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Sammanfattning  
Titel: Glasyren på tårtan. Företagsfilantropi i ett strategiskt kommunikationsperspektiv.  

Socialt ansvarstagande är marknadsekonomins reaktion mot allmänhetens misstro till storföretagen. 

Företagsskandaler, intensifierad mediebevakning samt ett samhälle som ställer allt högre krav på 

företagens ansvarstagande är masteruppsatsens bakgrund. En kvalitativ studie har genomförts med 

syftet att skapa en bättre förståelse hur och varför svenska företag kommunicerar socialt 

ansvarstagande samt besvara frågan vad komplexiteten är i kommunikationen av företagsfilantropi. 

Kunskapsbristen är stor i relation till begreppet och dess innebörd. Författarna lyfter därför fram 

fördelarna och utmaningarna med att benämna, engagera sig i samt kommunicera företagsfilantropi. 

Internt resulterar företagsfilantropi i en effektiv personalvårdande strategi samt en modern version av 

teambuilding. Marknadsföring och PR är externa fördelar. Företagsfilantropi bör genomsyra företagen 

och engagemanget kan vara såväl innanför som utanför företagens kärnverksamhet. 

Kommunikationsstrategin innebär dialog såväl som intressentinvolvering. Författarna har mod nog att 

rekommendera företagen: våga vinn! Stick ut hakan och var annorlunda – företagsfilantropi är 

glasyren på tårtan. 

Abstract 
Title: The icing on the cake. Corporate philanthropy in a strategic communication perspective 

Corporate social responsibility is the market economy's reaction to the public's distrust of large 

corporations. Corporate scandals, intensified media coverage, and a society that is making increasing 

demands on corporate responsibility is the background for this essay. A qualitative study was 

conducted in which the aim is to better understand how and why Swedish companies communicate 

CSR, and to answer this question: what is the complexity of the communication of corporate 

philanthropy? The lack of knowledge is humongous, and the term corporate philanthropy is not well-

known in Sweden. Thus, the authors describe the benefits and challenges surrounding the term, 

including how to engage and communicate corporate philanthropy. Internal benefits result in an 

efficient HR-strategy and a modern version of team building. Marketing and PR are external benefits. 

Corporate philanthropy should permeate the business and engagement can be both inside and outside 

the companies' core business. The communication strategy involves dialogue as well as stakeholder 

involvement. The authors have the courage to recommend to companies: dare to win! Stick your chin 

out and be different! - Corporate philanthropy is the icing on the cake!   

Nyckelord: strategisk kommunikation, filantropi, företagsfilantropi, corporate social responsibility 

(CSR), välgörenhet, socialt ansvarstagande 

Antal tecken: 109 419 
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Förord  

Vi har under vårterminen 2010 ägnat vår studietid åt att granska några svenska företags 

dessert – företagsfilantropi. Ämnet har inspirerat och engagerat oss men framförallt övertygat 

oss att svenskt näringsliv faktiskt kan implementera och kommunicera företagsfilantropi. Det 

är med glädje och vemod som vi avslutar vår masteruppsats samt vår studietid vid Lunds 

universitet. Vi vill ta tillfället i akt att rikta ett hjärtligt tack till alla de som på olika sätt har 

gett oss aptitretande smakråd under vårterminens gång.   
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1 Inledning    

Inledningskapitlet introducerar vårt grundläggande forskningsintresse vilket har genererat 

uppsatsens tema. Därefter följer en problemanalys vilket leder fram till masteruppsatsens 

syfte och frågeställning. Sedan tydliggörs de avgränsningar som är genomförda i anslutning 

till undersökningen. Som avslutning presenteras uppsatsens övergripande disposition.  

 

Glasyr: sockerblandning som används som överdrag på bakverk för att ge smak och 

utseende. Glasyren bereds av pudersocker och vatten, ev. med tillsats av färg, choklad, 

fruktsaft eller likör (www.ne.se). 

Tårta: större, festligt anordnat eller dekorerat bakverk med någon söt fyllning (www.ne.se).   

 

Tårtans sockersöta kandering frestar, inbjuder till inspirerande och fantasieggande 

möjligheter. Vi bestämmer oss efter en noggrann omvärldsanalys för att sakta dra fingret över 

bakverkets glasyr och slicka i oss förändringarnas vindar. Vår inspirationskälla härrör till den 

amerikanska filosofin där företagsfilantropiskt engagemang denoterar företag som goda 

samhällsmedborgare. Filantropi är i USA ett fenomen som är kolossalt lovordat, det är den 

åtråvärda glasyren på tårtan. Ämnet fascinerar, engagerar och intresserar oss att forska vidare 

och vi undrar således om svenska företag är redo att vara goda samhällsmedborgare – 

företagsfilantroper. Vår ambition är följaktligen att få en bättre förståelse hur och varför några 

företag i Sverige kommunicerar socialt ansvarstagande och om de benämner fenomenet som 

företagsfilantropi. Mer specifikt inriktar vi oss på komplexiteten i kommunikationen av 

svensk företagsfilantropi. Vår masteruppsats tar därmed avstamp med aspiration om att vara 

delaktiga i förändringens kölvatten och på ett tidigt skede uppleva den svenska tårtans glasyr.  
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1.1 Problemanalys 

Amerikanska idéer och tankesätt viner ofta in över Europa. Enligt L’Etang (2008) har 

även samhällsansvarets vindar blåst över europeiska företag i årtionden och influerats 

av USA. Grafström, Göthberg och Windell (2008) menar att samhällsansvar är ett 

fenomen som antingen kan tolkas som att ett företag är skyldigt att minimera skadan på 

samhället eller maximera nyttan för samhället. Att företag överhuvudtaget väljer att ta 

ett samhällsansvar kan enligt Borglund, DeGeer och Halvarsson (2009) ses som 

marknadsekonomins reaktion på allmänhetens misstroende mot storföretag och 

globalisering. Företagsskandalerna i slutet på 1990-talet har alltså sannolikt också haft 

en bidragande orsak till att företag väljer att engagera sig i sin omgivning. Även Sverige 

påverkas av globaliseringens vindar där företagens engagemang har utvecklats. 

Målsättningen är troligen lika entydig som i USA då företagen vill förtjäna och stärka 

förtroendet för svenskt näringsliv.  

Samhällsansvar, socialt ansvarstagande, corporate social responsibility (CSR), 

hållbart företagande, corporate citizenship, filantropi och företagsfilantropi. Det finns 

en mängd olika termer som florerar och vi upplever att begreppsterrängen är snårig att 

orientera sig i. Det är möjligt att svenska företag har likartade engagemang men 

benämner insatsen på olika sätt. En mätsticka är KPMG:s (2009) årliga rapport som 

hävdar att socialt ansvarstagande i form av CSR i dagsläget är ett måste och påvisar 

även att närmare 80 procent av de 700 största europeiska företagen har CSR-

information på sina hemsidor. I den snåriga terminologins terräng har vi valt att 

fokusera samt definiera begreppet företagsfilantropi och dess innebörd. Efter en 

närmare litteraturgenomgång fann vi en uppsjö av facklitteratur och akademiska artiklar 

som behandlade samhällsansvar och socialt ansvarstagande i olika variationer. Den 

övervägande majoriteten av litteratur tar avstamp i amerikansk forskning och utbudet av 

svenska böcker är nästintill obefintlig. Detta har medfört att vi har minimal svensk 

forskning att luta oss mot. Böckerna CSR: Företagsansvar i förändring av Grafström 

m.fl. (2008) samt Värdeskapande CSR: Hur företag tar socialt ansvar av Borglund 

m.fl. (2009) får således stor vikt i vårt arbete. Företagens kommunikation av socialt 

ansvarstagande är ytterligare ett område som fascinerar oss. I USA kommunicerar 

företagen traditionellt öppet kring sitt ansvarstagande jämfört med Sverige där 

kommunikationen är betydligt mer försiktig. Enligt Morsing och Schultz (2006, 2010) 

är det nödvändigtvis inte den som skriker högst som kommunicerar bäst vilket istället 
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kan härröra till promoters paradox. Övermarknadsföring kan resultera i misstänksamhet 

och misstro istället för förtroende för företaget.  

Att kommunicera socialt ansvarstagande kan även uppfattas som en så kallad 

skyltfönsterstrategi. Alvesson (2006) menar att termen innebär att företagen uppvisar en 

tjusig exteriör där interiören inte avspeglar den flotta fasaden. Deetz (1998) har tidigare 

påvisat att den övergripande etiketteringen och förpackningen kraftigt influerar synen på 

vad man sysslar med. När företagen paketerar sig försöker man göra så att rätt 

symbolvärde och ceremonilitet uppnås. Företagen har alltså en benägenhet att följa 

mängden, att vara inne, med sin tid och att inte avvika, vilket Wallander (2002) hävdar 

är en lika stor drivkraft för både den enskilda individen såväl som för beslutsfattare på 

hög nivå. Mediebevakningen har våren 2010 intensifierats i relation till socialt 

ansvarstagande i Sverige. Vi menar att det har blivit en trend bland svenska företag att 

vara ansvarstagande samt kommunicera engagemanget proaktivt. Det kan vara så att 

företagen känner sig tvingade att engagera sig och kommunicera angående sitt 

engagemang så att de uppfattas som moraliska och välanpassade. Alvesson (2006) 

menar att detta är normativ isomorfism. De utövar även kognitiv isomorfism där 

osäkerheten på hur de skall bete sig tar överhand vilket resulterar i att de motverkar 

bryderiet genom att göra som alla andra. Grafström m.fl. (2008) hävdar att syftet med 

kommunikationen härleder antingen till att företaget uttalar sig brett om socialt 

ansvarstagande och lyfter fram sin roll i samhället i stort vilket inkluderar många olika 

intressenter eller att de följer lagar och regler för att skapa värde åt intressenter. 

Freeman (1983, 1984) menar att intressenter definieras som en grupp eller individer 

som påverkar eller blir påverkade av verksamhetens mål. Både interna och externa 

intressenterna är alltså oerhört viktiga i företagets strategiska planläggning eftersom de 

har en avgörande roll i företagets vision, mål och i slutändan företagets lönsamhet. 

Intresset för kommunikationen av socialt ansvarstagande kan möjligtvis kopplas till vem 

företaget har ett ansvar inför. Enligt nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman 

(1970)  har företagen bara ansvar inför ägarna:  

”There is one and only one social responsibility of business – to use its resources 

and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the 

rules of the game, which to say, engages in open and free competition without 

deceptions or fraud”  (Friedman, 1970, s. 122).  

Grafström m.fl. (2008) hävdar att företagens kommunikation beror på vilken 

identitet företagen vill presentera och till vilka intressenter. Enligt Morsing och Schultz 
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(2006) kan syftet med kommunikationen kopplas samman med varför de kommunicerar 

kring socialt ansvarstagande. Antingen informerar de, responderar eller så har företagen 

en dialog och involverar intressenterna. Huruvida det är ägare, anställda, eller 

investerare som företagen vill kommunicera med antar vi också är betydelsefullt för 

kommunikationen av socialt ansvarstagande. Sasse och Trahan (2007) säger att 

företagen skall uppmärksamma hur intressenterna uppfattar engagemanget och 

kommunikationen. Om de uppfattar socialt ansvarstagande som ren och skär strategi så 

kan det leda till en djup cynism istället för ett gott rykte. Det är möjligt att belysa många 

olika kommunikationsaspekter på socialt ansvarstagande vilket leder oss till vårt 

tämligen specifika syfte och frågeställning.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att skapa en bättre förståelse för hur och varför några företag i 

Sverige kommunicerar socialt ansvarstagande.    

Frågeställningen lyder: Vad är komplexiteten i kommunikationen av företagsfilantropi?  

 

 1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats fokuserar vi på företagens sociala ansvarstagande samt företagsfilantropiska 

engagemang och hur detta kommuniceras. Stiftelser och privatpersoners engagemang ligger 

utanför ramen för uppsatsen. Vidare avgränsar vi studien då vi endast undersöker företag som 

tar ett aktivt socialt ansvarstagande d.v.s. företag som låter sina anställda utöva socialt 

ansvarstagande på arbetstid. Studien berör endast företag i Sverige. Vi avgränsar även studien 

i den bemärkelsen att vi inte behandlar den svenska skattelagsstiftningen eller 

aktiebolagslagens betydelse för företagens filantropiska engagemang. Vi begränsar 

undersökningen till att fokusera på företag som omtalar sitt sociala ansvarstagande på sina 

hemsidor. Vi belyser företagens externa webbkommunikation men inte företagens intranät då 

vi inte hade tillgång till den kanalen. Till sist väljer vi att utesluta den etiska diskussionen 

rörande företagens sociala ansvarstagande.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

  

Kapitel 1 Inledning 

Inledningskapitlet introducerar vårt grundläggande forskningsintresse vilket har generat 

uppsatsens tema. Därefter följer en problemanalys vilket leder fram till masteruppsatsens 

syfte och frågeställning. Sedan tydliggörs de avgränsningar som är genomförda i anslutning 

till undersökningen. Som avslutning presenteras uppsatsens övergripande disposition.  

 

Kapitel 2 Teoretiska referensramar 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning, olika kommunikationsteorier och de teoretiska 

referensramarna kring socialt ansvarstagande. Vidare redogör vi för begreppet filantropi samt 

introducerar termen företagsfilantropi och dess innebörd. Vi avslutar med en teoridiskussion.   

 

Kapitel 3 Metod 

I metodkapitlet framförs studiens vetenskapliga perspektiv och val av ansats. Sedan påvisas 

vilken metod som har använts och hur studien har utförts. Avslutningsvis reflekterar vi över 

forskningsprocessen.  

 

Kapitel 4 Analys 

I detta avsnitt vill vi mot bakgrund av den teoretiska ramen analysera hur och varför några 

företag i Sverige kommunicerar socialt ansvarstagande samt vad komplexiteten är i 

kommunikationen av företagsfilantropi.  

 

Kapitel 5 Konklusion 

I denna del sammanfattar vi hur och varför företagen väljer att kommunicera socialt 

ansvarstagande samt de mönster och skillnader som företagen uppvisar i relation till 

komplexiteten i kommunikationen av företagsfilantropi. Vidare presenterar vi slutsatserna 

som vi har dragit utifrån undersökningen. Vi avslutar med vårt bidrag till forskningsfältet och 

näringslivet samt förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretiska referensramar 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning, olika kommunikationsteorier och de 

teoretiska referensramarna kring socialt ansvarstagande. Vidare redogör vi för begreppen 

filantropi samt introducerar termen företagsfilantropi och dess innebörd. Vi avslutar med en 

teoridiskussion. 

  

Uppsatsen tar avstamp i två teoretiska forskningsfält: kommunikationsteorier samt teorier om 

CSR. Vidare kommer vi att tolka vårt arbete i en större kontext och därför lutar vi oss dels 

mot Goffmans (1959) begrepp issue management, framing och impression management samt 

socialkonstruktionismen. Många företag använder sig av CSR som issue management. 

Företagen försöker förutse vad som kan hända, hur man kan förhindra eller mildra 

omständigheterna samt förutspå konsekvenserna dvs. CSR används i förebyggande syfte för 

att på så sätt uppnå ett gott rykte i samhället. Förfaringssättet är enligt L’Etang (2008) inte det 

ultimata eftersom företaget först måste upptäcka och uttrycka sina moraliska principer internt 

innan de kommunicerar dessa externt. Genom framing kan företaget bestämma hur 

sammanhanget där kommunikationen försiggår ska uppfattas. Paralleller kan dras till 

socialkonstruktionismen där Berger och Luckmann (1996) och Hruby (2001) hävdar att vår 

världsbild är konstruerad utifrån kommunikation och interaktion med andra människor. 

