tid har samhället och företags intressenter ställt högre krav på att företag ska arbeta 

med CSR. Då intressenterna är viktiga för företagets framgång, är det även viktigt att deras 

förväntningar på företaget uppfylls så att relationerna stärks. För att intressenterna ska bli 

medvetna om företagens CSR-engagemang behöver de kommunicera detta till intressenterna. 

Kommunikationen av CSR kan vidare ske via olika kommunikationskanaler, där några av 

kanalerna är kontrollerade av företagen själva medan andra kanaler till stor del kontrolleras av 

andra parter så som media. Kontrollerbara kommunikationskanaler är exempelvis företagens 

hemsidor och årsredovisningar.  

Att kommunicera CSR till intressenterna är dock inte helt lätt. För att kommunikation ska 

uppfattas som trovärdig måste den ske på rätt sätt. Är kommunikation för stark kan 

intressenterna enligt exempelvis Morsing & Schultz (2006) tro att företaget döljer något och 

kommunikationen mister då sin trovärdighet. Risken finns även att intressenterna tror att 

företaget döljer något och blir skeptiska mot deras CSR-engagemang.  

Vidare har Du et al. (2010) presenterat ett ramverk för hur CSR-kommunikationen ska bli 

effektiv. I detta ramverk presenteras fyra stycken aspekter som företag kan välja att 

kommunicera till sina intressenter, vilka i denna studie kommer att utgöra fyra budskap. 

Dessa budskap är följaktligen: CSR-åtagande, CSR-påverkan, CSR-motiv och CSR-

kongruens.  

CSR-åtagande handlar om att företaget förmedlar vad det är de har gjort för samhället, vilket 

kan vara att de exempelvis donerat kapital eller bidragit med företagsresurser till en specifik 

samhällsfråga. CSR-åtagandet kan förmedlas antingen genom att kommunicera insatsen i 

åtagandet, åtagandets varaktighet eller hur konsekvent åtagandet är.  
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CSR-påverkan innebär att företaget kommunicerar vad deras CSR-åtagande har bidragit till, 

vad det faktiska resultatet är. Företag kan kommunicera sin CSR-påverkan antingen genom att 

specifikt förmedla exempelvis hur många liv de bevarat, eller genom att kommunicera hur 

mycket intressenterna kan påverkan genom exempelvis ett köp av en vara.  

Det tredje budskapet, CSR-motiv, handlar om att företaget ska kommunicera vad motivet 

bakom deras CSR-engagemang är. Motivet kan vidare vara själviskt eller osjälviskt, vilket 

innebär att företaget antingen gör något av ren dog vilja, eller för att det gynnar företaget.  

Det sista budskapet, CSR-kongruens, innebär att de samhällsfrågor företaget engagerar sig i 

har någon form av koppling till företagets verksamhet. CSR-kongruens är viktigt för att 

engagemanget ska uppfattas positivt och Du et al. (2010) menar att företaget bör 

kommunicera logiken bakom engagemanget om det inte har en naturlig koppling till 

företagets verksamhet.  

Ovanstående fyra budskap utgör tillsammans med de tre CSR-dimensionerna grunden för 

denna studie.   

3. FORSKNINGSMETOD  

Då studien ämnar undersöka Ericssons CSR-kommunikation och dess utveckling har jag 

utgått från en kvalitativ ansats. Genom denna metod hoppas jag kunna se förändringar i 

innehållet och budskapen under en längre period. Då studien är begränsad till ett företag kan 

inga generella slutsatser dras om den allmänna CSR-kommunikationens utveckling, vilket 

heller inte är syftet med undersökningen. Syftet är endast att få en förståelse för Ericssons 

CSR-kommunikation.  

 
För att se hur innehållet och budskapen har förändrats har en innehållsanalys gjorts. En 

kvantitativ innehållsanalys har gjorts av de tre CSR-dimensionerna miljö, socialt och 

ekonomiskt, där dimensionernas omfattning mätts med hjälp av ett kodningsschema med 

begrepp tillhörande respektive dimension. Vidare har en kvalitativ innehållsanalys gjorts av 

budskapen. Även här har ett kodningsscheman använts som mall för att kunna tolka 

budskapen. Kodningsschemat består av kategorier och koder som analysen görs efter. Att jag 

har utgått från ett kodningsschema när jag har läst rapporterna har bidragit till en konsekvent 

tolkning och insamling av materialet, vilket även ökar möjligheten för någon annan att 

genomföra samma undersökning. Att helt bortse från en subjektiv bedömning i tolkningen av 
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budskapen är dock inte möjligt, men med den kodningsmall som framställts utifrån teorin 

hoppas jag minska den subjektiva påverkan. För att stärka tillförlitligheten i studien 

presenteras textutdrag från rapporterna för att visa vad tolkningarna bygger på.  

Jag har vidare valt att inte inkludera bilder i innehållsanalysen av hållbarhetsrapporterna, då 

de flesta försöka som gjorts att mäta bilder är för subjektiva (Guthrie, Petty, Yongvanich & 

Ricceri, 2004). Eftersom bilder kan innehålla starka budskap, fångas dessa inte upp i studien, 

vilket således blir en begränsning. Dock kan en bilds budskap uppfattas olika av olika 

individer och en analys av företagets budskap i de bilder som kommuniceras skulle därför få 

en låg reliabilitet, varav jag ansåg det negativt att använda bilder i analysen.  

 

3.1 VAL AV FÖRETAG 

Det företag som har analyserats i denna rapport är det svenska kommunikationsbolaget 

Ericsson. Ericsson är ett Svenskt företag som är noterat på stockholmsbörsen, vilket gör 

sekundär information lättillgänglig. Företaget har sedan 1992 kommunicerat sitt CSR-arbete i 

både årsredovisningar samt CSR-rapporter, och har ett flertal gånger blivit högt rankat på 

internationella CSR-index och även mottagit priser för sitt CSR-arbete. Ericssons CSR-arbete 

har utvecklats och är idag integrerat i den ordinarie verksamheten i form utav en egen CSR-

division. Av dessa anledningar är Ericsson ett intressant företag att studera för att se hur CSR-

kommunikationen har förändrats.  