Impression management är i rak motsatts till issue management där det handlar om att 

människor använder kommunikation strategiskt för att skapa önskvärda uppfattningar om sig 

själva. Konceptet säger Benoit (1997) och Bentele och Wehmeier (2007) används efter 

någonting har hänt för att reparera företagets image. Med Goffman och 

socialkonstruktionismen i ryggen möter vi historiens vingslag genom att ta del av den tidigare 

forskningen.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Utifrån ett svenskt perspektiv är de kommunikativa aspekterna av företagsfilantropi ett relativt 

okänt forskningsfält. Teorin kommer således att kretsa kring de kommunikativa aspekterna av 

CSR.  De senaste åren har CSR studerats ingående utifrån ett ekonomiskt, management samt 

kommunikativt perspektiv där mycket av forskningen tar avstamp i västvärlden. Fredriksson 

(2008) påvisar i sin avhandling hur företag använder sig av ansvarsretorik i sin 
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kommunikation av socialt ansvarstagande. Han anser att företag försöker få omgivningens 

förtroende genom att visa upp en arrangerad bild av ett företag som har sunda värderingar, 

arbetsmetoder och produkter. Schultz och Wehmeiers (2010) forskning är en kombination av 

neo-institutionalism, meningsskapande samt med ett kommunikativt inslag. Utifrån resultatet 

konstaterar de att företag använder CSR för att uppnå legitimitet. Samtidigt hävdar de att det 

inte bara är positivt att kommunicera CSR. När CSR blir institutionaliserad i en organisation 

kan det beskrivas som en ”nedåtgående spiral av legitimitet och en uppåtgående spiral av 

CSR institutionalisering” (Schultz och Wehmeier, 2010, s. 21, vår översättning). Det senaste 

bidraget till forskningsfronten kommer från Morsing och Schultz (2010) som tolkar Grunig 

och Hunts PR-modeller samt Weicks teori om meningskapande i relation till CSR-

kommunikation. De hävdar att företag bör kommunicera socialt ansvarstagande diskret. 

Anledningen är den så kallade promoters paradox där övermarknadsföring av CSR kan leda 

till ökad misstro istället för förtroende vilket resulterar i att företaget skadar sin trovärdighet.  

Som tidigare nämnts dominerar västvärldens teorier forskningsfältet. Dock bör det tilläggas 

att Sriramesh m.fl. (2007) forskning från Asien visar att asiatiska företag endast ser CSR som 

ett nytt begrepp på de filantropiska funktioner som har praktiserats under lång tid. 

 

2.2 Kommunikationsteorier 

Strategisk kommunikation är en kombination av forskningsfälten marknadsföring, public 

relations (PR) och organisationskommunikation enligt Falkheimer och Heide (2007). Till 

skillnad från planerad kommunikation har den strategiska kommunikationen en koppling till 

företagets organisatoriska mål. Det är företagets mål som är i fokus enligt Morsing och 

Schultz (2006) när företaget bestämmer hur socialt ansvarstagande bör kommuniceras 

eftersom de antingen informerar, responderar eller så för de en dialog och involverar 

intressenterna. Utifrån de teorier som är tillgängliga väljer vi att framhäva fyra teoretiska 

områden som vi anser är av betydelse i relation till kommunikationen av socialt 

ansvarstagande. Dessa fyra är medskapande, värdeskapande, meningsskapande och 

meningsgivande kommunikationsteorier.  

 

2.2.1 Den medskapande och värdeskapande kommunikationen  

Medskapande och värdeskapande kommunikation har sin bakgrund i 

marknadskommunikation och har historiskt varit genomsyrad av transaktionsperspektivet, 
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medan den planerade kommunikationen har likheter med marknadskommunikation med dess 

kommersiella syfte där man bl.a. ska öka försäljningen. Den medskapande och värdeskapande 

kommunikationen har i nuläget en mer relationsorienterad inriktning, och vi anser att den 

ligger mycket nära strategisk kommunikation. Grönroos (2006) hävdar att det är fokus på 

dialog i dagsläget istället för information samt att ett värde skapas i den betydelsefulla 

relationen mellan kund och företag. Även Prahalad och Ramaswamy (2004) anser att det är 

dialog, interaktion och engagemang samt viljan att samverka från både kunder och företag 

som är av vikt. För att generera ett värdeskapande system där kunden själv skapar värdet 

hävdar Vargo och Lusch (2004) att det är angeläget att upplevelsen är skapad tillsammans 

mellan kund och företag. Detta eftersom interaktionen är grunden för upplevelsen och 

värdeskapandet vilket också betyder att man bör anpassa sig till kundens individuella behov. 

Enligt Normann och Ramirez (1993) kan detta göras genom att kunden är en så kallad 

medproducent där själva nyckeln är att skapa värde genom att medproducera information som 

mobiliserar kunderna. Vargo och Lusch (2006) menar att kunden är en medproducent som 

medverkar i hela värdekedjan istället för endast ett mål. Det är genom att försöka hitta 

kreativa lösningar såsom att anpassa sig till kunden och skapa interaktion mellan kund och 

företag, som företagen kan mobilisera kunden till att vara en medproducent. Individuell 

interaktion och värdeskapande mellan kund och företag avspeglas enligt Prahalad och 

Ramaswamy (2004) när individen väljer att interagera i den miljö som företaget främjar. I 

dagsläget vill en kund ha tillfredsställelse. Detta ser vi som ett serviceorienterat tankesätt där 

målet enligt Vargo och Lusch (2004) är att kunden alltid är en medproducent samtidigt som 

man maximerar kundens involvering i att skapa sin egen omgivning. Involveringen och 

medskapande hävdar Norman (2001) på sikt skall leda till en relation som innehåller lärande 

och senare leder till kunskap bland båda parterna. Relationen mellan företag och kund 

behöver därför vårdas då makten nuförtiden egentligen har skiftats till kunden. Det enda sättet 

i dagsläget att få en kund lojal är paradoxalt nog att underlätta för kunden att vara illojal, på så 

sätt påtvingas inte lojalitet, den förtjänas istället. Kean (2009) menar att traditionella 

reklamkampanjer inte kan åläggas kunden, utan att det istället är nödvändigt med en dialog 

med aktiva kunder och delaktighet. Wahlström (2004) förenklar och hävdar att det har gått 

från ett transaktionsperspektiv till ett kundlojalitetsbyggarperspektiv, och information har 

övergått i dialogförande.  
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2.2.2 Den meningsskapande kommunikationen 

Den meningsskapande synen på kommunikation skiljer sig enligt Falkheimer och Heide 

(2007) från den tidigare linjära transmissionssynen där sändaren överförde ett budskap 

till en mottagare. Istället är meningsskapande en aktiv process där vi ägnar oss åt att 

förstå vår omgivning och språket är i mindre utsträckning ett verktyg för att dela 

information och mer en resurs för att skapa verkligheten. Karl E. Weick (1979, 1995, 

2005) är en förgrundsgestalt för den meningsskapande synen och han menar att 

sensemaking eller meningsskapande utgår från sju olika egenskaper. Dessa har varit 

användbara inom såväl PR som organisationskommunikation. Meningsskapande är 

enligt Weick (1995) baserat på identitetskonstruktionen där grunden till 

meningsskapande bygger på skapandet av den egna identiteten. Således behöver både 

individen och företaget en identitet att referera och förhålla sig till för att agera i 

enlighet med denna identitet. Meningsskapande är vidare retrospektivt vilket innebär att 

individen förstår verkligheten av handlingen först efter den har skett. ”How can I know 

what I think until I see what I say” uttrycker Weick  (1995, s. 18).  För att skapa mening 

är det också viktigt med vettiga/rimliga miljöer. Genom att skapa sina egna miljöer 

genererar eller begränsar man möjligheterna allt eftersom man agerar vilket innebär att 

agerande och reflektion är av vikt för meningsskapande. Vidare framhäver Weick det 

sociala, vilket innebär att det är en social procedur som sker i mötet mellan människor 

där våra tankar och idéer kan växa - språkbruket och den sociala interaktionen skapar 

gemensamma värderingar. Meningsskapande är en pågående process och det medför att 

händelser inte definieras förrän processen är avbruten och fokus intensifieras på det 

förgångna. Den avbrutna processen skapar mening eftersom man är tvingad till en ny 

början, en kursändring eller ett slut. Vidare är meningsskapande av en sådan art att 

människor uppmärksammar och skapar mening till det mesta, men det viktiga är vilken 

specifik händelse som ger uppmärksamhet vilket bestäms genom sammanhang och 

personlig disposition. Därtill är meningsskapande driven av rimlighet snarare än 

exakthet vilket innebär att meningsskapande fokuserar på rimlighet, pragmatik och 

sammanhang istället för innehållets exakthet. På så sätt blir meningsskapande ett sätt att 

mobilisera istället för att paralysera människor. 

Meningsskapande har varit ett för oss känt begrepp under längre tid. 

Meningsgivande var å andra sidan höjt i dunkel tills litteraturgenomgången påvisade 

dess betydelse i relation till kommunikationen av socialt ansvarstagande.  
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2.2.3 Den meningsgivande kommunikationen 

Sensegiving är fritt översatt av oss till meningsgivande. Gioia och Chittipeddi (1991) menar 

att meningsgivande handlar om den process som försöker påverka meningskapandet. Med 

andra ord efter ett aktivt meningsskapande använder man sig av meningsgivande för att skapa 

mening för andra genom att exempelvis förtydliga visioner och mål som skall uppnås. 

Meningsgivande hänger tätt samman med meningsskapande. För att meningsgivande ska 

inträffa krävs det kommunikation mellan företagen och intressenterna. Vi väljer att dra 

paralleller mellan meningsgivande och Grunig och Hunts (1994) asymmetriska 

tvåvägsmodell. Det är dialog, inte bara information mellan de involverade där dialogen för 

handlingen framåt. Dock skall det nämnas att Cheney och Christensen (2004) kritiserar 

Grunig och Hunts fem kommunikationsmodeller för att de inte tar tillräcklig hänsyn till 

samhällets kontext eller underliggande maktfaktorer samt att de är statiska. Trots kritik anser 

vi att modellerna är av vikt då de på ett enkelt sätt påvisar hur olika företag kommunicerar 

samt för att vi finner meningsskapande och meningsgivande passande i de olika 

kommunikationsmodellerna. 

 

Figur 1 visar hur företagens interna kommunikation inträffar. Den kan förklaras relativt 

enkelt. Det är en ömsesidig påverkan som driver kommunikationen framåt samtidig som att 

det leder till nytänkande och stimulans för de involverade. Initiativet till processen kommer 

från företagsledningen och det förutsätter således att företaget önskar en dialog med sina 

anställda. Vi uppfattar att kommunikationen blir enligt den hermeneutiska cirkeln något som 

Alvesson och Sköldberg (1994) omtalar som att gå från helhet till del och återigen till helhet. 
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Kommunikationen drivs alltså ständigt framåt. Dessutom lyfts nivån efterhand. Dialogen 

leder till nya visioner där man inte börjar om från början igen utan återkoppling och 

vidareutveckling sker mitt i processen.  

 

2.2.4 Vidareutveckling av kommunikationsteorierna 

De olika synsätten som vi har presenterat ovan anser vi att de danska forskarna Morsing och 

Schultz (2006, 2010) vidareutvecklar och sammanför. De tar i motsats till Gioia och 

Chittipeddi ett externt perspektiv på meningsgivande. Morsing och Schultz menar att om man 

involverar intressenterna i företagets CSR-aktiviteter så blir konsekvenserna att medarbetarna 

också involverar sig i processerna för både meningsskapande och meningsgivande. På så sätt 

ökar alla parters förväntningar. Kommunikationen av CSR genererar en ny och ofta förbisedd 

komplexitet i förhållandet mellan avsändare och mottagare i organisationens CSR-budskap, 

som kräver en dedicerad insats från ledningens sida där intressenterna involveras i den 

löpande meningsgivande och meningsskapande processen. Intressentrelationer kan utgöra en 

konkurrensfördel om företaget och intressenter har ett interaktivt och ömsesidigt engagemang. 

Deltagande, dialog och engagemang är alltså centralt. Morsing och Schultz har utvecklat tre 

typer av kommunikationsstrategier med Grunig och Hunts (1984) klassiska fem PR-modeller 

som grund. Grunig och Hunts publicitetsmodell och spelmodell som är ytterligheterna i deras 

typologi, lämnar Morsing och Schultz åt sidan. Publicitetsmodellen kännetecknas enligt 

Dozier, Grunig och Grunig (1995) av envägskommunikation som påminner om propaganda, 

medan spelmodellen framställer kommunikation som en vinn-vinn-situation för de 

involverade. Vilken typ av intressentrelationer som är i fråga i Morsing och Schultz 

kommunikationsstrategi, avspeglar sig i vilken grad meningsskapande och meningsgivande 

används i CSR-kommunikationen. På nästa sida visar tabell 1 schematiskt de tre 

kommunikationsstrategierna och deras relation till Grunig och Hunts, Weicks samt Gioia och 

Chittipeddis kommunikationsteorier.  
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Tabell 1 visar inte bara de tre intressentrelationerna utan också vilken roll intressenterna 

har i de olika strategierna samt vad som är varje strategiskt kommunikationsmål. Tabellen ger 

en god översikt som vi använder oss av i analysen av vår empiri.  

 

2.3 Socialt ansvarstagande 

Sökmotorn Google ger i dagsläget endast fyrtioåtta träffar på termen företagsfilantropi i 

Sverige. Det är ett relativt okänt begrepp i jämförelse med CSR som resulterade i 

tvåhundratjugotusen träffar. Andra benämningar som vi tidigare nämnt är bland annat 

socialt ansvarstagande, hållbart företagande samt corporate citizenship. Dock får dessa 

termer betydligt lägre resultat än CSR. Socialt ansvarstagande får blott femtiotvåtusen 

träffar. Antalet begreppsträffar på Google kan ge en indikation angående mängden teori 

och litteratur som existerar i relation till de olika termerna, vilket har resulterat i att våra 

teoretiska referensramar är uppbyggda kring forskningsfältet CSR utifrån ett 

kommunikativt perspektiv.   

 Pionjären inom CSR-forskningen Archie B. Carroll har konstruerat en pyramid som 

beskriver hur företag kan bedriva sin verksamhet utifrån ett CSR perspektiv. Pyramiden 

anser vi är intressentfokuserad och koncentreras på fyra konkreta ansvarsområden. 

Varje område bör uppfyllas för att nå den åtråvärda toppen. Grunden utgör det 

ekonomiska ansvaret där företag ska ge vinst åt intressenterna. Det lagstadgade ansvaret 

betyder att företagen har ett juridiskt ansvar gentemot samhället. Den tredje nivån är 

etiskt ansvar som innebär att företagen bör agera enligt samhällets etiska normer. 
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Carroll (1991) menar att man skall kunna förvänta sig att företagen undviker att vålla 

skada av något slag även om det inte föreskrivs av lagstiftningen. Den eftertraktade 

toppen på pyramiden innefattar det filantropiska ansvaret där företaget frivilligt lever 

upp till de krav och förväntningar som samhället ställer på goda samhällsmedborgare. 

Carroll hävdar att filantropi kan likställas med den eftertraktade ”glasyren på tårtan”.  

 

 Carroll går systematiskt igenom de fyra olika ansvarsområdena men hans 

formuleringar angående CSR-kommunikationen är diffusa. Istället framkommer det 

indirekt att han anser att företagen måste basera sin kommunikation på en välgrundad 

omvärldsanalys.  

 Benabou och Tirole (2001) framhäver att socialt ansvarstagande handlar om att 

företag måste ge avkall på förtjänst till fördel för samhället. Detta avkall måste vara 

frivilligt och gå utöver lagstadgade förpliktelser.   

 Lantos (2001, 2002) teorier angående CSR är nära besläktade med Carrolls 

principer. Han karakteriserar CSR som tre arketyper: etisk, altruistisk och strategisk. 

Etisk CSR inbegriper Carrolls ekonomiska, etiska samt lagstadgade ansvar. Altruistisk 

CSR innebär att företaget ska gå så långt i sitt ansvarstagande att det kan påverka 

företagets resultat negativt. Altruism benämns enligt Andreoni (1989) även som warm 

glow i relation till altruistisk CSR vilket innebär att de anställda förväntar sig att 

uppleva någonting tillbaka och faktiskt tjäna på vad de gör och ger. Vidare menar 

Lantos att strategisk CSR handlar om att uppfylla det filantropiska ansvaret samt en 
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önskan om positiv publicitet och ett gott rykte. Strategisk CSR går i linje med forskarna 

Matten och Moons framställning av explicit CSR.  

 Matten och Moon (2004, 2008) differentierar mellan explicit och implicit CSR. 

Explicit CSR säger Porter och Kramer (2006) är ett resultat av medvetna och strategiska 

beslut i företaget där strategisk dokument samt intressent-sessioner ligger till grund för 

kommunikationen av företagets utförande av CSR. Förhållningssättet dominerar i USA. 

Explicit CSR uppfattar vi kan likställas med PR eftersom företagen kommunicerar sitt 

arbete för att få uppmärksamhet. Implicit CSR kallas även för silent strategy och 

tankesättet dominerar i Europa, speciellt i Skandinavien enligt Matten och Moon 

(2008). Företeelsen handlar om värderingar, normer och regler som ställer krav på 

företag att lyfta fram de frågor som intressenterna anser vara viktiga. När kraven på 

socialt ansvarstagande ska definieras och legitimeras menar Helg och Vakoufari (2007) 

att företagen spelar en stor roll. Den väsentligaste skillnaden enligt Matten och Moon 

(2008) mellan implicit och explicit CSR är att företag med implicit CSR sällan 

presenterar sitt CSR-arbete i sina policydokument utan man väljer att arbeta reaktivt 

istället för proaktivt i förhållande till samhället.  

Amerikanska företag använder enligt Matten och Craine (2005) sig av begreppet 

corporate citizenship när de förmedlar sitt sociala engagemang. Begreppet säger 

Grankvist m.fl. (2009) påvisar att juridiska personer och företag bör ta samma ansvar i 

samhället som fysiska personer och medborgare. Forskaren Windsor (2006) ser på CSR 

från en annan synvinkel. Han menar att CSR kan förstås utifrån tre konkurrerande 

synsätt: etiska, ekonomiska eller corporate citizenship. Brobryggaren corporate 

citizenship är mitt emellan etik och ekonomi.  
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Alla tre områden har målsättningen att CSR skall leda till bättre välstånd men 

intressenternas intressen prioriteras olika utifrån varje enskilt område. 

Kommunikationen är ett viktig redskap i samtliga områden och brukas som ett verktyg 

för ledningen. Ledningsverktyget används för att stärka företagets rykte och 

marknadsandelar samt för att ta ett filantropiskt ansvar för mänskliga rättigheter.  

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är begreppet the bottom line vedertaget. Elkington 

(1994, 1997) använder sig av tre P – profit, people, planet för att illustrera att CSR 

består av tre dimensioner som tillsammans benämns the tripple bottom line. Konceptet 

integrerar ekonomi, miljö och socialt ansvar. Utgångspunkten baseras i det faktum att 

företag inte har som enda syfte att generera vinst utan att de även bör sträva efter att 

skapa miljömässiga och sociala mervärden i samhället. Tankesättet bygger på att företag 

måste känna ansvar för alla som har del i och påverkas av företagets verksamhet och 

inte enbart ett ansvar inför ägarna. Helg och Vakoufari (2007) menar att ägarna och 

intressenterna har samma värde och att företaget måste kommunicera med alla sina 

intressenter så att alla får ta del av det fortskridande arbetet. Craine och Matten (2004) 

belyser kritiken gentemot teorin då det sociala perspektivet inte har bemötts med lika 

stor framgång som det sociala eller ekonomiska perspektivet.  

Även Europa och EU har tagit ställning och definierat socialt ansvarstagande. EU-

kommissionen presenterade år 2001 en kommuniké som innebär följande:  

”De flesta definitioner av företags sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn 

i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna” (EU-kommissionen, 

2001, s. 6).   

Sverige som är en del av EU har å andra sidan förfinat och utvecklat EU:s 

kommuniké och framfört sin egna nationella strategi för hållbar utveckling där socialt 

ansvarstagande har en framträdande roll (SIS HB, 2005). Strategin uppmuntrar företag 

att kommunicera sitt sociala ansvarstagande genom både information och dialog, internt 

såväl som externt.  
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Ovanstående figur tydliggör vad svenska företag kan bidra med till en hållbar utveckling. 

Intentionen är att visa på ett övergripande sätt hur företagen kan utöva socialt ansvarstagande 

inom tre områden: miljö, ekonomi och socialt. Begreppet hållbar utveckling är valt för att det 

är mer konkret än socialt ansvarstagande (SIS HB, 2005). Som vi tidigare sagt är 

begreppsterrängen snårig. Vi saknar den filantropiska dimensionen i den nationella strategin 

och uppfattar inte att den överhuvudtaget tar ställning till om företagen har något filantropiskt 

ansvar.  

 

2.4 Filantropi 

Två världar, två synsätt, ett ord. Filantropi är det mest åtråvärda konceptet – i USA. 

Filantropi kan översättas till människokärlek och innefattar bidrag till behövande i 

antingen ekonomisk eller materiell form. Roitter (1996) menar att filantropi även 

innebär företags utövande av välgörande handlingar inklusive donationer. 

Nationalencyklopedin (www.ne.se) definierar filantropi som osjälvisk hjälp åt 

människor i utsatta situationer. I Sverige har begreppet däremot genomsyrats av en 

negativ klang eftersom det uppfattats som allmosor där de rika ger till de fattiga 

(http://lexikon.ordspel.se).   

Filantropi kan delas in i corporate philanthropy, strategic philanthropy och venture 

philanthropy. Corporate philanthropy är “a way of giving something back into local 

communities, improving quality of life for employees, and practicing corporate 
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citizenship” (Cutlip m.fl., 2000, s. 470). Det sociala ansvaret kan utövas på olika sätt 

men många företagsledare i USA anser enligt Seifert m.fl. (2007) att företagen skall ge 

1-2 procent av sin vinst till välgörenhet. Om företag väljer att engagera sig säger Bryan 

m.fl. (2009) beror ofta på om VD:n uppfattar sig själv som filantrop. Brittisk forskning 

påvisar hur corporate philanthropy uppfattas av intressenterna beror på hur och varför 

filantropi implementeras. Är det genom donationer av pengar kontra engagemang av de 

anställda, samt vad det filantropiska målet inbegriper.  För att upprätthålla eller förbättra 

ryktet hos externa intressenter hävdar Brammer och Millington (2005) att 

pengadonationer är det mest betydelsefulla. 

Strategic philanthropy betyder “giving of corporate resources to address 

nonbusiness community issues that also benefit the firms strategic position and 

ultimately its bottom line” (Saiia m.fl., 2003, s. 170).  Porter och Kramer (2002) åsyftar 

aktiviteter där engagemanget är baserat på kärnverksamheten samt målet är att förbättra 

företagets rykte. Det har även nämnts att det är ett sätt för företag att få synergieffekter 

då företaget använder sig av sina kunskaper och resurser på området som 

överrensstämmer med företagets värden och mål för att engagera sig aktivt i samhället 

(Seifert m.fl., 2003). Utifrån ett ekonomiskt perspektiv ses strategic philanthropy som 

ett sätt att öka företagets vinst. Det politiska perspektivet fokuserar på omgivningarnas 

förväntningar medan ett altruistiskt perspektiv ser strategic philanthropy som ett sätta att 

förbättra samhället (Bryan m.fl., 2009). Fördelarna anses vara varumärkesbyggande, 

kundlojalitet och lägre interna kostnader i form av nöjdare medarbetare samt minskad 

personalomsättning.   

Venture philanthropy innebär å andra sidan att företag engagerar sig aktivt i en 

mottagarorganisation genom att bidra med resurser i form av pengar, personal och 

kompetens. Enligt Grafström m.fl. (2009) är syftet att mottagarorganisationen skall 

utveckla sin organisation för att realisera verksamhetens mål.  

 

2.4.1 Företagsfilantropi  

Utifrån ovanstående teoretiska bakgrund har vi valt att kalla företagens samhällsengagemang 

för socialt ansvarstagande. Med denna definition avser vi företagens engagemang som är i 

linje med kärnverksamheten där man följer lagstadgade krav på ekonomi, etik, miljö samt 

social verksamhet. Definitionen skulle kunna likställas med den amerikanska varianten CSR. 

Grafström, m.fl. (2008) menar att det är en vital skillnad om företag likställer socialt 
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ansvarstagande med kärnverksamheten eller jämställer engagemanget som välgörenhet. 

Välgörenhet genom att donera pengar, tid eller andra resurser samt att vara en god 

medborgare, alternativt företag, definieras som tidigare påvisats av Carroll (1991), Lantos 

(2002) och Windsor (2006) som filantropi. Vi väljer att försöka framhäva det relativt okända 

begreppet företagsfilantropi eftersom vi anser att våra intervjuobjekt engagerar sig i just detta 

fenomen. Vi tar härmed ställning och anser även att företagsfilantropi kan utgöra såväl 

engagemang utom och inom företagets kärnverksamhet. Vi hävdar istället att nyckeln är den 

aktiva handling när företaget donerar tid eller resurser. Företags sociala ansvarstagande som 

likställs som välgörenhet är enligt oss alltså företagsfilantropi. Vi tycker att det har 

förekommit en begreppsförvirring där begreppet filantropi har inneburit en för snäv tolkning i 

Sverige samt innefattat en negativ konnotation. Företagsfilantropi innebär istället företagets 

filantropiska engagemang. Detta kan förstås såsom välgörenhet i ett strategiskt perspektiv där 

företaget väljer att donera de anställdas tid samt företagets pengar. Företagsfilantropi är utöver 

företagets traditionella sociala ansvarstagande, det är vad Carroll (1991) kallar ”glasyren på 

tårtan” d.v.s. att vara goda samhällsmedborgare. Det är enligt oss essentiellt att definiera ett 

korrekt begrepp på detta fenomen eftersom företagsfilantropi särskiljer sig från det 

traditionella ansvarstagandet. Svenska företag bör därför använda begreppet företagsfilantropi 

istället eftersom företagen på så sätt kommunicerar vad de egentligen gör. Vi hävdar alltså att 

företagsfilantropi kan vara den ultimata versionen av svenska företags sociala ansvarstagande 

vilket kan likställas med den svenska glasyren på den företagsfilantropiska tårtan.  

 

2.5 Teoridiskussion 

Vi anser att CSR-teorierna överlappar varandra och som vi förstår teorierna handlar socialt 

ansvarstagande om att ta ansvar för sin omgivning i såväl när och fjärran. Med teorierna i 

ryggen tar vi ställning för Carrolls pyramid (1991) och applicerar hans tankesätt på både 

analys och konklusion. Dels på grund av att han definierar filantropi på det sättet som vi 

uppfattar företagsfilantropi, men även eftersom han lyfter fram intressentperspektivet. Vidare 

frågar vi oss om det amerikanska begreppet corporate philanthropy kan likställas med den 

svenska termen företagsfilantropi. Svaret blir nej eftersom corporate philanthropy speglar det 

amerikanska samhället där företag tar ett större socialt ansvar för det vi i Sverige benämner 

som offentlig välfärd. Givandet i USA är alltså av en helt annan karaktär på grund av 

samhällsstrukturen. Vi i Sverige är istället uppvuxna i ett svenskt välfärdssamhälle där staten 

tar ett stort ansvar för medborgarnas liv. Vård och omsorg, skola och utbildning är sociala 
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områden som vi i Sverige tar för givet. Företagsfilantropi innebär för oss att utöva 

ansvarstagande som ett supplement till den offentliga välfärden. Inte istället för den. 

Corporate philanthropy har likheter med företagsfilantropi men kan inte likställas. Strategic 

philanthropy utgår från företagets kärnverksamhet och syftar till att förbättra företagets 

ekonomi. Vidare använder man sig av punktinsatser. Vi ser istället att företagsfilantropi kan 

fungera såväl inom som utom kärnverksamheten. Vi menar att det är en aktiv handling där 

anställda donerar sin tid likaså pengadonationer. Företagsfilantropi är för oss ett strategiskt 

långsiktigt projekt. Företagsfilantropi som begrepp bör kommuniceras. Vi tar ställning för 

Matten och Moons (2004, 2008) teorier om implicit och explicit CSR. Samtidigt hävdar vi att 

Morsing och Schultz’ (2006, 2010) teorier kopplar samman många olika teorier: 

medskapande, meningskapande och meningsgivande och det är med denna bakgrund som vi 

tar avstamp i vår analys.  
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3 Metod  

I metodkapitlet framförs studiens vetenskapliga perspektiv och val av ansats. Sedan påvisas 

vilken metod som har använts och hur studien har utförts. Avslutningsvis reflekterar vi över 

forskningsprocessen.  

 

3.1 Val av vetenskapligt perspektiv och ansats 

I USA är corporate philantrophy ett vedertaget begrepp. I Sverige har filantropi så smått 

börjat florera i media i samband med att företag låter sina anställda aktivt engagera sig 

ideellt på betald arbetstid. Vi blev nyfikna på fenomenet filantropi och dess 

explosionsartade utvecklingsfas i Sverige samtidigt som vi upptäckte att det fanns en 

begreppsvariation bland företag. Nyfikenhet samt möjligheten att bidra med ny 

forskning drev oss att utforska fenomenet vidare.  

För att uppnå syftet samt besvara uppsatsens frågeställning har en beskrivande 

studie med en kvalitativ ansats utförts. Då företagsfilantropi i Sverige är i sin linda är en 

kvantitativ undersökning svår att genomföra på grund av det begränsade utbud av 

företag som kommunicerar att de utövar företagsfilantropi. Enligt Widerberg (2002) 

syftar en kvalitativ undersökning till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskap 

och Jacobsen (2002) hävdar att avsikten är att säga något om det unika och för oss 

speciella, samt attityder, värderingar och föreställningar. Metoden presenterar 

möjligheten att försöka sätta sig in i intervjupersonernas situation och se världen utifrån 

hennes situation.  