 

3.2 INSAMLING AV DATA 

Material har samlats in från företagets hållbarhetsrapporter och miljörapporter för de år som 

studien undersöker. Att hållbarhetsrapporter valdes ut som källa rättfärdigas av 

Niemark(1995), citerat av Guthrie et al. 2004) som menar att en av fördelarna med denna typ 

av rapporter är att de produceras regelbundet och möjliggör en jämförelseanalys över flera 

perioder, vilket studien ämnar göra. Material från andra kommunikationskanaler så som 

hemsidor kan vara svårare att jämföra mellan år då hemsidor uppdateras löpande och det 

sällan finns arkivmaterial tillgängligt.  

 

Eftersom rapporterna är kontrollerbara kommunikationskanaler innebär det även att 

kommunikationen kan vara vinklad till företagets fördel, då företaget själva styr innehållet. 

Detta kan medföra att CSR-kommunikationen inte nödvändigtvis speglar det faktiska CSR-

arbetet. Jag ser dock inte detta som ett problem för denna studie då det är vad företaget 
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förmedlar till sina intressenter som är i fokus och inte hur trovärdig eller rättfärdigande 

kommunikationen är. Vad företaget faktiskt gör är därför inte det relevanta i denna studie, 

utan vad företaget väljer att kommunicera. Således är det snarare till studiens fördel att de 

valda kommunikationskanalerna är kontrollerade av företaget, då det blir mer trovärdigt och 

relevant att analysera företagets budskap, när det är de själva som styr innehållet och 

budskapen. De okontrollerbara kanalerna kan däremot inte representera företagets budskap 

eftersom någon annan än företaget skapar budskapen, vilket är ännu en orsak till att dessa 

kommunikationskanaler inte är av relevans för denna studie.  

 

Av dessa anledningar har jag valt att exkludera andra kommunikationskanaler och endast 

undersöka rapporterna. Detta medför dock att de budskap som förmedlas i andra 

kommunikationskanaler inte fångas upp, vilket kan begränsa att budskapen kan representera 

hela CSR-kommunikationen.  

 

Vidare har jag valt att undersöka CSR-kommunikationen under tidsperioden 2000-2012. 

Denna period valdes efter en genomgång av CSR-historiken och vilka genomslag denna fått 

de senaste åren. CSR har under den valda perioden fått mer publicitet, främst då många CSR-

skandaler uppmärksammats i media och samhällets och intressenternas krav på företagen har 

ökat. Rapporterna undersöktes sedan för var tredje år under 2000-talet. Att var tredje år 

studerades och inte varje år gör att eventuella förändringar däremellan inte inkluderas i 

undersökningen. Då studien ämnar se en utveckling över en längre tidsperiod, utgör detta inte 

något problem. 

 

Material samlades först in för analysen av budskapen. Insamlingen gjordes med hjälp utav ett 

kodningsschema (presenteras i kapitel 3.3 Operationalisering). Detta bidrog till en konsekvent 

insamling och tolkning av budskapen i alla rapporterna. Då innehåll och budskap kan 

framställas på många olika sätt har de ord och uttryck som utgör koder i schemat inte använts 

som sökord utan som en mall på exempel för vad som hör till vilken kategori. Utöver 

kategorierna har jag även varit öppen för andra typer av förändringar som kan ha skett. 

 

Rapporterna studerades sedan årsvis och meningar som kunde sammankopplas med CSR-

budskapen noterades för respektive budskapskategori. För att sedan få en förståelse för hur 

innehållet i rapporterna har förändrats över tidsperioden har även de tre CSR-dimensionernas 

omfattning undersökt för varje år. Omfattningen mättes med hjälp av ett kodningsschema 
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(presenteras under kapitel 3.3 Operationalisering) där varje dimension utgjorde en kategori. 

Utifrån bland annat GRI:s riktlinjer valdes ett antal begrepp ut som koder för respektive 

kategori. Under insamlingens gång noterades även fler begrepp som ansågs återkommande 

och representativa för de olika dimensionerna. Begreppen i kodningsschemat utgjorde sedan 

sökord. Antalet träffar beräknades först per begrepp och summerades sedan för respektive 

CSR-dimension och år.  

 

Utöver detta har även Ericssons definition av sina intressenter noterats för respektive rapport 

för att möjliggöra en analys om vem budskapen riktar sig till.    

 

3.3 OPERATIONALISERING 
 
Nedan i figur 1 presenteras det kodningsschema som använts för att samla in och tolka 

budskapen i rapporterna. De fyra budskap som Du et al. (2010) presenterade utgör fyra 

kategorier, dessa är således: CSR-ÅTAGANDE, CSR-PÅVERKAN, CSR-MOTIV och CSR-

KONGRUENS. Under respektive kategori presenteras de olika aspekter som företaget enligt 

Du et al. (2010) kan välja att kommunicera inom varje budskap. När företaget exempelvis 

kommunicerar att de donerat X antal kr till ett ändamål, kommer det att kategoriseras som att 

budskapet är CSR-åtagande, enligt den första koden under CSR-åtagandet i kodningsschemat.   
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Figur 1. Kodningsschema för CSR-budskap utifrån Du et al. (2010) 

 

Nedan följer en redogörelse av de sökord som utgjorde koder för de tre CSR-dimensionerna: 

miljö, socialt och ekonomiskt. Vissa begrepp kunde ha flera ändelser (visas inom 

parenteserna) och sökordet utgjorde därför stammen i begreppet för att fånga upp alla olika 

böjningar. 

 

MILJÖ environment, energy, recycl(e,ing),waste, carbon, CO2 

EKONOMISKT 
financial, economic, economy, stakeholder, investor, 

customer, shareholder, employee, owner, corrupt(tion) 

SOCIALT 

“health and safety”, poverty, workforce, divers(e,ity), gender, 

equality, labor, humanitarian, human rights, 

disrimina(te,tion), societ(y,al), community, volunt(eer, ary), 

social, socio, education 

 

Figur 2. Kodningsschema för CSR-dimensionerna  
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4. Ericssons CSR-kommunikation  
 

I tabell 1. nedan presenteras alla begrepp från kodningsschemat och begreppens samt CSR-

dimensionernas omfattning.  