Vi har valt att intervjua åtta personer på sju företag och vi vill alltså se fenomenet 

inifrån genom de intervjuer som har utförts. Tillvägagångssättet är induktivt där vi har 

närmat oss studien utan några större kunskaper, förutsättningslöst och med en vag 

problemformulering. Vi har ett förhållandevis litet antal intervjuer vilket innebär att det 

är omöjligt att helt kartlägga företagsfilantropi i Sverige. Bryman (2002) påvisar att det 

är problematiskt att generalisera studiens resultat i kvalitativa studier och vår uppsats 

kan istället ge en bild av hur företagsfilantropi fungerar hos de utvalda företagen, samt 

ge en initial syn på företagsfilantropi i Sverige. Det skall även tilläggas att 

företagsfilantropi är ett så pass nytt och ett relativt okänt begrepp vilket innebär att det 

säkerligen finns många andra företag som också utövar engagemanget utan att definiera 

det som företagsfilantropi. Kvale (1997) påvisar problematiken att genomföra ingående 
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tolkningar av materialet om det är för stort och vi menar därför att antalet intervjuer är 

tillräckligt för ändamålet. Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt tankesätt så 

att vi kan få en flerdimensionell förståelse med många möjliga perspektiv. Ambitionen 

är att tolka och fördjupa förståelsen kring företagsfilantropi. För att få en förståelse 

måste vi enligt Patel och Davidson (2003) förstå helheten i relation till delarna och 

därefter pendla mellan del och helhet för att uppnå en fullständig förståelse. Vi måste 

förstå företagsfilantropi i förhållande till de andra begreppen som företagen använder, 

vad de olika termerna innefattar för sedan få ett sammanhang och en förståelse. Detta är 

vad Alvesson och Sköldberg (1994) omtalar som centrering: mening hos en del kan 

endast förstås om den sätts i samband med helheten vilket även förstås genom den 

hermeneutiska cirkeln. Det hermeneutiska förhållningssättet medger att vi närmar oss 

studieobjektet utifrån våra egen förståelse, känslor och kunskap samt ser det som en 

tillgång och inte som ett hinder. Vår uppfattning bygger på en slags förförståelse. 

Widerberg (2002) beskriver metaforiskt glasögonen som utgör våra referensramar. 

Genom glaset betraktar vi fenomenet. Vår egna förförståelse har sin bakgrund från både 

sociologin samt public relations-området. Vi är medvetna om subjektiviteten i 

hermeneutiken när vi använder oss av vår egen förståelse, preferenser och intressen 

samt eventuell fördomar. Studiens målsättning är att skapa en djupare insikt genom de 

semi-strukturerade intervjufrågorna. Dessa ligger sedan tillsammans med facklitteratur, 

vetenskapliga artiklar, hemsidor samt årsredovisningar till grund för analys och 

konklusion. Tillvägagångssättet tillåter på så sätt en friare tolkning.  

 

3.2 Urval 
Vi har valt att undersöka fem svenska företag samt två konsultbolag (bilaga 1) där vi använder 

oss av konsultbolagen som expertreferenser eftersom de aktivt arbetar för att implementera 

socialt ansvarstagande/företagsfilantropi hos företag. Deras expertis gav oss ytterligare en 

dimension och övergripande syn på socialt ansvarstagande/företagsfilantropi samt hur detta 

uppfattas i svenskt näringsliv. Våra expertreferenser blir vad Larsson (2000) kallar 

informanter som ger sak - och bakgrundsupplysningar med värde för forskningsuppgiften. 

Selektering av företagen prioriterades utifrån det faktum att företagen har valt att lyfta sitt 

sociala ansvarstagande till en aktiv handling vilket innebär att de anställda aktivt engagera sig 

i samhället på betald arbetstid. Då företagsfilantropi fortfarande är i sin linda i Sverige hade vi 

initialt svårigheter att lokalisera företag trots aktivt sökande. Konsultbolagen utgjorde därför 
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en vital del i vår undersökning eftersom Filantropa kopplade ihop oss med ett företag samt att 

vi använde oss av Volontärbyråns klienter. Ett företag tillkom efter vägledning av 

universitetet då företagets ägare är känd filantrop. Två företag är verksamma inom 

försäkringsbranschen. De är tillsammans med rättsväsendet en av samhällets viktigaste 

trygghetsleverantörer till medborgarna och näringslivet vilket innebär att det ställs höga krav 

på deras sociala ansvarstagande. Tre företag arbetar med konsulttjänster gällande 

management, IT och ansvarslösningar. Vid användning av konsulter är det viktigt att 

konsultföretaget har likvärdiga värderingar som kunden. Konsultföretaget blir beställarens 

förlängda arm vilket vi anser ställer stora krav på konsultföretaget att framstå som trovärdig 

vid representationen av ett annat företag. Att företagen representerar olika branscher var inte 

ett medvetet val vilket innebär att vi inte differentierar mellan företagen. Våra företag 

representerar det Larsson (2000) kallar ett variationsurval, de representerar en bredd inom det 

fenomen som skall undersökas.   

 

 3.3 Intervjuer, intervjupersoner och intervjuguide 

Vi har valt en öppen individuell intervju som enligt Jakobsen (2002) kännetecknas av att 

undersökare och undersökt samtalar som i en vanlig dialog där det är få begränsningar. Att 

använda sig av samtalsintervjuer är resurs– och tidskrävande eftersom intervjuer tar lång tid, 

samtidigt ligger styrkan i intervjun just att den liknar en vardaglig situation och ett vanligt 

samtal. Våra initiala intervjuer varade mellan trettio minuter och en timme.  Kompletterings- 

intervjuerna varade i drygt tio minuter. Vi valde samtalsintervjuer med personer i företag som 

ansågs centrala när det gällde tillämpningen av socialt ansvarstagande, det vi senare 

definierade som företagsfilantropi. Intervjupersonerna var således kommunikationsansvarig 

eller CSR/filantropiansvarig eftersom de sannolikt hade specifik information, bred kunskap 

och erfarenhet inom ämnet. Då individuella intervjuer ansikte mot ansikte var 

kostnadskrävande eftersom företagen låg på spridda ställen i Sverige valde vi 

telefonintervjuer. Fördelen med telefonintervjuer är enligt Halvorsen (1998) den så kallade 

intervjueffekten eftersom vår närvaro inte påverkar intervjupersonen så att hon uppträder 

onormalt. På telefon är intervjupersonen mer anonym och avskärmad. Nackdelen är att vi 

förlorade möjligheten att observera hur intervjupersonen uppträdde och detta kan enligt 

Jacobsen (2002) vara av stor betydelse. Vi uppfattar ändå att våra intervjupersoner svarade 

uppriktigt på frågorna och att flera av dem tyckte det var bra med telefonintervjuer då dessa i 

regeln tar kortare tid än ett intervju öga mot öga.  
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Intervjuguiden (bilaga 2) bestod av 22 frågor och var konstruerade till företagen. En 

egen intervjuguide (bilaga 3) var specificerad till våra konsultbolag d.v.s. våra 

expertreferenser. Båda intervjuguiderna var enligt Denzin och Lincoln (2000) semi-

strukturerade så att vi visste vad vi skulle samtala om. Samtidigt var frågeställningarna 

inte så strukturerade att vi inte kunde gå utanför ramarna. En svaghet med 

intervjuguiden till företagen var att vi inte gjorde en förstudie för att undersöka 

eventuella brister i guiden. Konsekvensen blev att vi fick återkomma till företagen och 

ställa sju kompletterande frågor (bilaga 4). Dock bör det tilläggas att vi gjorde en initial 

intervju med båda våra expertreferenser för att få vägledning i ämnet. En av 

intervjupersonerna kunde inte svara på de kompletterande frågorna på telefon och 

svarade i stället per mejl. En annan hade inte möjlighet att besvara ytterligare frågor så 

vi fick intervju hennes kollega istället. Några av intervjupersonerna begärde att se 

frågorna innan intervjun vilket innebar möjligheten att förbereda sig. Fördelen var att de 

visste vad vi frågade om. Nackdelen var att svaren kunde planeras och inte blev så 

spontana.   

Vidare har intervjuerna bandats med diktafon. En nackdel är att en del 

intervjupersoner blir hämmade och situationen konstlad men detta anser vi överbryggas 

av fördelen där man har en ordagrann återgivning av intervjun. Den bokstavliga 

återgivningen innebär enligt Repstad (2009) att man inte har den filtrering som 

anteckningar och minne innebär vilket också är en klar fördel. De bandade intervjuerna 

har även transkriberats vilket har inneburit att vi har fått ett mycket nära förhållande till 

materialet. Vi har sedan skickat de transkriberade intervjuerna till respektive företag för 

eventuella rättelser eller tillägg. Sådana har inte inkommit.  

 

3.4 Webbsidor och årsredovisningar 

Vår primärempiri är resultatet av våra intervjuer med respektive företag. Vår sekundära 

empiri är företagens webbsidor och årsredovisningar. Vi har systematiskt studerat företagens 

webbsidor för att förstå hur de omtalar sitt sociala ansvarstagande och hur de kommunicerar 

med sina intressenter genom sociala medier, Facebook, Twitter, YouTube etc. Ett företag var 

dotterbolag vilket innebar att vi även tog del av moderbolagets webbsida och årsredovisning. 

Årsredovisningen existerade endast hos moderbolaget. Företagens årsredovisningar har vi läst 

i svensk och engelsk utgåva. Vi ansåg att den sekundära empirin var av vikt eftersom den gav 

oss ytterligare en dimension av hur företag kommunicerar med sina intressenter. Genom att ta 
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del av företagens webbsidor respektive årsredovisningar fick vi en förståelse för vad företagen 

uppfattade som viktigt att förmedla till sina intressenter samt hur de ville att intressenterna 

skulle interagera med företaget.  

 

3.5 Bearbetning av det empiriska materialet 

Transkriberingen har gett oss ett närmare förhållande till intervjuerna då vi systematiskt har 

gått igenom texterna upprepande gånger. Vidare har vi tolkat utskrifterna från respektive 

företag genom att läsa texterna repetitivt för att fånga upp gemensamma mönster och 

skillnader. Vi hade ett likartat fokus när vi gick igenom årsredovisningarna och webbsidorna. 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att vi som tolkare kan uppleva att vi har en form av 

dialog med texten. Genom en metodisk tolkningsprocess skrev vi ned nyckelord och speciella 

egenskaper hos varje företag. Analysen är uppbyggd kring syfte och frågeställning. Vi har 

följaktligen besvarat dessa genom att analysera vår empiri utifrån de teoretiska ramverken 

som presenterats.  

 

3.6 Undersökningens kvalité 

Undersökningens kvalité bedöms enligt Larsson (2000) utifrån termerna giltighet och 

tillförlitlighet d.v.s. att vi verkligen har studerat det vi har avsett att undersöka samt att vi har 

säkerställt det bearbetade materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt. Vi har genom vårt 

val av företag gjort ett genomtänkt urval där fokus har varit på företag som kommunicerar ett 

aktivt engagemang. Vår frågeställning har sin bakgrund i hur vi uppfattar kommunikationen 

av företagsfilantropi, det vill säga komplext. Vi anser att det är relevant att ha 

kommunikationens komplexitet som tyngdpunkt i vår forskning. Det viktigaste för 

undersökningens kvalité är valet av undersökningsmetod. Som vi tidigare nämnt valde vi ett 

kvalitativt angreppssätt och enligt Merriam (1994) är syftet med kvalitativ forskning att förstå 

innebörden av en viss företeelse eller upplevelse.  Den kvantitativa forskningen plockar 

istället isär en företeelse för att studera komponenter och variabler medan strävan inom den 

kvalitativa forskningen är att förstå hur alla delar samverkar för att bilda en helhet. Vi har 

tidigare nämnt att det är just hur våra intervjupersoner uppfattar socialt ansvarstagande utifrån 

sina egna referensramar som är av vikt. För att vi skall kunna göra giltiga tolkningar måste vi 

enligt Kvale (1997) belysa faktorer som intervjupersonerna själva inte uppmärksammar och 

detta kräver att vi har mer kunskap än våra intervjuobjekt. Vi hävdare inte att vi har mer 
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kännedom i ämnet än våra intervjupersoner. Dock har vi en masterutbildning inom området 

strategiskt kommunikation och en insikt i ämnet socialt ansvarstagande utifrån de teoretiska 

referensramarna. Dessutom belyser vi fenomenet utifrån samt ovanifrån. Mot denna bakgrund 

hävdar vi att vi kan tolka samt analysera intervjupersonernas svar på ett konstruktivt sätt. 

Avslutningsvis är undersökningens kvalité beroende på empirin. Vi uppfattar att vi har 

uppnått det Gustavsson (2004) benämner teoretisk mättnad. Våra intervjupersoner har gett oss 

tillräckligt med information så att vi kan hitta likheter och skillnader samt dra relevanta 

slutsatser utifrån deras svar. 

 

3.7 Metoddiskussion - reflektion över forskningsprocessen 

Filantropi är åtråvärt i USA eftersom glasyren är aptitretande och smakar gott. I Sverige 

reflekterar vi knappt över kanderingen men vi tror att den kanske är osmaklig. Den radikala 

skillnaden fascinerade oss då företagsfilantropi faktiskt är på frammarsch i Sverige. 

Företagens smaklökar utvidgas och vi fann ämnet inspirerande att fördjupa sig i. 

Litteraturgenomgången påvisade att det finns en djungel av begrepp. Vi upplevde en svårighet 

i att avgränsa området samtidigt som ämnets bredd fascinerade oss. Valet av 

undersökningsmetod var relativt enkelt eftersom det svenska forskningsfältet av 

företagsfilantropi var obefintligt. En teoretisk undersökningsmetod var uteslutet och vi 

påbörjade en empirisk studie.  

 

3.7.1 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer var det enda alternativet för oss då utbudet av företag som engagerar sig 

i företagsfilantropi är i det närmaste obefintligt. Intervjupersonerna som vi valde har fleråriga 

erfarenheter kring frågor rörande socialt ansvarstagande kommunikationsfrågor.  Vi förstod 

att de aktuella intervjupersonerna kunde vara mycket upptagna vilket innebar att det var 

viktigt att avtala intervjutider tidigt. Vi blev istället positivt överraskade av att personerna i 

fråga var mycket tillmötesgående och ställde upp inom kort tid. En positiv anda genomsyrade 

intervjuerna eftersom alla diskuterade ett område som engagerade och motiverade 

intervjupersonerna, vilket vi tydligt märkte. Efterklokheten kan vara besvärande. Vi upptäckte 

att vi behövde ställa kompletterande frågor till företagen, inte expertreferenserna. Alla 

intervjupersoner ställde återigen upp på kort varsel och var mycket tillmötesgående. Vi ser de 
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kompletterande intervjuerna endast som en fördel då intervjupersonerna fick möjlighet att på 

nytt belysa ett område som engagerade dem.   

 

3.7.2 Webbsidor och årsredovisningar  

Webbsidor är ett levande medium vilket vi fick erfara. Trygg-Hansa reviderade och 

utvecklade sin CSR-webbsida under våren 2010. På så sätt ändrades vår sekundärempiri 

under tiden som vi skrev uppsatsen. En positiv händelse som indikerar att området 

utvecklas. Intervjuer är statiska i den bemärkelse att när samtalet är över så är 

intervjuerna ett avslutat kapitel. Webbsidor är däremot dynamiska vilket innebar en 

utmaning för oss. Vi valde i slutändan att revidera vår tolkning av Trygg-Hansas 

webbsida och endast diskutera den nya versionen.  

Årsredovisningarna är statiska eftersom det skrivna ordet inte kan revideras när 

boken väl har offentliggjorts. Dock kommer det årligen nya redovisningar. Turen fanns 

på vår sida då några av företagen precis hade publicerat sina årsredovisningar vilket 

innebär att vi fick ta del av pinfärsk information. Två av företagen har rapporter som 

inriktade sig på socialt ansvarstagande. Dessa utkommer vartannat år vilket innebar att 

vi använde oss av 2008-2009 års upplaga.  