CSR-dimensionernas omfattning 

MILJÖ 
Antal ord 

2000 
Antal ord 

2003 
Antal ord 

2006 
Antal ord 

2009 
Antal ord 

2012 
Environment 234 62 92 74 89 

Energy 60 56 111 93 136 

Recycl 18 12 16 2 14 

Waste 8 12 5 8 30 

Carbon 8 4 7 65 103 

CO2 29 23 29 61 55 

Totalt  357 169 260 303 427 

EKONOMISKT           
Financial 9 8 11 4 14 

Economic 4 12 28 24 23 

Economy 0 0 2 13 39 

Corrupt 0 0 7 13 28 

Totalt  13 20 48 54 104 

SOCIALT           
"Health and safety" 5 3 5 0 16 

Poverty 0  0 2 8 3 

Workforce 0 2 6 3 9 

Divers 2 3 27 8 25 

Gender 1 1 1 1 5 

Equality 2 2 0 2 1 

Labor 1 3 6 17 4 

Humanitarian 0 7 2 3 7 

"Human rights" 2 3 18 11 66 

Discrimina 0 3 2 2 2 

Societ 7 16 24 17 27 

Community 1 1 15 6 8 

Volunt 0 11 9 14 13 

Social 4 21 32 15 31 

Religion 0 1 0 0 0 

Ethnic 0 1 1 0 3 

Socio 0 0 3 7 6 

Education 1 4 7 32 30 

Totalt  26 82 160 146 256 

totalt antal CSR-
begrepp i 
rapporterna 396 271 468 503 787 

 
Tabell 1. CSR-dimensionernas omfattning beräknat på antal begrepp i hållbarhetsrapporterna 
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I tabellen ovan framgår att alla CSR-dimensionerna har ökat i omfattning och att vissa 

begrepp har större utrymme eller ökat mer än andra. Under miljödimensionen är energi det 

begrepp som kommunicerats i stor utsträckning under alla åren. Begreppet miljö hade nästan 

fyra gånger så stort utrymme i rapporten från 2000, än energi. Dock har miljö-begreppet 

kommunicerats mindre de senare åren.  

 

Under den sociala dimensionen har mänskliga rättigheter varit det begrepp som utvecklats 

mest. Även mångfald är ett begrepp som kommunicerats mer på senare år. Både dessa 

begrepp, och även det totala antalet sociala begrepp minskade i omfattning från 2006 till 

2009, därefter ökade omfattningen igen år 2012.  

 

CSR-dimensionernas totala omfattning visas tydligare i nedanstående diagram (figur3).  

 

 
 

Figur 3. CSR-dimensionernas omfattning i antal begrepp 

 

I stapeldiagrammet framgår att miljödimensionens omfattning nästan halverades från år 2000 

till år 2003. Därefter ökade omfattningen succesivt och var år 2012 större än den var år 2000. 

Den ekonomiska dimensionens omfattning har också ökat och fördubblade både från 2003 till 

2006 och från 2009 till 2012. Den totala omfattningen är dock inte stor i jämförelse med de 

andra två dimensionerna. Även den sociala dimensionens omfattning har ökat från att det år 
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2000 endast var 26 stycken sociala begrepp i rapporten, till att det år 2012 var 256 stycken 

sociala begrepp. Från år 2006 till år 2009 minskade dock omfattningen något innan den ökade 

mer drastiskt. Vidare presenteras CSR-dimensionernas relativa omfattning i linjediagrammet i 

figur 4. 

 

 
 

Figur 4. CSR-dimensionernas relativa omfattning i respektive rapport. Den ”totala” rapporten 

beräknas som det totala antalet CSR-begrepp. 

 

Linjediagrammet ovan visar att miljödimensionen år 2000 utgjorde 90 % av rapporten och att 

den sociala och den ekonomiska dimensionen således motsvarade mindre än 10 % vardera av 

rapportens omfattning. Den största förändringen är År 2003 då det framgår att 

miljödimensionens relativa omfattning minskade samtidigt som den sociala dimensionen 

ökade. Miljödimensionen motsvarade detta år drygt 60  % av rapporten och den sociala 

dimensionens utgjorde 30 % av rapporten. Den ekonomiska dimensionens relativa omfattning 

har ökat varje år, men i en liten utsträckning i förhållande till de andra dimensionerna.  

 

Härefter följer en presentation av respektive hållbarhetsrapport och dess innehåll och 

budskap.  
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4.1 År 2000 
Ericssons CSR-rapport från 2000 heter ”miljörapport” och miljöaspekten är ett genomgående 

fokus. Företaget motiverar sitt miljöansvar med att säga att deras anställda, kunder, aktieägare 

och människor i allmänhet, förväntar sig att de respekterar miljön, vilket Ericsson håller med 

om. Ett citat från rapporten som beskriver Ericssons syn på sitt företagande och sin 

samhällspåverkan är:  

”In our view, it is vital that a win for business means a win for society.” 

Ericsson beskriver att deras roll som ledande inom telekommunikationsbranschen ger de en 

möjlighet att påverka viktiga sociala, miljömässiga och ekonomiska samhällsfrågor världen 

över. Detta menar de att de gör genom en rad olika miljöinitiativ. Hur dessa miljörelaterade 

initiativ påverkar de sociala och ekonomiska aspekterna framgår inte.  

Vidare kommunicerar Ericsson hur deras produkter kan hjälpa andra organisationer och 

individer att minska sin negativa miljöpåverkan. Se nedanstående exempel från rapporten: 

”In last year’s report, we spoke of a promise — a promise that information technology can 

help individuals and organizations reduce their impact on the environment.” 

Att Ericsson har en de indirekt påverkar miljön genom att få andra att minska sin påverkan är 

något som kommuniceras på flera ställen i rapporten. Utöver produkternas påverkan som 

nämndes ovan, har Ericsson exempelvis skapat ett initiativ för anställda i syfte att väcka 

medvetenhet hos de anställda och därmed få de att minska sin privata miljöpåverkan. Den här 

typen av CSR-engagemang kommuniceras genom att både förmedla åtagandet i sig och att 

målet är en positiv påverkan på miljön. De kommunicerar även att åtagandet involverade 40 

000 anställda.  

 

Två andra CSR-åtaganden som kommuniceras gällande miljöaspekten handlar framförallt om 

att reducera energianvändningen och samtidigt öka kapaciteten i produkterna, och att minska 

användningen av miljöfarliga substanser i produkterna. Dessa fokusområden säger företaget 

är de viktigaste vad gäller deras miljöansvar. Företaget kommunicerar att de försöker minska 

energikonsumtionen i hela produktionskedjan och under hela produktens livscykel. I de fall 

där Ericsson har lyckats minska detta, kommunicerar de sin CSR-påverkan genom att 

förmedla med hur mycket energianvändningen för den specifika produkten har minskat. 