 

3.7.3 Företagen  

Företagen är aktiva inom två olika branscher: försäkringsbranschen samt konsulter inom IT, 

management och ansvarslösningar. Vi har valt att inte jämföra företagen i förhållande till 

branschtillhörighet. Vi menar att materialet inte är tillräckligt för att dra väsentliga slutsatser 

om vad de olika branscherna representerar. Det var inte vår intention att observera skillnader 

mellan branschernas utan att upptäcka mönster och skillnader i företagens kommunikation.   
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4 Analys 

I detta avsnitt vill vi mot bakgrund av den teoretiska referensramen analysera hur och varför 

några företag i Sverige kommunicerar socialt ansvarstagande samt vad komplexiteten är i 

kommunikationen av företagsfilantropi. 

 

4.1 Definition och innebörd av socialt ansvarstagande  

Teorikapitlet påvisar att begreppet socialt ansvarstagande inte är entydigt definierat, 

vilket också visar sig i intervjupersonernas svar. Definitionen varierar från CSR till 

corporate citizenship till hållbart företagande till filantropi. Lika variationsrik är 

definitionen samt dess innebörd hos företagen. Kommunikationsdirektör Katarina 

Mohlin vid IF anser att socialt ansvarstagande är en del av deras verksamhet.  

”Försäkring är ju grunden i en CSR-verksamhet som vilar på försäkringsidén att 

skapa trygghet och stabilitet för företaget och för människor i allmänhet. Så det är 

en väldigt viktig förutsättning för att samhället skall fungera  […]vi använder oss av 

CSR, det tycker vi är mest vedertaget” (Mohlin).  

Informationsansvarig Anna Helton vid Sigma säger ”vi bryr oss och tar ett ansvar 

för något som ligger utanför vår verksamhet […] det kallar vi vårt CSR-projekt”, 

medan Trygg-Hansas CSR-chef Dorte Eckhoff definierar sitt arbete som CSR.  

”Det handlar om verksamhetens frivilliga arbete som integrerar social och 

miljöinriktad hänsyn till verksamheten och med våra kunder. Det är mer än vad 

man är lagstadgad, förpliktad att göra  […] definitionen är från EU” (Eckhoff).  

Accenture är en global koncern där marknadschefen Anna Markelius menar ”att det 

inte spelar någon roll vad vi kallar det…” samt att benämningen corporate citizenship 

har ”tagits fram globalt då är det vad vi kallar programmet helt enkelt”. 

Volontärbyråns grundare och vår expertreferens Amelie Silfverstolpe menar att det 

handlar om att ”ta ett etiskt ansvar, ett miljöansvar och ett samhällsansvar” samt 

”använda begreppet samhällsansvar eller att man jobbar med hållbarhet”. 

 eWorks projektansvarig för filantropi Madeleine Bergenheim skildrar företagets 

sociala ansvarstagande som ett filantropiskt arbete som är utanför kärnverksamheten.   

”Vi arbetar med osjälvisk hjälp åt människor i utsatta situationer […] där man har 

ett tänk kring det här att hjälpa till och bidra med sin egen tid […] inte bara för sin 
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egen vinning skull”, det är ” välgörenhet som inte kräver motprestation” 

(Bergenheim).  

Filantropas ägare och vår expertreferens Katherine Angelo Lindqvist spinner vidare 

på det filantropiska begreppet och definierar det som ”att ge där behov uppstår utan att 

ha ett eget syfte”, och man ”måste inte förknippas med produkten” dvs. 

företagsfilantropi måste inte vara inom kärnverksamheten. Vi anser att begreppen och 

innebörden definieras och kommuniceras olika dels kan relateras till vetskapen 

alternativt okunskapen om vad begreppen står för samt till företagets identitet. Företaget 

anser antingen att man skall implementera socialt ansvarstagande för att minimera skada 

genom att undvika handlingar som negativt påverkar samhället eller maximera nyttan 

med ett aktivt handlande för att främja samhället.  

En intressant aspekt som vi har upptäckt är att företagen kopplar sin definition av 

socialt ansvarstagande till företagens övergripande verksamhet. Det visar sig att de 

företagen som har kopplat sitt sociala ansvarstagande till kärnverksamheten definierar 

engagemanget som CSR eller corporate citizenship, medan företag som engagerar sig 

utanför sin dagliga verksamhet använder begreppet filantropi. Dock finns det ett 

undantag. Det har framkommit att Sigma applicerar benämningen CSR på ett likartat 

engagemang som eWork identifierat som filantropi. Båda företagen har sitt engagemang 

utanför kärnverksamheten. Företagen är enligt oss båda verksamma inom 

företagsfilantropin även om bara eWork explicit benämner termen filantropi. Samtidigt 

bör det betonas att If har ett likvärdigt projekt som de kallar Eldsjälar där företaget 

donerar arbetstid och involverar medarbetarna. Detta anses istället vara ”en delmängd 

av CSR […] det är grädden på moset” (Mohlin). Den filantropiska verksamheten 

förnekar Mohlin kategoriskt att de arbetar med ”filantropi är något som vi 

undviker[…]det tror vi inte på […]vi har inte rätt enligt aktiebolagslagen att använda 

våra aktieägares pengar till filantropi”. Vi menar att Ifs välgörenhetsaktiviteter som är 

inom kärnverksamheten faktiskt handlar om företagsfilantropi även om de väljer att 

benämna engagemanget som endast CSR. Utifrån teori samt empiri hävdar vi att alla 

företag som undersökts förutom Accenture utövar företagsfilantropi. Markelius berättar 

”vi gör det här för mycket billigare timtaxa än vad vi annars skulle göra. Vi tjänar inga 

pengar på dessa projekt”. Accenture tar alltså betalt för sina tjänster vilket inte är i linje 

med vad vi uppfattar är ett företagsfilantropiskt tankesätt.  

Företagsfilantropi handlar om strävan efter att vara goda samhällsmedborgare och ta 

det extra steget upp i CSR-pyramiden. Att engagera sig genom aktiv handling eller 
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pengadonationer i samhället på olika sätt. Om svenska företag förstod innebörden av 

företagsfilantropi så skulle de kanske benämna sitt engagemang annorlunda. 

Svårigheten för svenska företag att vara annorlunda tror vi kan härleda till den svenska 

kulturen. Sandemoses (1933) bok om jantelagen är djupt rotad och präglar individer i 

Skandinavien likaså svenska företag. Att vara annorlunda är nästintill vulgärt i Sverige. 

Vi hävdar: låt de amerikanska vindarna svepa in över Sverige. Blanda en cocktail med 

amerikansk självsäkerhet och skandinavisk osäkerhet men drick drinken efter svenska 

mått. Vi vidmakthåller att företagen måste våga vara annorlunda. Våga sticka ut. Våga 

sätta ord på deras faktiska engagemang samt våga vara stolta samhällsmedborgare. 

Släpp taget, simma mot strömmen. Det inger hopp och förtroende. Företagsfilantropi 

kan faktiskt vara glasyren på den svenska tårtan.  

 

4.2 Kärnverksamhet eller välgörenhet 

Tidigare nämnde vi att företagen kopplar sin definition av socialt ansvarstagande till 

företagens övergripande verksamhet. Det genomgående mönstret som vi hittade är att 

socialt ansvarstagande genomsyrar företagens kultur. Man anser sig ha en företagskultur 

som identifierar sig med socialt ansvarstagande samt starka jordnära värderingar. 

Bergenheim menar att ”det är en självklar del av vår företagskultur, något vi står för 

helt enkelt”. Helton instämmer ”vi har en väldigt jordnära kultur[…].vi vill vara 

hjälpsamma och tänka på andra”. Vi menar att företagen har skapat sig en kultur och 

en identitet som de förhåller sig till och agerar utifrån. Identitetskonstruktionen är 

laddad med positiva kärnvärden och konsekvensen blir att socialt ansvarstagande är en 

del av ett internt meningsskapande.  

Identitetskonstruktionen hänger även ihop med om engagemanget skall vara knutet 

till företagens kärnverksamhet eller utanför kärnverksamheten d.v.s. välgörenhet. 

Företagen skiljer sig åt där en del menar att ”ja, absolut[…]engagemanget är en del av 

verksamheten” (Markelius), medan andra säger att ”insatserna har[…]inte legat inom 

ramen för vår verksamhet” (Helton). Expertreferensen Lindqvist framhäver betydelsen 

av att det är lättare att förankra socialt ansvarstagande både internt och externt om det 

inte är förknippat med företagens kärnverksamhet. If applicerar sitt ansvarstagande både 

inom och utom sin kärnverksamhet. Mohlin understryker att deras CSR-arbete är något 

som utgår från kärnverksamheten medan deras samhällsengagemang är ”grädden på 

moset […] vi går utanför vårt åtagande och […] stödjer ideella organisationer och 
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låter våra medarbetare arbeta ideellt”. Vi bedömer att det sistnämnda företaget If men 

även eWork utövar företagsfilantropi på det mest effektiva tillvägagångssättet: 

engagemanget är både inom och utom kärnverksamheten. Vi menar att engagemangen 

på så sätt växelverkar och från ett kommunikationsperspektiv attraheras både interna 

och externa intressenter till att involveras samt föra en dialog. Vi menar att 

företagsfilantropi inom kärnverksamheten attraherar intressenterna till en dialogföring 

eftersom what’s in it for me-aspekten tas till vara.  

 

4.3 Medvetenhet och misstänksamhet  

”Vi har haft den attityden att vi kan vara lite stolta också först och kommunicera 

sen. Vi vill inte hamna i någon green-washing-kultur där man ska framställa sig på 

ett sätt som bara stämmer med verksamheten på ytan, men om skrapar lite på lacken 

så finns det inget bakom” (Nordenskjöld).  

Detta förhållningssätt har flera av företagen. De vill vara försiktiga med att 

kommunicera vad deras ansvarstagande innebär. Eckhoff säger ”det är ett stort ansvar 

när man kommunicerar utåt att man har några mål och sen blir man på ett eller annat 

sätt ställt till ansvars för det”. Vi menar att svenska företag är medvetna om riskerna 

som associeras med kommunikationen kring socialt ansvarstagande. Företagen vet att 

om deras budskap och handlingar inte korrelerar reagerar intressenterna. Å andra sidan 

är de marknadsmässigt stora fördelar med att framställa sig som ett socialt 

ansvarstagande företag. När kartan och terrängen överensstämmer ger det företagen bra 

PR och för att uppnå detta måste företagen manövrera i förhållande till önskan om 

publicitet, kravet på kommunikation och kravet om socialt ansvarstagande. Med andra 

ord en försiktig balansgång.  

Meningsskapande och meningsgivande bör integreras såväl internt som extern. 

Anställda är också del av företagens intressenter. I dagens samhälle är det krav på 

transparens vilket medför att kommunikationen med de anställda får betydelse för hur 

företagen uppfattas utåt. Vi menar att företagen måste förankra sitt sociala 

ansvarstagande internt innan det kan kommuniceras externt. Vilket även företagen 

instämmer i. Det blir ett dilemma när företagen kommunicerar kring sitt sociala 

ansvarstagande. Företagen vill nå ut med sitt budskap samtidigt som de är rädda för att 

få kritik. Denna inbyggda rädsla hos företagen för att bli skandaliserade i media är 
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enligt Borglund m.fl. (2009) en av de viktigaste orsakerna till att svenska företag 

underkommunicerar socialt ansvarstagande. Vi uppfattar inte att företagen förmedlar en 

medierädsla men att de uppvisar viss respektfullhet gentemot media. Tillräckligt många 

företag har hamnat i blåsväder p.g.a. att ord och handling inte överrensstämmer. Dessa 

skandaler har resulterat i att våra företag har gjort sin hemläxa. De avvaktar innan de 

kommunicerar utåt. När ett företag äntligen kommunicerar blir de bemötta med 

misstänksamhet: Vad är det som döljs? Denna reaktion kan företagen också uppleva vid 

proaktiv kommunikation. Det väcks en misstanke om att företagen döljer något vilket 

kan ha en motsatt effekt till den önskvärda legitimiteten. Det bör poängteras att vi inte 

hävdar utifrån vår empiri att våra intervjuföretag kommunicerar socialt ansvarstagande 

för att dölja något. Men faran att bli bemötta med misstänksamhet är närvarande bland 

intervjupersonerna. Detta kopplar vi till företagens handlingsutrymme. Borglund m.fl. 

(2009) skriver om licence to operate och det är just detta handlingsutrymme som är så 

viktigt för företagen.  Det är inte bara vad företagen gör och säger men också hur det de 

säger uppfattas som avgör företagets möjligheter till att framstå som trovärdig och 

därigenom utöva sin verksamhet. Kommunikation kring socialt ansvarstagande kan ju 

som tidigare nämnts även användas som issue management eller impression 

management. Vi menar att det kan vara en orsak som gör att kommunikationen bemöts 

med misstänksamhet. För att överbrygga misstänksamheten anser vi att kommunikation 

genom dialog är bättre än enbart information. Vi menar att intressent-

involveringsstrategin internt såväl som externt kan överbrygga omgivningens 

misstänksamhet.  

 

4.4 Lönsam investering och PR 

Friedmans (1970) tankar om målet med företagens verksamhet har tidigare 

framkommit. I intervjuerna framkommer liknande tankar hos våra företag. 

Expertreferens Silfverstolpe säger ”företag tror att det är en kostnad med att ta ett 

samhällsansvar. Jag skulle vilja säga att det är en lönsam investering”.   

För att investeringar skall vara lönsamma för företagen så är det klokt att låta 

intressenterna få kunskap om vad företagen arbetar med. Detta överensstämmer med 

Markelius svar på varför de kommunicerar sitt corporate citizenship "tre syften: 

uppfattas som en bra arbetsgivare, kunderna vill jobba med ett företag som jobbar med 

socialt ansvarstagande, för våra egna anställda". När det gäller tillvägagångssätt är 
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Accenture det mest offensiva företaget ”vi jobbar via PR-byråer och försöker komma ut 

så mycket som möjligt”. Eckhoff säger vi ”kommunicerar för att marknadsföra oss 

själva”. Bergenheim hävdar att även eWorks kommunikationsmål är PR:”all PR är bra 

PR”. Mohlin skiljer på intern och externkommunikation och anledningen till det är att If 

än så länge inte har kommunicerat speciellt mycket externt kring socialt ansvarstagande. 

Internt vill If få fram att de symboliserar en ”modern arbetsgivare som också ger andra 

möjligheter än att bara fokusera 100 procent på jobbet” (Mohlin).  Helton väljer ett 

litet annat tillvägagångssätt till varför de kommunicerar sitt ansvarstagande: "i alla 

marknadsaktiviteter som vi gör har vi hela tiden med vårt engagemang. Mycket också 

för att sprida kunskapen vidare, så att andra blir intresserade i projektet". Vi urskiljer 

att Sigma utövar en silent strategy enligt Matten och Moons (2008) teorier när det 

kommer till kommunikationen av socialt ansvarstagande.  

Först och främst anser vi att företagen vill framhäva sig själva samt vad deras 

sociala ansvarstagande står för. Goffman (1959) benämner detta som impression 

management dvs. de kommunicerar för att få avkastning på sina investeringar. Utifrån 

från vad företagen säger anser vi att de väljer att utöva socialt ansvarstagande för att det 

är lönsamt för företaget, det ger bra PR. Expertreferensen Lindqvist säger att ”filantropi 

är att ge där behoven uppstår utan ett eget syfte”, men detta är det inget som företagen 

framhäver i sin kommunikation. PR innebär enligt Grunig, Grunig och Dozier (2006) 

både publicitet och medierelationer samt strategisk management. Kommunikation är en 

ledningsfunktion och sett utifrån detta management perspektiv är socialt ansvarstagande 

också ett strategiskt ledningsverktyg.  