Vidare förklarar företaget att en reducering av energikonsumtionen i produkterna, förutom att 



24 
 

minska miljöpåverkan, även bidrar till lägre kostnader för kunderna.  

Ett annat CSR-åtagande som kommuniceras är att Ericssons har skapat ett program för att 

återvinna gamla produkter, vilket färdigställdes under året. Motivet till åtagandet var att 

kunderna efterfrågade en sådan process där de kunde lämna tillbaka produkterna efter att de 

nått sin livsförbrukning. De kommunicerar även vad åtagandet bidragit till under året, vilket 

var att ta tillbaka 90 ton utrustning i EU varav 80 000 telefoner kom från Sverige och 70 000 

telefoner från Stor Britannien. Utöver denna återvinning säger företaget även att de har samlat 

in batterier i många länder.  

Ett annat budskap som kommuniceras på ett flertal ställen i rapporten är CSR-kongruensen, 

då företaget många gånger inleder ett avsnitt med att förklara ett samhällsproblem för att 

sedan berätta hur ett specifikt åtagande löser problemet, vilket således även beskriver en viss 

påverkan. Återkommande i rapporten, gällande både åtagandet och påverkan, är att det som 

kommuniceras är abstrakt och saknar specifika siffror för exempelvis insatsen och den 

absoluta påverkan.  

Då Ericsson året innan börjat använda sig av riktlinjerna för Global Compact, presenteras 

detta kortfattat och företaget kommunicerar att de därmed stödjer aktiviteter rörande 

mänskliga rättigheter och arbetsrelaterade problem. Gällande anställda kommunicerar 

Ericsson att de rekryterar och tränar de bäst lämpade personerna för varje position, oavsett 

ålder, kön eller kulturell bakgrund.  

Trots namnet på rapporten så kommuniceras fler åtaganden inom den sociala dimensionen. 

Exempelvis kommuniceras företagets bidrag till hälsorelaterad forskning. Företaget inleder 

här med att kommunicera CSR-motivet och CSR-kongruensen för att sedan kommunicera sitt 

åtagande. Motivet är att Ericsson anser att hälsan och säkerheten hos alla människor som 

kommer i kontakt med deras produkter är viktiga. Detta kopplas vidare till att en oro har växt 

fram i samhället gällande radiovågor från mobiltelefoner och basstationer. Ericssons CSR-

åtagande är att de stödjer forskningen kring detta, vilket exempelvis innefattar kopplingar 

mellan cancer och användandet av mobiltelefoner. I detta budskap kommuniceras även 

åtagandets totala insats i kr, vilket under år 2000 var 7 miljoner kr.  

I slutet av rapporten finns en tabell som visar företagets och dess anställdas miljöpåverkan i 

form av exempelvis utsläpp och energiåtgång. I tabellen inkluderar företaget även den 

procentuella förändringen för de två tidigare åren. Detta visar hur företaget har minskat sin 
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miljöpåverkan och därmed att deras allmänna arbete med miljöfrågor har bidragit till en bättre 

miljö. Dock är det inte direkt anknutet till ett specifikt CSR-engagemang och det är inte heller 

specificerat vad det faktiska resultatet från deras engagemang är.  

 

4.2 CSR-kommunikationen år 2003 

CSR-rapporten från år 2003 heter ”Hållbarhetsrapport” och inleds med ett brev från VD Carl-

Henrik Svanberg som säger följande:  

 

”Since the founding of our company almost 130 years ago, we have been driven by the 

conviction that communication is a basic human need” 

 

Ovanstående argument, och liknande argument om hur kommunikationen bidrar till 

samhällsutvecklingen och ökar livskvalitén och människors förutsättningar, är något som 

kommuniceras återkommande i rapporten. VD:n kommunicerar även att Ericsson måste bidra 

till att skapa en hållbar framtid och att det för de innebär att ta socialt, etiskt och miljömässigt 

ansvar. Vidare är denna rapport uppdelad i tre delar med fokus på miljö, socialt och 

affärsvärde (översatt från ”business value”).   

 

Huvudengagemanget i miljödelen handlar om att öka energieffektiviteten genom att minska 

energikonsumtionen i företagets produkter och tjänster. Ericsson menar i sin kommunikation 

att energieffektivisering är en central faktor i att minska miljöpåverkan.  

 

Vidare handlar miljödelen om olika åtaganden och initiativ som Ericsson har gjort under året 

och de visar olika statistikmått över hur deras produkters miljöpåverkan har förändrats, 

exempelvis hur mycket koldioxidutsläppen har minskat. Ett annat miljöåtagande är 

återvinningsprogrammet och Ericsson kommunicerar att de under året tagit tillbaka och 

återvunnit 600 ton utrustning. De kommunicerar dock inte hur detta har påverkat miljön, eller 

vilken effekt de gamla delarna kan ha på miljön om de inte återvinns. 

 

Den sociala delen i rapporten börjar med en kort, abstrakt översikt av företagets 

uppförandekod. Där nämns generella fokusområden som exempelvis säkerhet på arbetsplatsen 

och barnarbete. Ericsson kommunicerar även i denna rapport om sitt stöd till oberoende 

forskning kring exponering mot elektromagnetiska fält och den hälsopåverkan det kan ha. De 

kommunicerar att forskningen är viktig för att kunna säkerställa säkra produkter för en hållbar 
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verksamhet. Vidare kommunicerar företaget att de under året bidragit med 6 miljoner kr i 

detta syfte.  

 

I rapporten kommuniceras även Ericsson sitt Response-program och skriver hur de bidrar med 

volontärhjälp i olika katastrofdrabbade områden. I denna del av rapporten har de med flera 

exempel på deras åtaganden och den påverkan de har haft. De förklarar även kongruensen 

mellan problemet och företagets verksamhet genom att förklara hur deras produkter kan bidra. 

Ett exempel på ett åtagande som programmet möjliggjort visas i exemplet nedan. 

 

”As a result of civil unrest in Liberia, hundreds of thousands of people fled their homes and 

were without adequate food supplies. Two Ericsson Response volunteers helped the UN 

World Food Programme to re-establish IT and telecommunications systems in their looted 

offices in and around Monovia, so that food could be provided.”  

 

Två andra exempel på åtaganden är att Ericsson under året donerade 250 datorer och skrivare 

till skolor i Colombia och donerade den summa som företaget skulle ha lagt på julklappar till 

två barnsjukhus. De kommunicerar även att de exempel som tas upp i rapporten bara är några, 

av flera tusen åtaganden som företaget gjort.  

 

Även mångfald och Ericssons engagemang kring det området nämns kort i rapporten, och 

budskapet innehåller bland annat varaktigheten i mångfaldsarbetet, som de har hållit på med 

sedan 1999 enligt kommunikationen. De skriver att mångfald är viktigt för företaget, men går 

inte in på några detaljer om hur mångfalden kan förbättras.  

 

4.3 CSR-kommunikationen år 2006 

År 2006 heter rapporten XXX och inleds med ett brev från VD:n där nedanstående motiv 

kommuniceras: 

”by contributing to social, environmental and economic development and holding ourselves to 

high ethical standards in everything we do, we gain the trust of our stakeholders.” 

Att bygga tillit är en återkommande aspekt i denna rapport och citatet visar även att företagets 

fokus är att bidra till både social, miljömässig och nu även ekonomisk utveckling, samt att 

hålla en hög etisk standard. Vidare beskriver de att de har en stor möjlighet att leverera 
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förbättrad kommunikation som i sin tur kan leda till ökad levnadsstandard, produktiviteten 

och effektiviteten i samhället. De förklarar att Ericsson, i och med att det är ett ledande 

företag inom kommunikation, driver förändringen som skapar möjligheter för miljoner 

människor runt om i världen. Företaget kommunicerar vidare att de har en positiv påverkan på 

väldigt många människor. Denna påverkan menar de exempelvis skapas därför att mobila 

nätverk är ett sätt för människor i utvecklingsländer som bara haft ”fasta” nätverk i begränsad 

utsträckning, att få tillgång till avancerad kommunikation. Detta menar Ericsson är en 

affärsmöjlighet samtidigt som det möjliggör för människor i utvecklingsländer att få fler 

sociala och ekonomiska fördelar. 

Vidare kommunicerar Ericsson, liksom i tidigare rapporter, att de har en indirekt påverkan på 

samhälle och miljö genom att hjälpa andra att påverka. De säger exempelvis att de skapar 

värde för kunderna genom att erbjuda lösningar som hjälper kunderna att möta sina egna 

strategier för hållbar utveckling. 

Denna rapport är uppdelad i sex områden, vilka Ericsson kommunicerar är deras viktigaste 

fokusområden. De förklarar att de tagit hänsyn till de största globala trenderna och 

företagstrenderna som påverkar Ericsson, deras kunder och hela industrin under 2006, samt 

frågor som är viktiga för intressenterna. Det första fokusområdet är på styrningen av 

företaget. De säger att detta är viktigt för investerare och andra intressenter och innebär att 

företaget måste hantera potentiella risker relaterat till CSR, något som också är viktigt för att 

skapa tillit till varumärket och attrahera och motivera anställda. Det andra fokusområdet 

handlar om ”kommunikation för alla” där företaget motiverar sin satsning på marknader som 

Kina och Indien. De menar att genom att introducera mobilkommunikationer i dessa regioner 

kommer Ericsson bidra till att minska fattigdomen. Vidare berättar de att Ericsson har ett 

genuint intresse att påverka. 

Den tredje punkten handlar om teknologins och telekommunikationens roll i den hållbara 

utvecklingen. Företaget klargör för alla fördelar som telekommunikation kan bidra till i 

samhället och menar vidare att Ericssons produkter levererar detta.  

Den fjärde punkten handlar om klimatförändringar och Ericssons bidrag till att minska 

koldioxidutsläppen. Då företagets största miljöpåverkan sker när produkterna används är 

Ericssons fokus fortsatt på att skapa mer energieffektiva produkter. Vidare handlar den femte 

och sjätte punkten om de mer sociala aspekterna, där den ena fokuserar på de anställda och 
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den andra på att påverka samhällen genom socialt och miljömässigt ansvarstagande. De 

kommunicerar vidare att deras engagemang genom Ericsson Response tillhandahåller expertis 

och infrastruktur genom telekommunikation till krisdrabbade områden.  

Intressenterna definieras i denna rapport som anställda, kunder, leverantörer, investerare, 

NGO:s, universitet, statliga institut och media. Institutionella investerare som pensionsfonder, 

representerar mer än 80 % av företagets aktieandel och Ericsson menar därför att dessa är 

några av huvudintressenterna. 

Ericsson kommunicerar vidare att telekommunikation har en viktig roll i att främja mänskliga 

rättigheter runt om i världen, exempelvis menar de att telekommunikation främjar 

yttrandefriheten. Mobiltelefonen bidrar till att stärka sociala och ekonomiska förhållanden i 

utvecklingsländer genom att det skapar jobb, stärker sociala nätverk och minskar resebehovet.  

Miljömässigt kommunicerar de samma åtaganden som tidigare, att de försöker minska 

energikonsumtionen i hela produktlivscykeln och minska koldioxidutsläppen. De talar 

exempelvis om hur mycket de har förbättrat effektiviseringen under året och att det får en 

påverkan på både miljön och Ericssons och kundernas kostnader. Ett åtagande som 

kommuniceras är att Ericsson under året startade ett projekt med målet att försöka ersätta 

fossila bränslen med biobränslen. Företaget kommunicerar att detta skulle minska 

koldioxidutsläppen med 78 %, vilket är ett av få konkreta exempel på företagets CSR-

påverkan. Vidare nämns även återvinningsprogrammet där framförallt varaktigheten i 

åtagandet kommuniceras.  

En aspekt som fått en betydligt större roll inom den sociala dimensionen i 2006 årsrapport 

jämfört med tidigare år är mångfald. Ericsson kommunicerar att mångfald skapar 

konkurrensfördelar och leder till ökade grupprestationer samt har positiv påverkan på 

Ericssons kunder. De menar dessutom att mångfald förbättrar företagets image bland kunder 

och arbetskraft samt stimulerar kreativitet och innovation. Utöver detta kommunicerar 

företaget att de tagit flera initiativ inom arbetet med mångfald, exempelvis implementerade de 

en chef på gruppnivå med ansvar för mångfaldsfrågor samt en policy för detta.  

Under samhällsdelen kommunicerar Ericsson olika åtaganden de har haft i lokala samhällen 

där de är verksamma, exempelvis har de medverkat i en insamling för våldsoffer i Darfur 

2006 och hjälp till volontärarbete i Libanon.  
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Företaget kommunicerar även om Ericsson Response, och nämner bland annat deras åtagande 

i form utav utbildning av 200 volontärer. Det är inte så mycket kommunikation kring motiv 

eller påverkan utan bara deras åtagande i sig.  