Utifrån empirin tolkar vi att intervjupersonerna indikerar att det är en förändring i 

kommunikationen av företagsfilantropi. I Europa har det tidigare varit vanligt med 

implicit CSR. Vi anser i dagsläget att flera av företagen istället utövar det som 

motsvarar explicit CSR. Företagen väljer att kommunicera öppet om sitt engagemang 

vilket innebär att kommunikationen börjar närma sig hur det utövas i USA. Detta kan 

resultera i att företagens engagemang uppfattas som en skyltfönsterstrategi. Koehn och 

Ueng (2010) betecknar detta som ett sätt att framhäva sig själva utan att vilja något 

djupare med sitt engagemang eller för att dölja företagens dåliga sidor. Vi hävdar inte 

att våra företag bara använder sitt engagemang för att visa upp en snygg förpackning. 

Det vi tycker oss kunna skönja konturerna av är en kommunikation kring 

företagsfilantropi som faktiskt ger skyltfönsterstrategin en positiv konnotation.  
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Företagen kommunicerar sitt ansvarstagande dels genom egen marknadsföring samt 

via PR-byråer. Men vi anser utifrån vad våra intervjupersoner säger att paketeringen 

faktiskt reflekterar innehållet. Företagen kommunicerar att de tar ansvar och när vi 

granskar företagen närmare visar det sig att de tar ansvar. Företagsfilantropi är mer än 

en PR-kampanj, det är ett tankesätt som genomsyrar företagen något som också 

reflekteras i företagens kommunikationsstrategi. Dessa strategidokument har vi dock 

inte tillgång till. Vi utgår således ifrån vad intervjupersonerna själva har berättat för oss.  

Eckhoff säger "Vi är inte rädda för att kommunicera för vi menar det förpliktar oss 

ännu mer att arbeta med detta". Vi menar att citatet kan belysas dels utifrån Eckhoffs 

uttalande men även i relation till deras hemsida. Resultatet visar således att Trygg-

Hansa önskar en dialog med sin omgivning. Att intressenterna ska vara med i både ett 

meningsskapande men även ett meningsgivande kring företagets engagemang. Detta 

anser vi att man kan likställa med Grunig och Hunts (1984) symmetriska 

tvåvägskommunikation men även med Morsing och Schultz (2010) intressent-

involveringsstrategi. Eckhoff säger också mycket tydligt att marknadsföring är ett av 

målen med deras kommunikation. För att ha en övergripande förståelse om 

marknadskommunikation så utgår vi från Percy (2008) som menar att 

marknadskommunikation är ett planerade aktiviteter med ett koncist budskap.  

I dagens samhälle existerar ett mediebrus som försvårar kommunikationen där 

företagen tar alla tillfällen i akt för att få uppmärksamhet. Dagens Industri nämns vid ett 

flertal tillfällen i relation till önskvärd publicitet. Ifs head of public affairs Mats 

Nordenskjöld säger ”det är inte så utstuderat så att vi använder den som ren 

marknadsföring av ett nytt koncept men eftersom vi har haft det här på gång som ett 

intressant kunderbjudande[...] så kommer denna artikel ut” . Nordenskjölds citat måste 

sättas i ett större sammanhang. Vi uppfattade inte att If aktivt sökt publicitet även om 

innebörden kan betecknas som marknadsföring av sitt engagemang genom Dagens 

Industri. Vi anser att tidningar är utmärkta informationskanaler men det bör dock 

betonas att det är just informationskanaler och inte kommunikationskanaler. Information 

kan aldrig ersättas av dialog men en tidningsartikel kan leda till att intressenter 

kontaktar företaget och på så sätt kommer en dialog till stånd.  
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4.5 Socialt ansvarstagande som isomorfism och trend 

”CSR har ju blivit lite så att det är ju något som företag ska ha. Det är nästan lite som 

en hygienfaktor” (Helton). Många företag i västvärlden är ansvarsfulla i dagsläget men 

för att särskilja sig så används socialt ansvarstagande som en hygienfaktor. Den 

oskrivna regeln är alltså att företag bör engagera sig.  

"skulle inte andra, skulle inte ämnet socialt ansvarstagande, eller hållbarhet, eller 

vad man nu vill använda för ord, vara en aktuell fråga för näringslivet i största 

allmänhet.  Då skulle det kanske inte hellre vara en fråga för If [...]vi uppfattas ju 

inte som ett företag som är duktig på CSR därför i slutändan har vi inte specifik 

kommunicerat kring frågorna" (Nordenskjöld).  

If arbetar i nuläget med en kommunikationsstrategi för sitt CSR-arbete. Tankarna 

kretsar kring hur de vill positionera sig samt hur offensiva de vill vara inom CSR-

området. Vi tolkar Ifs framtagande och planerade användning av 

kommunikationsstrategin i enlighet med vad Alvesson (2006) benämner som kognitiv 

isomorfism. If väljer att kommunicera sitt sociala ansvarstagande som alla andra för att 

inte avvika.  Stämpeln isomorfism kan undvikas genom att vara tidigt ute. Detta påpekar 

även Bergenheim:  

”men jag kan ända känna att vi har ändå börjat med det här för ett par år sedan 

och innan det blev trendigt, vilket jag tycker är ganska skönt. Då kan man alltid 

säga det när man…jaha gör ni bara det här bara för att det har blivit lite trendigt 

att göra det här? Utan att det inte är så, vi började titta på det här redan 2007”.  

Vi anser däremot att socialt ansvarstagande är en långsiktig trend och inte trendigt 

vilket härleder tankarna till ett kortsiktigt engagemang. Vi hävdar att socialt 

ansvarstagande i olika skepnader har kommit för att stanna. Eckhoff säger att ”det är en 

trend, det kan vara så att om tio år heter det något annat än CSR[...] jag upplever det 

är mycket det samma som man har arbetat tidigare med, det har bara en ny överskrift”. 

Företagen vill vara med på det ansvarsfulla tåget och använder sig av proaktiv 

kommunikation. Vi ser därför att det sociala ansvarstagande har blivit det Matten och 

Moon (2008) benämner som explicit CSR. Företagen reagerar på det som sker i 

samhället, det är detta företagen nu ska engagera sig i och kommunicera med sina 

intressenter.  
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4.6 Kommunikation via webb och årsredovisningar 

Den i närmaste totala frånvaron av sociala medier, bloggar, Facebook och Twitter är 

frapperande.  Sociala medier anser vi är ett dialoginstrument och ett sätt att 

kommunicera. Kanalerna underlättar för dialog och involvering mellan företagen och 

dess intressenter. Istället är det en nästan total avsaknad av närvaro i den sociala 

mediesfären vilket enligt oss innebär att företagen får det svårare att kommunicera med 

sina intressenter. Dagens unga vuxna lever i en virtuell värld på ett helt annat sätt än 

tidigare generationer och det präglar också deras sätt att kommunicera. Att ha en dialog 

via internet är en naturlig del av människors vardag vilket vi menar får betydelse i 

relation till företagens kommunikation.  

Vidare har undersökningen visat att det är en betydande variationsrikedom hur 

företagen väljer att kommunicera sitt sociala ansvarstagande. Då vi inte kan utvärdera 

dialoginstrument såsom sociala medier vill vi istället uppmärksamma huruvida 

företagen i sin externa webbkommunikation uppmuntrar till dialog med sina 

intressenter. Vi menar alltså de ”traditionella” webbsidorna.  

 

4.6.1 Webbkommunikation  

Vi har primärt uppfattat att företagens webbkommunikation går i linje med 

informationsmodellen men undantag finns där ett företag försöker åtlyda den ultimata 

spelmodellen. Vi uppfattar inte att företagen kommunicerar utifrån Morsing och Schultz 

(2010) asymmetriska eller symmetriska tvåvägsmodellen. Sigma berättar om sitt CSR-

engagemang på sin webbsida i några få meningar och hänvisar vidare till projektets 

externa hemsida. Liknande webbkommunikation och i enlighet med 

informationsmodellen använder sig i nuläget If av där endast ett fåtal meningar 

sammanfattar deras sociala ansvarstagande. Inget av företagen lämnar ut information 

som uppmuntrar till vidare dialog såsom exempelvis kontaktinformation. Även eWork 

informerar om sitt engagemang. Skillnaden mot ovanstående företag är att eWork gör 

en ansats för att öppna upp till en dialog när möjlighet för intressenterna finns att ta 

kontakt med projektledaren via direkttelefon samt e-post.  

Accentures svenska webbkommunikation är starkt sammankopplat med länkar till 

deras amerikanska huvudägare och deras sociala engagemang. Även om 

webbkommunikationen på deras svenska sida öppnar upp för dialog genom att kontakt 

kan etableras med corporate citizenship-ansvarig via e-post, anser vi att företaget till 
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stor del använder sig av envägskommunikation. Det är ingen återkoppling eller vilja att 

integrera intressenternas uppfattningar som förespråkas på hemsidan. Vi menar att 

asymmetrisk tvåvägsmodell inte uppnås. I en nyligen uppdaterad hemsida som ännu inte 

finns på svenska delger Trygg-Hansa den nordiska strategin för socialt ansvarstagande 

på danska. Strategin uppfattar vi som ett försök att likställa parterna och nå fram till det 

Grunig och Hunt (1984) benämner som en vinn-vinn situation med en diplomatisk 

överenskommelse. Webbkommunikationen är genomtänkt och förespråkar aktiva 

åsiktsutbyten mellan företag och intressenter genom exempelvis chat-möjligheter. Vi 

anser att Trygg-Hansa genom detta aktiva åsiktsutbyte försöker medverka till att 

intressenterna medskapar verksamhetens CSR-insatser i och med att intressenterna 

involveras, deltar samt får en möjlighet att föreslå företagets insatsområden. 

”målsättningen är att bygga en öppen och tät dialog med intressenterna […] och vara 

en del av den offentliga debatten" (Eckhoff). Trygg-Hansas webbkommunikation menar 

vi är i linje med Morsing & Schultz’ (2010) intressent-involveringsstrategi då företaget 

är intresserad av att få respons från sin omgivning. Från att involvera intressenter till att 

låta de vara likställda parter som Grunig och Hunt (1984) beskriver i spelmodellen är 

det ett långt steg. Vi ser att Trygg-Hansa börjar närma sig spelmodellen men vi anser att 

de än så länge inte har kommit dit. Samtidig hävdar vi inte att spelmodellen och den 

diplomatiska överenskommelsen nödvändigtvis är vad företag bör sträva efter. Vi anser 

att det är företagets övergripande mål som måste styra vad de ska engagera sig i. Det är 

också dessa mål som ska avspegla sig i företagens kommunikationsstrategi och val av 

kommunikationskanaler.  

 

4.6.2 Årsredovisningar 

Årsredovisningar är ytterligare ett sätt för företagen att berätta och tydliggöra sitt sociala 

ansvarstagande till sina intressenter. Vi anser att årsredovisningarna är visuellt 

aptitretande och innehåller information. Företagen presenterar vad som har varit viktigt 

just för dem det föregående året. Huruvida företagen överhuvudtaget vill informera om 

sitt sociala ansvarstagande är olika. Trygg-Hansas ansvarsrapport samt Accentures 

corporate citizen rapport redogör ingående för företagens engagemang. Företagen 

presenterar även sina rapporter på sina hemsidor. Även eWork har sin årsredovisning på 

webben och beskriver sitt engagemang. If har däremot ingen egen årsredovisning. 

Istället informerar koncernledningen Sampo kort i deras årsredovisning angående Ifs 
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sociala ansvarstagande. I motsats till de andra företagen väljer Sigma att inte alls nämna 

sitt sociala engagemang i sin årsredovisning.  

Den ”traditionella” webbkommunikationen som vi har omtalat ovan ger möjlighet 

till kommunikation främst i form av information, 24 timmar om dygnet, sju dagar i 

veckan, 52 veckor om året. Komplexiteten i webbkommunikationen är egentligen om 

intressenterna över huvudtaget är intresserade av involvering samt dialog. Är socialt 

ansvarstagande tillräckligt intressant att kommunicera om? 

”När det gäller kunderna så är det ju en affärsmässig relation sen blir ju att vi har 

ett CSR-program en positiv bieffekt. Jag tror inte det är något som engagerar 

kunderna […]att man vill föra en dialog och så vidare. Man har fullt upp med sitt 

eget […]däremot är kunderna jättepositiva till att vi gör det” (Helton).  

Vi har hela tiden framhållit tvåvägssymmetrisk dialog som det optimala sättet att 

kommunicera socialt ansvarstagande där utbyte av erfarenheter leder till gemensam 

förståelse. Helton menar att deras kunder inte är intresserade av en dialog. 

Intressenterna är positiva till att företaget engagerar sig men de vill inte bli involverade i 

utformningen av engagemanget. Bergenheim uttrycker sig liknande i relation till deras 

årliga kundbrev som omtalar det filantropiska arbetet. ”Jag har aldrig varit med om att 

det är någon som kommer tillbaka efter ett sådant brev och ber om just sådana saker”. 

Dessa företag menar alltså att det räcker med information till intressenterna eftersom 

intresse inte föreligger för vidare involvering. Vi förstår kommunikationens komplexitet 

i förhållande till intressenterna eftersom de kan ha nog med sitt eget. Samtidigt ges 

intressenterna inte utrymme för en verkningsfull involvering med företagen då dagens 

effektiva kommunikationskanaler som tidigare nämnts inte är skapade. Mer specifikt 

menar vi sociala medier, bloggar, Facebook, YouTube etc. Företagen kan inte ha en 

inställning att information är det bästa sättet att kommunicera då både företaget och 

omgivningen förändras. Det är enligt oss av stor vikt att företagen är med och har ett 

medvetet tänk om hur de vill bli uppfattade samt hur de vill bemöta sina intressenter. 

Att intressenterna inte vill bli involverade ser vi också som ett problem utifrån aspekten 

att företagen är beroende av hur de uppfattas i samhället.  

Vi har tidigare snuddat vid frågan om huruvida företagens engagemang innanför 

eller utanför kärnverksamheten har betydelse för intressenternas önskan om information 

eller dialog. Sigmas engagemang är utanför kärnverksamheten precis som eWorks. 

Deras kunder är inte intresserade av att ha en dialog angående företagsfilantropi. 

Intressenter är endast intresserade av kommunikation som är relevant. Annars kan det 
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vara en risk att kommunikationen uppfattas som nice to know men inte need to know. 

Detta anser vi betyder att företag som endast har sitt företagsfilantropiska engagemang 

utanför kärnverksamheten har svårare att nå ut till intressenterna. Intressenterna har 

ingen önskan om att föra en dialog med något som egentligen bara angår företaget. 

 

4.7 Kommunicerar för att stärka varumärket och attrahera investerare och 

andra intressenter 

”Det har visat sig väldigt bra för deras externa varumärke eftersom de får mycket 

positiv uppmärksamhet för sin insats”(Silfverstolpe). Enligt Volontärbyrån är det en 

stor fördel för varumärket att kommunicera socialt ansvarstagande proaktivt. Företagen 

hävdare inte att varumärkesbyggande är intentionen med kommunikationen rörande 

socialt ansvarstagande. Däremot kan det vara en konkurrensfördel. ”Man får 

kommunicera kring annat än torra bokföringstal och försäkringsprodukter som kanske 

inte alltid är så spännande att prata om. Då är det bättre att kommunicera kring andra 

områden” (Eckhoff).  