 

4.4 CSR-kommunikationen år 2009 

Rapporten från 2009 inleds med att beskriva motivet bakom deras hållbarhetstänk enligt 

nedanstående citat. 

” A sustainable and responsible approach results in value creation for the company, our 

employees, our customers, our shareholders and society as a whole.” 

Vidare kommunicerar VD:n i början av rapporten att den ekonomiska krisen år 2009 har 

skapat möjligheter för Ericsson och att de som marknadsledande inom Telekom har ett 

stort ansvar och påverkan på den fortsatta utvecklingen, men att det ansvaret har lett till 

affärsmöjligheter. VD:n avslutar med att förmedla hur viktigt det är för företagets 

varumärke och verksamhet att de anställda tänker på ett hållbart sätt. 

  

Ericsson kommunicerar även att det är viktigt för företaget att hålla en kontinuerlig 

kommunikation med sina olika intressenter, och nämner investerar, kunder, anställda, 

leverantörer, samarbetspartners, regeringar, konsumenter, NGOs, forskningsinstitut och 

media som exempel på viktiga intressenter. 

  

”We see that access to mobile communications is critical in breaking the poverty cycle in 

developing countries; the right tools can help people escape from poverty and achieve 

the UN millennium Development Goals (mDGs).” 

En tydlig CSR-kongruens visas i citatet ovan då företaget kopplar ett samhällsproblem 

till sin verksamhet och visar hur företagets produkter kan ha en positiv effekt på länders 

ekonomi. 

Antalet projekt som kommuniceras har ökat från de tidigare rapporterna. Ericsson 

kommunicerar att de samarbetar med flera andra organisationer i olika länder för att 

förse samhällen i utvecklingsländer med tele- och bredbandskommunikation. Detta 

menar företaget, förutom att underlätta kommunikation, även ger hälso- och 

utbildningsmöjligheter för invånarna. Ett flertal exempel ges från olika samhällen där 
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samhällsproblemet förklaras och vad påverkan har eller kan bli. Den påverkan som 

kommuniceras kan exempelvis vara att rädda liv och att förbättra och förse fler barn med 

skolgång och internet. Åtagandet i sig kommuniceras inte helt konkret utan 

kommunikationen i denna rapport handlar främst om påverkan och även CSR-

kongruensen då samhällsproblemen beskrivs och hur Ericssons produkter kan lösa 

problemen.  

Vidare kommuniceras Ericssons minskade miljöpåverkan, i form av en reducering av 

koldioxidutsläppen på grund av exempelvis ett skift från flygtransporter till mer 

båttransporter och genom att hitta åtgärder för att minska energikonsumtionen i 

företagets anläggningar. De betonar även att Ericsson designar för miljön med ett fokus 

att minimera produkternas miljöpåverkan genom hela livstiden. Som i tidigare rapporter 

kommuniceras återvinningsarbetet och hur mycket gamla produkter företaget har tagit 

tillbaka, vilket redovisas både i antal och ton. 

Även Ericsson Response kommuniceras igen och exempel ges på de olika projekt de har 

varit delaktiga i och vad för åtaganden de har haft. Exempelvis har de erbjudit 

kommunikationssystem till sina partners i Afrika och skickat 30 volontärer till Haiti i och 

med en jordbävning som skedde i januari 2010. I flera fall kommuniceras CSR-

kongruensen då Ericssons bidrag innefattar deras produkter. Volontärerna på Haiti 

hjälpte exempelvis till att sätta upp ett GSM-nätverk. Utöver detta har Ericsson även 

arbetat med ”the Millenium Cities Initiative” som handlar om att bidra med 

kommunikationsverktyg för skolor i Ghana. 

Ericsson kommunicerar även sitt åtagande till programmet Young Partner, som de varit 

delaktiga i under 10 år. Syftet är att hjälpa unga problem som hamnat i missbruk och 

liknande problem i livet. Till skillnad från många exempel från tidigare år så går de in 

djupare på hur många de har hjälpt, deras påverkan, och även deras insats i form av 

volontärarbete.  

VD:n avslutar med att kommunicera hur viktigt det är att de anställda tänker på ett hållbart 

sätt, men han framhäver endast ett själviskt motiv då han säger att detta är viktigt för 

företagets varumärke och verksamhet. 
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4.5 CSR-kommunikationen år 2012 
 
Brevet från VD:n är i denna års rapport direkt riktad till intressenterna då den inleds med 

”kära intressenter”. Ericsson kommunicerar att de fokuserar på de CSR-problem som är mest 

väsentliga för Ericsson, deras sektor och deras intressenter och att samhällsfrågorna 

prioriteras utifrån dess betydelse för verksamheten, intressenterna, samhället och miljön. 

Företaget talar om ”technology for good” och säger följande om det nätverksanslutna 

samhället som de menar byggs upp i och med att fler människor får mobila nätverk: 

 

“The Networked Society will bring significant economic, social and environmental benefits to 

hundreds of millions of people” 

 

Företaget kommunicerar även att 1000 uppkopplingar till 80 nya jobb och visar därmed på en 

kongruens mellan sina produkter och dess samhällspåverkan, samtidigt som de visar att deras 

produkter kan ha en positiv påverkan på både det sociala och ekonomiska, för både samhällen 

och individer.     

 

Vidare är denna rapport uppdelad i fem fokusområden. Det första fokusområdet handlar om 

att göra mobilkommunikation billigare och tillgängligare och på så sätt skapa kommunikation 

för alla. Detta förklarar företaget bidrar till en hållbar utveckling genom att gynna ekonomisk 

tillväxt, hälsa, utbildning och livskvalité.  

 

Det andra fokusområdet handlar om att Ericsson ska skapa produkter och lösningar med 

minskad miljöpåverkan. Exempelvis handlar det om att reducera koldioxidutsläpp och 

energikonsumtionen, få bort farliga substanser och förbättra transparensen för konflikt 

mineraler i värdekedjan.   

 

Fokusområde 3 är klimatförändring och urbanisering och att möjliggöra en ”låg-koldioxid 

ekonomi”. 

 

Det fjärde området behandlar företagsstyrningen och företagsetik och Ericsson kommunicerar 

då följande:  
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”Good governance and business ethics are essential to responsible business and enhance 

investor and customer confidence. High environmental and social requirements apply to our 

global supply chain and we believe that it is important that our business is conducted with 

respect for universal human rights.” 

 

Det sista fokusområdet handlar om företagets anställda och bland annat mångfald.  

 

De har börjat med ett nytt arbete där de tar reda på vilka samhällsfrågor som är av störst vikt 

för intressenterna för att därmed kunna fokusera på dessa områden. 

 

Ericsson lägger mycket vikt vid att kommunicera sitt engagemang med intressenterna i denna 

rapport och de definierar intressenterna enligt nedan.  

  

“Addressing sustainability and corporate responsibility issues in an effective way requires 

engagement with a wide range of stakeholders, including customers, employees, investors, 

suppliers, industry partners, government, consumer and business users of telecommunications 

services, non-governmental organizations, standardization bodies, research institutes, and 

media.”  

 

Även i denna rapport kommuniceras Ericsson Response och de förklarar till exempel att deras 

volontärer har deltagit i mer än 20 räddningsaktioner i 30 länder under de senaste 12 åren. 

Företaget skriver även nedanstående om Ericsson Response:  

 

“This non-profit activity engages Ericsson employees in volunteer work with no commercial 

objective and is a key component of Ericsson’s corporate responsibility activities.” 

 

Vidare kommuniceras även flera åtaganden som Ericssons har haft tillsammans med andra 

företag och organisationer. Exempelvis har de tillsammans med Refugees United utvecklat en 

mobilapp för att hjälpa flyktingar att återförenas med sina familjer. Under året 2012 

tredubblades antalet flyktingar som registrerat sig för tjänsten och uppgick i början på 2013 

till 185 000. De kommunicerar även att 100 familjer har blivit förenade, mycket tack vare 

stöd från mobiloperatörer som hjälp till att sprida tjänsten.  
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Även andra partnerskap kommuniceras, där Ericsson tillsammans med andra organisationer 

exempelvis hjälper till att förse olika områden med mobilt bredband. Vad Ericssons insats är 

kommuniceras dock inte, varken i kostnad eller vilka resurser de bidrar med. Många av deras 

samarbeten handlar om att förbättra livskvalitén för människor. Nedan är ett exempel där även 

Ericssons bidrag kommuniceras.  

 

“An initial commitment from Ericsson to Peace Earth is delivery of Internet access via mobile 

broadband, computers, and ICT training to 60 troubled youth in two locations – Hope North, 

in Uganda, a school dedicated to the young victims of Uganda’s civil war, and also in Juba, 

South Sudan.” 

Större delen av den miljömässiga kommunikationen handlar om hur Ericsson kontinuerligt 

arbetar för att minska miljöpåverkan från produkterna, genom hela livscykeln. Framförallt 

handlar det om att reducera koldioxidutsläppen och göra produkterna mer energisnåla. 

Företaget förmedlar att utsläppen från Ericssons egna aktiviteter reducerades med 22 % under 

året och att företagets indirekta utsläpp reducerades med 16 %. Vidare säger de att effekten av 

detta är stora kostnadsbesparingar och en minskad miljöpåverkan. Ericsson har under året 

även skapat ett centrum för energi-konsultation till kunder.  

 

Återvinningsprogrammet kommuniceras även i denna rapport och företaget förmedlar att 

mängden produkter de har tagit tillbaka har ökat från 5, 5667 ton till 9 271 ton mellan 2011 

och 2012.  

 

Vidare kommunicerar Ericsson att de har ett flertal utbildningsprogram för sina anställda för 

att exempelvis lära de om hållbarhet och företagsansvar eller anti-korruption och att företaget 

är medlem i och stödjer olika föreningar och engagemang som bland annat arbetar för 

mänskliga rättigheter, mångfald på arbetsplatsen. Deras exakta åtagande och påverkan 

kommuniceras inte.  

 

Slutligen kommunicerar företaget även att hållbarhet är viktigt för att företaget ska bli en 

attraktiv arbetsplats för arbetssökande. De säger då följande: 

 

“Having a purpose beyond profit is increasingly important for attracting top talent today, 

especially among young people, and Technology for Good is an excellent example of what 

makes us stand out as an employer.” 
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5. ANALYS 

 
CSR-dimensionernas omfattning har förändrats mycket från år 2000 till år 2012. Den sociala 

dimensionen har fått en allt större roll i rapporterna samtidigt som miljö dimensionens 

omfattning har minskat i förhållande. Den ekonomiska dimensionen har haft minst fokus i 

rapporterna. 

 
Genomgående i rapporterna så fanns ett antal huvudfrågor som företaget arbetade med genom 

alla åren och dess engagemang inom dessa blev desto större. Dessa huvudfrågor var Ericssons 

återvinningsprogram, kontinuerliga arbete mot mer energieffektiva produkter och deras 

välgörenhetsprogram (Response). Välgörenhetsprogrammet var det åtagande som utvecklades 

mest under åren och kommunicerades även mer och mer.  

 

Under de tidiga åren framförallt, så kommunicerades främst CSR-arbetet och inte ett specifikt 

CSR-åtagande. Jag skiljer på dessa då jag anser att CSR-åtagandet som Du et al. (2010) 

diskuterar mer handlar om ett engagemang till en specifik samhällsfråga och att detta 

åtagande ska kommuniceras detaljerat. Kommunikationen handlar i stor utsträckning om vad 

Ericsson gör/har gjort under året som har en positiv påverkan på samhället och är således ett 

CSR-engagemang, däremot är kommunikation ofta abstrakt och förmedlar mer generellt att 

företaget arbetar med att effektivisera sina processer och produkter.  I dessa sammanhang 

kommuniceras sällan konkret vad företaget har gjort, hur de har gjort det eller vad det faktiskt 

har bidragit till för positiva effekter, mer än att det är positivt för miljön exempelvis.  

Generellt sätt handlade den största delen av Ericssons CSR-engagemang om 

förbättringsåtgärder kring företagets egna produkter och produktionen i sig. Företaget 

förmedlade i alla rapporter att detta får positiva fördelar för samhälle och miljö. 