Grönroos (2002) menar att varumärkesbyggande handlar om att företagen skapar en 

bild och identitet om sig själv som de vill bli förknippade med. Varumärkesbyggande är 

liksom företagsfilantropi ett långsiktigt arbete. Vi menar att företagen genom 

asymmetrisk tvåvägskommunikation kommunicerar med sina intressenter. Enligt 

Borglund m.fl. (2009) blir resultatet en kommunikationslinje som börjar med att berätta 

vad företagen gör till vad de vill göra, vad de har uppnått, hur företaget kontrollerar till 

hur företagen skapar värde. Företagens varumärke får genom det sociala ansvarstagande 

en styrka som vi anser kan skydda företagen mot kritik. Att ha ett starkt varumärke är 

absolut något som företagen strävar efter och på så sätt menar vi att företagen ska ta 

möjligheten i akt och kommunicera sitt företagsfilantropiska engagemang.   

Genom dialogföring mellan företaget och intressenterna får de möjlighet att vara 

med och påverka utvecklingen av företagets sociala ansvarstagande. Det kan bli en 

symmetrisk tvåvägskommunikation där investerare och andra intressenter aktivt kan 

medverka. Vi tolkar att detta är vad Accenture försöker uppnå när det bjuder in sina 

kunder till workshops för att diskutera strategier angående företagets corporate 

citizenship.  

Det är av vikt att intressenterna känner till vilket företag de investerar i. För att möta 

deras behov måste information finnas tillgänglig. Detta inkluderar även information om 
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företagets sociala ansvarstagande. Om företagen har välmående och långsiktiga 

relationer med intressenterna så är de mindre benägna att hänga ut företagen vilket är 

ännu en anledning att kommunicera sinsemellan. Vi tycker att det är intressenterna som 

skall bestämma takten på hur mycket ömsesidig kommunikation som skall föras.   

Ägarna är även delaktiga. Nordenskjöld berättar att ”när det gäller ägare så har det 

absolut blivit vanligare att man ställer frågor kopplade till socialt ansvarstagande, 

alltså att man bygger sina investeringsbeslut på ratings” (av miljöansvar, vår 

kommentar).  Det är tidvis olika hur mycket intressenterna vill bli involverade. Vidare 

är det en paradox att företagen och intressenterna har olika uppfattningar om vad som är 

relevant och tillräcklig kommunikation. För att undvika missförstånd och ha en god 

relation med sina intressenter anser vi att det är av största vikt att företagen har 

kännedom om vad och hur investerare, ägare samt andra intressenter vill ha för slags 

kommunikation.  

 

4.8 Modern version av teambuilding 

Weicks (1995) meningsskapande kommunikation utgår från att företagen behöver skapa 

en egen identitet samt att det är i den sociala interaktionen som gemensamma 

värderingar genereras. Företagen och våra expertreferenser anser genomgående att 

socialt ansvarstagande bör genomsyra företagets kultur/identitet och genom att utveckla 

det sociala ansvarstagandet i samarbete med medarbetarna skapas gemensamma 

värderingar och en identitet som genomsyrar företaget. Detta bekräftas också av 

Bergenheim:  

”vi gjorde en medarbetarundersökning[…] frågade vad man var intresserad av 

[…]vad tycker man känns viktigast […]det är framför allt att vara lyhörd för vad 

medarbetarna vill gör[...]det (är) en självklar del av vår företagskultur”.  

Expertreferens Silfverstolpe säger ”det är ett sätt att ta ner CSR-arbetet till 

personalens nivå så att de kan känna att de är delaktiga” och Mohlin uttrycker ”vi har 

haft 150 personer involverade när vi tog fram vår CSR-strategi”. Vi menar att 

företagen låter sina medarbetare agera som medproducenter och har därmed en 

meningsskapande kommunikation. Dialogen och engagemanget genererar i slutändan 

ett värde för såväl anställda som företaget i stort. Myrgård (2006) anser att all 

teambuilding skall leda till en ökad kvalité i relationen mellan människor. 

Gemenskapen, att göra något tillsammans, anser vi är grunden för teambuilding – att 
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svetsa samman en grupp människor/arbetslag så att samarbete och socialt samspel 

fungerar bättre. Enligt Parment (2008) har generation Y eller 80-talisterna som nu 

kommer ut på arbetsmarknaden andra värderingar än tidigare generationer. Personlig 

utveckling och självförverkligande är nyckelord. Vi anser att företagen kan använda 

företagsfilantropi som ett komplement till och även istället för fredagsölen, paintball 

eller bowling i sin teambuilding. Företagsfilantropi är ett långsiktigt engagemang som 

även kan ge anställda upplevelsen av att de gör något för andra, de gör något annorlunda 

och de engagerar sig tillsammans. Det är alltså inte bara en kortsiktig punktinsats utan 

engagemanget och aktiviteten har en djupare mening och ett långsiktigt perspektiv. 

Detta tilltalar således dagens ungdomar och arbetssökande.    

Mohlin tycker att interkommunikation även handlar om att ”öka engagemanget” så 

att det i slutändan skapar en positiv internkultur. Vidare säger hon att ”det här med att 

låta medarbetarna engagera sig[…]vi tror ju att det ökar motivationen på jobbet”. Att 

utföra en aktiv handling utöver det sedvanliga arbetet motiverar och engagerar alltså 

medarbetarna. Den unisona upplevelsen och den aktiva handlingen skapar 

samtalsämnen och gemensamma referensrammar vilket vi anser är en modern version 

av teambuilding. Expertreferens Lindqvist hävdar att 95 procent av medarbetarna ”är 

med på tåget” och det talar för att företagsfilantropi kan vara ett bra sätt att engagera 

alla anställda.  

 

4.9 En effektiv personalvårdande strategi 

För att tilltala arbetssökande och anställda anser vi att företag måste ha en strategi för 

hur de vill vårda sin personal. Prahalad och Ramaswamy (2004) menar att individuell 

interaktion och värdeskapande mellan individ och företag avspeglas när individen väljer 

att interagera i den miljö som företaget främjar. Vi uppfattar att i dagsläget vill 

individen ha personlig tillfredsställelse och det finns en påtaglig trend i samhället att 

arbetssökande väljer arbetsgivare efter grad av CSR-arbete. Enligt Borglund m.fl. 

(2009) ställer anställda och arbetssökande krav på företagets kultur och attraktivitet, 

samtidigt som de vill uppleva den personliga tillfredsställelsen. Bergenheim bekräftar 

att praktiken överrensstämmer med teorierna:  

”Det har blivit en trend i det här […] som också attraherar personal[…] förut när 

man sökte jobb så frågade man knappt vad man hade för värderingar eller vad det 

var för företagskultur. Vi kan märka skillnader när folk kommer på intervju, till 
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exempel när det är 80-talister som intervjuas. Det är en jätteviktig fråga för dem. 

Jag tror att det blir mer och mer viktigtigt vad det är för företagskultur […] att det 

inte bara är massa hårda värderingar utan även lite mjuka också”.  

Socialt ansvarstagande som employeer branding säger Borglund m.fl. (2009) 

innebär att man kommunicerar för att rekrytera och behålla personal genom att stärka 

företagets kultur och attraktivitet. Expertreferens Silfverstolpe hävdar att socialt 

ansvarstagande ”skapar värde hos personalen, det är bra för deras employeer 

branding” och Bergenheim säger ”medarbetarna tycker det är toppen […] det kan ses 

som en personalförmån”. Personalvård innebär enligt oss att man ser till så att 

personalen trivs på arbetsplatsen. Att företaget bryr sig om personalen och ser dem som 

enskilda individer samt att en gemenskap finns där personal uppmuntras och uppskattas. 

Genom att utveckla värdeskapande åtgärder entusiasmeras de anställda och kan prestera 

ett gott resultat för företaget. En effektiv personalvårdande strategi ser vi kan innebära 

att företagen låter sina anställda aktivt engagera sig på betald arbetstid, något som ger 

positiva konsekvenser för medarbetarna. Grafström m.fl. (2008) hävdar att 

medarbetarna är stolta, blir effektivare och företaget anses attraktivt. Våra intervjuobjekt 

är samstämmiga: ”gör man en sådan här satsning så stärker det medarbetarnas 

förtroende för företaget” (Bergenheim), ”det ger en enormt stor stolthet internt” 

(Markelius), ”det här med att låta medarbetarna engagera sig, det är ju för att öka 

stoltheten över företaget” (Mohlin), ”man är glada och stolta över att Sigma gör något 

och står för något” (Helton), ”det ger medarbetarna mening […] stolthet och 

engagemang” (Eckhoff),”det ökar trivseln helt enkelt” (Mohlin), samt ”anställda mår 

bra av att engagera sig ideellt” (Silfverstolpe).  

Vi uppfattar att personalvård är dynamiskt. Det som värdesätts av personalen i dag 

behöver inte vara det samma som uppskattas om tre år. För att företagsfilantropi skall 

kunna användas som en effektiv personalvårdande strategi måste det utvecklas och växa 

precis som allt annat i företaget. Detta kräver att företagen har en ständig dialog med 

sina intressenter och får svar på olika frågor såsom vad är det som är viktigt för dem 

samt vad de anställda faktiskt värdesätter.  Denna dialog är tidskrävande och det är inte 

alla företag som har resurser till att fokusera explicit på detta, något som våra 

intervjupersoner håller med om. Helton säger att ”vi har inte resurser hos oss som 

driver det här på heltid”. Bergenheim instämmer ”det handlar inte om viljan utan det 

handlar om tid eller hur man dedicera resurser”. 
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Vi menar att personalvård kräver att man ser hela människan och det som är viktigt 

för en individ behöver inte uppskattas av en annan. Genom dialog med de anställda får 

företaget kännedom om hur de anställda vill spendera sin tid d.v.s. tidsaspekten. Det är 

också p.g.a. upplevd tidsbrist som Trygg-Hansa väljer att erbjuda sina anställda 

möjligheter till punktinsatser utöver långsiktiga förpliktelser i relation till deras sociala 

ansvarstagande. Vidare tycker vi att företagen måste nå ut till sina anställda med 

information om vad företagen erbjuder om det skall uppfattas som en effektiv 

personalvårdande strategi. Här finns en kommunikationskomplexitet eftersom de 

anställda behöver information samtidigt som att individen har en begränsad kapacitet 

för hur mycket information som kan tas in. Robbins (2003) refererar till fenomenet 

information overload. Resultatet är att informationen kan negligeras, missas eller 

glömmas bort. Folk har inte tid att sovra informationen eller att engagera sig fullt ut 

eftersom det tar mycket tid i anspråk. Empirin konstaterar även detta faktum. Eckhoff 

säger ”det kan vara svårt att hitta tid till CSR i vardagen” och expertreferens 

Silfverstolpe menar att ”de flesta företag har problem med att de har så väldigt mycket 

som de ska kommunicera internt”. 

Enligt Falkheimer och Heide (2007) är strategisk kommunikation ett sätt att skapa 

en harmonisk balans mellan företaget och samhället samtidigt som det primära syftet är 

att styra relationen så att den gynnar företagets bästa. Vi anser att företagen använder 

sig av företagsfilantropi som en effektiv personalvårdande strategi i ett strategiskt 

kommunikationssyfte. Det relaterar till företagsmålen eftersom man indirekt uppnår 

klara interna fördelar som i längden gynnar företaget.    
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5 Konklusion 

___________________________________________________________________________ 

I denna del sammanfattar vi hur och varför företagen väljer att kommunicera socialt 

ansvarstagande samt de mönster och skillnader som företagen uppvisar i relation till 

komplexiteten i kommunikationen av företagsfilantropi. Vidare presenterar vi de slutsatser 

som vi har dragit utifrån undersökningen.  

 

5.1 Slutdiskussion 

Vår undersökning har påvisat framträdande mönster såväl som markanta skillnader bland 

företagen. Genom att systematiskt gå igenom dessa besvarar vi dels vårt syfte samt uppsatsens 

frågeställning.  

  

5.1.1 Kunskapsbristens begreppsförvirring 

Vi har upptäckt ett tydligt mönster i vår empiri – begreppsförvirringen kring socialt 

ansvarstagande och specifikt företagsfilantropi. Det inskränkta förhållningssättet gentemot 

begreppet företagsfilantropi, som vi uppfattar är baserat på okunskap, försvårar möjligheterna 

att kommunicera fenomenet och dess åtråvärda idéer även om det är vad vi anser företagen 

egentligen arbetar med. Företagsfilantropi skulle kunna vara den eftertraktade glasyren på 

tårtan för svenska företag men vi uppfattar att det finns en betydande komplexitet i 

kommunikationen kring begreppet företagsfilantropi. Komplexiteten beror dels på 

kunskapsbrist där det kan vara mycket svårt att bryta ner den negativa konnotationen kring 

begreppet och dess innebörd men framförallt tror vi att svårigheten härleds till den svenska 

kulturen. Att sticka ut, vara annorlunda och tänka internationella banbrytande tankar går stick 

i stäv med den svenska oskrivna jantelagen (Sandemose, 1933) där man inte får tro att man är 

bättre än andra på något sätt. Istället väljer företagen att genom imitation agera likartat för att 

uppnå en känsla av tillhörighet. Företagen rättar in sig i ledet efter vedertagna benämningar på 

socialt ansvarstagande och vi uppfattar att isomorfismen tar överhand.  Empirin visar entydigt 

på att företagen kommunicerar sitt sociala ansvarstagande för att alla andra gör det. Med 

andra ord – isomorfismen lever lika starkt i det svenska näringslivet som det gör i den svenska 

kulturen.    
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5.1.2 Misstänksamhetens medvetenhet 

Undersökningen uppvisar även att företagen eftertraktar PR för sina företagsfilantropiska 

ansträngningar. Istället för att använda sig av implicit CSR-kommunikation som har varit 

normen i Skandinavien ser vi en betydande förändring i företagens kommunikation där 

explicit CSR-kommunikation istället prefereras. Företagen har medvetna strategiska beslut 

där de kommunicerar sitt arbete för att få ansenlig uppmärksamhet. Samtidigt är strävan efter 

uppmärksamhet tvåeggad då komplexiteten i kommunikationen härrör till promoters paradox. 

Vi uppfattar att företagen är medvetna om den misstänksamhet som existerar hos 

omgivningen. Misstänksamheten grundar sig på den reaktion mot storföretag, globaliseringen 

samt de företagsskandaler som inträffade i slutet av 1990-talet. Eftersom företagen är 

medvetna och förstår omgivningens misstänksamhet innebär det en skör balansgång i 

relationen till företagens kommunikation. De marknadsmässiga fördelarna är enorma för 

företagen vilket innebär att företagen bör vara försiktiga med att inte övermarknadsföra 

engagemanget. Kommunikationen kan uppfattas som PR och spä på en existerande 

misstänksamhet där misstron istället för förtroendet ökar. Vi hävdar att företagen är i en 

moment 22 (Heller, 1961) situation där kommunikationskomplexiteten måste hanteras med 

silkesvantar så att omgivningens samt intressenternas förtroende vidmakthålls.  

 

5.1.3 Skyltfönsterstrategi – en positiv konnotation 

Företagen har också en medvetenhet där man förstår att glasyren på tårtan inte bara skall 

skådas som aptitretande utan nödgas även smaka gott. Ord och handling bör överrensstämma. 