Genomgående genom rapporterna så var CSR-kongruens och CSR-motiv de budskap som 

kommunicerades mest. CSR-motiven som kommuniceras är dock både själviska och 

osjälviska. Det själviska motivet handlar främst om att motivera att Ericsson arbetar med 

CSR-frågor för att samhället och intressenterna efterfrågar det. Exempelvis avslutar VD:n, i 

VD-budskapet från 2009 års hållbarhetsrapport, med att kommunicera hur viktigt det är att 

deras anställda tänker på ett hållbart sätt, vilket han förklarar genom att säga att det är viktigt 

för företagets varumärke och verksamhet.  
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Vidare har flera olika osjälviska motiv kommunicerats. Ett återkommande budskap har varit 

att telekommunikationen som Ericsson erbjuder bidrar till bättre levnadsstandarder i och med 

ekonomiska och sociala fördelar för människor i utvecklingsländer. Ett annat budskap har 

varit att förbättringar i företagets produkter som minskar energiförbrukningen reducerar 

koldioxidutsläppen, vilket således är en vinst för miljön. Det sistnämnda argumentet har dock 

även kommunicerats som ett själviskt motiv då företaget även kommunicerat att lägre 

energiförbrukning hos produkterna bidrar till sänkta driftkostnader hos kunderna, något som 

kan skapa konkurrensfördelar och därmed vara ett själviskt budskap. I 2006 års rapport säger 

Ericsson dock att de har ett genuint intresse att påverka, vilket är ett tydligt osjälviskt motiv.  

Ericsson kommunicerar således både själviska och osjälviska motiv, vilket enligt Porter och 

Kramer (2006) är positivt.  

Dessa argument från företagets kommunikation visar dock även på att de förmedlat CSR-

åtagandet och dess påverkan på samhället och miljön. Att företaget har haft CSR-åtaganden är 

indirekt inkluderat i de andra budskapen också. Anledningen till att jag inte anser att 

åtagandet och påverkan kommunicerats lika mycket eller kanske lika väl, är att de sällan 

förklaras specifikt i rapporterna utan mer abstrakt. Exempelvis kommuniceras inte exakta 

belopp för donationer, däremot kan företaget kommunicera att de donerat sin julklappsbudget 

till bättre behövande. Att åtagandet kommuniceras mer abstrakt kan bero på att CSR-

engagemanget ofta handlar om företagets egna produkter och eftersom arbetet med att 

förbättra produkterna är en kontinuerlig process kan det vara svårt att utläsa den faktiska 

insatsen. Morsing & Schultz (2006) menade dock att företag som kommunicerar sitt CSR-

engagemang för starkt riskerar att mista trovärdighet, vilket således också kan vara en 

förklaring till att många av Ericssons CSR-budskap är abstrakta. Vidare kan även vissa av 

företagets CSR-åtaganden vara svåra att mäta konkret, som till exempel utbildningar för 

anställda och forskning 

Att ett företag som Ericsson kan påverka mycket med hjälp av sina produkter och inte bara 

donationer till välgörenhetsorganisationer exempelvis, tyder på att ett företags storlek och 

branschtillhörighet kan tänkas ha en roll i vilken typ av CSR-engagemang företaget åtar sig 

och därmed vilka budskap som kommuniceras.  

I Ericssons kommunikation framgick vidare att de inte bara ville förmedla den påverkan deras 

egna engagemang har haft och kommer att ha, utan även förklara hur andra intressenter kan 
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påverka samhället.  Mycket av kommunikationen var upplysande information om olika 

miljöpåverkande problem i samhället och även om informationen till viss del var abstrakt så 

förmedlades CSR-kongruens då samhällsproblem kopplades till företagets arbete mot 

lösningar och förbättringsåtgärder.  

I denna undersökning fanns även en tydlig förändring i kommunikationen av mångfald och 

mänskliga rättigheter. Både dessa begrepp har ökat i omfattning under åren och framförallt 

mänskliga rättigheter har fått ett större fokus i de senare rapporterna. Begreppet mångfald 

utmärker sig på fler sätt då det är den enda aspekten där endast företagssjälviska motiv 

kommuniceras.  

6. SLUTSATS 

Studien visar att innehållet i Ericssons CSR-kommunikation har gått från att nästan endast 

fokusera på miljö-dimensionen av CSR till att fokusera allt mer på de sociala aspekterna. Två 

områden inom den sociala dimensionen som har fått ett allt större fokus i 2009 och 2012 års 

rapporter är mångfald och mänskliga rättigheter. Rapporterna innefattar även fler olika 

åtaganden i de senare rapporterna och kommunikationen av åtagandena har blivit mer 

specifika. Genomgående har de mest kommunicerade budskapen varit CSR-kongruens och 

CSR-motiv. Företaget har i alla rapporter kommunicerat både själviska och osjälviska motiv.  

7. DISKUSSION OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Teorierna för CSR-budskap som användes i denna studie är mest lämpade på det CSR-

engagemang som inte rör företagets verksamhet (även om det ska ha en tydlig koppling till 

verksamheten enligt kongruens-budskapet), så som arbeten med välgörenhetsorganisationer 

och liknande. Det var inte lika applicerbart på allt det arbete som företaget gör som 

framförallt handlar om att effektivisera den egna produktionen och minska energiåtgången 

och miljöpåverkan hos produkterna. Då dessa arbeten ofta var kontinuerliga fanns inte mycket 

konkret information om varken insatsen eller påverkan, utan informationen var mer generell, 

vilket gjorde den svår att kategorisera.  

En annan faktor som påverkade analysen var det faktum att företagets produkter har en tydlig 

koppling till att förbättra livsförhållanden då kommunikation är en förutsättning för många 

människor. Detta bidrog till att företaget kommunicerade detta samband och att övriga, 
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självständiga CSR-engagemang kanske inte var lika nödvändiga som hos företag i andra 

branscher.  

En annan aspekt som kan vara av intresse att undersöka är huruvida CSR-åtaganden kan skilja 

sig åt mellan branscher. I denna studie var företagets CSR-åtaganden ofta kopplade till 

företagets produkter, där en kongruens mellan att förse samhällen med 

kommunikationsmöjligheter och en bättre levnadsstandard var enkel att framställa. För 

företag i branscher som i grunden arbetar med mer oetiska produkter som exempelvis tobak 

och alkohol. Denna typ av företags CSR-engagemang kan tänkas inkludera mer externa CSR-

åtaganden som donationer och samarbeten med välgörenhetsorganisationer snarare än att 

kommunicera att produkterna är ”CSR”.       

Då denna studie fann att kommunikationen i rapporterna ofta var abstrakt, hade det även varit 

intressant att undersöka huruvida detta är ett medvetet val av företaget och hur intressenterna 

uppfattar detta. Påverkas rapporternas trovärdighet av om kommunikationen är abstrakt eller 

konkret?  
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