På så sätt menar vi att termen skyltfönsterstrategi faktiskt kan vändas ut och in på där 

konsekvensen blir att termen istället får en positiv konnotation. Företagen kommunicerar sitt 

skyltfönster d.v.s. den exteriör som omvärlden ser, samtidigt som att innehållet d.v.s. 

interiören faktiskt avspeglar exteriören. Företagen bör enligt oss vara stolta över sin 

skyltfönsterstrategi eftersom interiören och exteriören integreras – tårtans utseende likställs 

alltså med tårtans innehåll och smak.  
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5.1.4 Avsaknad av sociala medier – intressenter attraheras inte  

Empirin uppvisade ett för oss förvånansvärt resultat år 2010 i den så kallade data-eran. 

Företagen har en nästintill total avsaknad av sociala medier i sin kommunikationsstrategi 

eftersom företagen praktiskt taget inte alls använder sig av sociala medier, Facebook, Twitter, 

YouTube etc. Enligt vår uppfattning är sociala medier ett ypperligt dialoginstrument med 

enkla kanaler att kommunicera via. Vi upplever att företagen känner en osäkerhet inför denna 

virtuella miljö och hanterar inte de moderna kommunikationsverktygen ännu. Istället är det 

traditionell information med liten uppmaning till vidare dialog som existerar på företagens 

”traditionella webbsidor”. Det skulle vara lättare att föra en dialog med intressenterna genom 

sociala medier och på så sätt finns det ytterligare en möjlighet att öka intresset för det 

företagsfilantropiska engagemanget. Komplexiteten och även paradoxen är att företagens 

filantropiska engagemang inte attraherar intressenterna vilket våra företag har 

uppmärksammat. Vi menar istället att förutsättningarna för engagemang och dialog via de nya 

medierna inte har bearbetats effektivt av företagen så att intressenterna inte har fått möjlighet 

till att engageras och involveras. Företagen bör enligt oss påbörja ett arbete med social medier 

omedelbart för att involvera och kommunicera intressenter. Våra företag bör leva i samma 

datavärld som resterande befolkning. 

 

5.1.5 Gap mellan teori och praktik  

Envägskommunikationen dominerar fortfarande samtidigt som intressent-

involveringsstrategin i princip går obemärkt förbi de flesta av våra företag. Vi hävdar att 

företagen behöver en närmare koppling mellan praktik och teori för att hörsamma de mest 

effektiva kommunikationsstrategierna i relation till deras företagsfilantropiska 

kommunikation. Samtidigt upplever vi en svårighet i den bemärkelse att de teoretiska 

framtidsvisionerna är tankgångar som företagen har svårigheter att praktiskt genomföra dels 

utifrån perspektivet att företagen ligger några år efter den teoretiska forskningen, dels att de 

teoretiska tankarna kan uppfattas som illusioner i den praktiska verkligheten.  

 

5.1.6 Innanför eller utanför kärnverksamheten 

Vi anser även att det finns en komplexitet i förhållande till det faktum om engagemanget skall 

vara inom eller utanför kärnverksamheten. Vi menar att företagen kan få det betydligt enklare 

att kommunicera och engagera sina utomstående intressenter i en intressent-
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involveringsstrategi om företagsfilantropin är en naturlig förlängning av kärnverksamheten. 

Samtidigt är detta motsägelsefullt då omgivningen kan uppfatta företagets engagemang som 

ett försök till ren och skär PR. Empirin har visat att det inte är lika lätt att engagera externa 

intressenter när engagemanget är utanför kärnverksamheten eftersom intressenterna inte 

uppfattar vikten av att involvera sig. Företagsfilantropi utanför kärnverksamheten bör enligt 

oss istället fungera som ett komplement till företagsfilantropi i linje med kärnverksamheten. I 

och med att det blir en intern angelägenhet där utomstående intressenter inte är med och för 

en dialog. Vi hävdar att ett växelverkande engagemang med både företagsfilantropi inom 

såväl som utanför kärnverksamheten skapar den ultimata kommunikationseffekten internt och 

externt.  

 

5.1.7 Interna fördelar - personalvård och teambuilding 

Empirins entydighet i relation till företagens kommunikation överraskade oss. Arbetssökande 

väljer idag arbetsgivare efter grad av företagens sociala ansvarstagande. Med den vetskapen 

konstaterar vi att företagen klart och tydligt använder meningsskapande, meningsgivande 

samt medskapande kommunikationsteorier i sin företagsfilantropiska verksamhet för att skapa 

en effektiv personalvårdande strategi samt en modern version av teambuilding. What’s in it 

for me-aspekten är alltså genomgående eftersom de interna fördelarna som tidigare diskuterats 

är gigantiska för företagen och därmed en sporre för att företagen skall förvalta sitt 

engagemang exemplariskt.  Slutmålet d.v.s. mottagarna av det företagsfilantropiska 

engagemanget kommer praktiskt taget aldrig i fokus vilket vi finner förvånansvärt. 

Kommunikationen bör inte bara utgöra ett försök till att säkerställa attraktiva arbetssökande 

samt stärka företagets kultur utan även klart och tydligt uttrycka mottagarnas mål med det 

gemensamma företagsfilantropiska engagemanget.  

 

5.2 Slutsatser 

I föregående del presenterade vi hur och varför företagen kommunicerar 

företagsfilantropi samt komplexiteten i kommunikationen av företagsfilantropi. I 

förhållande till uppsatsens syfte kan vi dra följande slutsatser: 

Undersökningen konstaterar att företagen kommunicerar sitt sociala ansvarstagande 

med utgångspunkt i ett självcentrerat och självförverkligande egenintresse och inte för 

den goda handlingens skull. Den goda handlingen blir istället en bieffekt. Socialt 
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ansvarstagande är marknadsekonomins svar på allmänhetens misstro där det för 

företagets del handlar om att förtjäna omgivningens förtroende för det svenska 

näringslivet samt de egna intressenterna. Företagen försöker därför skapa sig ett gott 

rykte genom att applicera socialt ansvarstagande i verksamheten och kommunicerar 

konceptet utifrån egenintresse. Detta leder i sin tur till gigantiska interna fördelar såsom 

personalvård och teambuilding samt externa fördelar såsom marknadsföring och PR.   

Vi drar även slutsatsen att svenska företag torde våga för att vinna. Företagen bör 

sätta sig in i vad företagsfilantropi är och ha mod nog att ta ställning. Sluta imitera 

varandras sociala ansvarstagande. Låt isomorfismen vara död! Slicka i er den 

företagsfilantropiska tårtan med stolthet. Den svenska glasyren kan faktiskt smaka lika 

gott som den ser ut! 

 

5.3 Vårt bidrag till forskningsfältet och näringslivet 

Med hänsyn till vår undersökning ser vi att den kommunikativa aspekten på företagsfilantropi 

är i det närmaste helt obefintlig inom svensk forskning. Vår undersökning blir således 

banbrytande eftersom vi redogör hur och varför några företag väljer att kommunicera socialt 

ansvarstagande samt att vi attackerar komplexiteten i kommunikationen av företagsfilantropi.  

Då fältet är en oplöjd mark är vårt bidrag inte bara av intresse för forskningsvärlden utan även 

fascinerande för en rad olika individer inom svenskt näringsliv. Företag som ponerar att 

engagera sig i socialt ansvarstagande bör ta del av undersökningen för att snitslas runt de 

kommunikativa fördelar samt utmaningar med företagsfilantropi. Vi tror specifikt att 

kommunikationsavdelningar, marknadsföringsavdelningar, personalavdelningar samt 

ekonomiavdelningar skulle kunna dra nytta av undersökningen. Vidare är bidraget intressant 

för konsultföretag som inriktar sig på socialt ansvarstagande så att de kan få en inblick i den 

kommunikativa problematiken kring företagsfilantropi. Vi anser även att mottagaren av det 

företagsfilantropiska engagemanget dvs. de ideella organisationerna skulle kunna dra nytta av 

att läsa undersökningen för att få en djupare förståelse kring företagens kommunikativa 

problematik kring engagemanget.  
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5.4 Förslag till vidare forskning 

Som vi tidigare nämnt är forskningen kring de kommunikativa aspekterna av 

företagsfilantropi i det närmaste obefintliga. Marken bör snarast plöjas. I förhållande till 

vår undersökning anser vi att forskning skulle kunna genomförs utifrån hur den svenska 

skattelagstiftningen alternativt den svenska aktiebolagslagen påverkar företagens 

kommunikation av företagsfilantropiskt engagemang. Vidare menar vi att forskning kan 

genomföras för att granska hur intressenterna uppfattar kommunikationen kring 

företagsfilantropi. Vi tror att man dels kan undersöka interna intressenter såsom de 

anställda och deras upplevelse av kommunikationen men även de externa intressenterna 

för att ta del av möjligheten av intressentinvolvering. Sist men inte minst hävdar vi med 

bestämdhet att influenserna från Amerika kommer att fortsätta. Detta innebär att 

företagsfilantropin kommer att vidareutvecklas även i Sverige. Vi ser att nästa steg kan 

medföra att svenska företag börjar applicera den så kallade 1/1/1 modellen. Benioff och 

Southwick (2004) samt Benioff och Carlye (2007). De menar att företag skall bidra med 

en procent av kapitalet, en procent av de anställdas tid och en procent av vinsten. Detta 

kommunikationsfenomen bör forskare i framtiden undersöka.  

Med dessa ord avslutar vi vår masteruppsats. Vår förhoppning är att den kan bidra 

med fascinerande och inspirerande nya tankegångar kring begreppet företagsfilantropi 

samt det kommunikativa perspektivet.  Ett fenomen som vi anser är den åtråvärda 

glasyren på den nya och välsmakande svenska tårtan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Företagen 

 

Filantropa 

Filantropa är ett privat Stockholmsbaserat konsultföretag som drivs ensamt av Katherine 

Angelo Lindqvist. Filantropa uppmuntrar företag att stå till tjänst för samhället, och hon 

hjälper svenska företag att implementera filantropiska program som en del av företagskulturen 

samt hur de ska hitta rätt i givandesystemet.  

Intervjuperson: Katherine Angelo Lindqvist 

Titel: Ägare av Filantropa 

Webbsida: www.filantropa.com. 

  

Volontärbyrån  

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som skräddarsyr företagsvolontärprogram så att 

företag kan låta sina anställda volontära på arbetstid. Volontärbyrån underlättar även för 

volontärer och ideella organisationer att hitta varandra.  

Intervjuperson: Amelie Silfverstolpe 

Titel: Ägare av Volontärbyrån 

Webbsida: www.volontarbyran.se.  

 

Accenture  

Accenture är ett av världens ledande konsultföretag med cirka 177 000 anställda varav 900 

medarbetare i Sverige. Accenture arbetar med management konsulttjänster, IT-tjänster och 

ansvarslösningar och den globala omsättningen år 2009 var 21,58 miljarder US$. För 

Accenture innebär socialt ansvarstagande corporate citizenship och där bl.a. personliga 

insatser i utvecklingsländer är möjligt.  

Intervjuperson: Anna Markelius 

Titel: Marknadschef 

http://www.filantropa.com/
http://www.volontarbyran.se/
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Webbsida: www.accenture.se 

Corporate citizenship report 2008-2009: 

http://digital.virtualmarketingpartners.com/vmp/accenture/corporate-citizenship/index.php.  

 

eWork   

eWork är en av Nordens ledande konsultmäklare med ca 110 medarbetare samt en omsättning 

under 2009 på 1,6 miljarder kronor. eWorks affärsmodell innebär att företag köper konsulter 

med specialkompetens inom IT, teknik, telekom och verksamhetsutveckling. Företaget har ett 

filantropiskt engagemang där de anställda har möjlighet att varje månad utnyttja tre timmar av 

sin arbetstid till ideellt arbete. De ideella organisationerna som eWork aktivt arbetar med är 

Mentor och World’s Children’s Prize for the Rights of Children. 

Intervjuperson: Madeleine Bergenheim 

Titel: Projektansvarig för filantropi 

Webbsida: www.ework.se 

Årsredovisning: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/FF/DA/wkr0011.pdf.   

 

If  

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med ca 6900 medarbetare och en brutto 

premieinkomst på 3,89 miljarder € år 2009.  Bolaget ägs av finländska Sampokoncernen och 

If erbjuder skadeförsäkringar till både företag och privatpersoner. Ifs sociala ansvarstagande 

förlänger deras kärnverksamhet som trygghetsleverantörer och de anställda får på betald 

arbetstid, involvera sig i ideella organisationer.  

Intervjupersoner: Katarina Mohlin 

Titel: Kommunikationsdirektör 

Intervjuperson: Mats Nordenskjöld 

Titel: Head of public affairs 

Webbsida: www.if.se  

Årsredovisning: http://www1.sampo.com/annualreport/2009/.  

 

http://www.if.se/
http://www1.sampo.com/annualreport/2009/


 62 

Sigma AB 

Sigma AB är en ledande leverantör av lösningar inom IT, management och 

informationslogistik. Företaget är en del av Sigma koncernen som totalt har 1100 medarbetare 

fördelat på nio länder. Omsättningen år 2009 var 1,15 miljarder kronor. Sigmas CSR-

engagemang heter Star for life och startades av företagets ägare.  

Intervjuperson: Anna Helton 

Titel: Informationsansvarig 

Webbsida: www.sigma.se  

Årsredovisning: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/CB/CF/wkr0011.pdf.  

 

Trygg-Hansa  

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med ca 2000 medarbetare runt om 

i landet och en årspremievolym på över tio miljarder kronor. Trygg-Hansa är ett helägt 

dotterbolag till danska Codan. Trygg-Hansa erbjuder försäkringar till både företag och 

privatpersoner och är marknadsledande inom barnförsäkringar. Det sociala ansvarstagandet är 

brett och inkluderar exempelvis miljöinitiativ, medarbetarinitiativ, kundinitiativ samt 

samhällsinitiativ som bl.a. inbegriper volontärveckan där medarbetare på involveras på 

arbetstid.   

Intervjuperson: Dorte Eckhoff 

Titel: Nordisk CSR-chef 

Webbsida: www.trygghansa.se  

Ansvarsrapport:  http://csr.trygghansa.se/media/304.pdf.  

 
 

 

 

 

  

 

http://www.sigma.se/
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/CB/CF/wkr0011.pdf
http://www.trygghansa.se/
http://csr.trygghansa.se/media/304.pdf
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Bilaga 2 Intervjuguide till företagen  

 

1. Namn och befattning  

2. Berätta lite om ert företag  

3. Vad innebär socialt ansvarstagande för ert företag?  

- Vad innebär socialt ansvarstagande konkret för er?  

- Är XXX baserat på kärnverksamheten eller något annat, frivillighet?  

4. Vilket begrepp (XXX) använder ni för socialt ansvarstagande och hur definierar ni 

detta begrepp? 

5. Varför har ni valt att implementera XXX på ert företag?  

6. Vad har ni för mål med ert XXX-arbete? 

7. Hur har ni tagit fram XXX? Vilka har varit med i processen för att ta fram XXX?  

8. Vilka i företaget arbetar med XXX och vilka befattningar/titlar innehar de? 

- Rör XXX organisationen eller tillhör det marknadsföringen 

9. Vad är intentionen med er kommunikation av XXX?  

- information, marknadsföring, övertalning, ömsesidig förståelse, 

varumärkesbyggning,  

- konkurrensfördel vid rekrytering, gentemot andra intressenter 

10. Hur präglar XXX företaget?  

- Genomsyrar XXX ert företag d.v.s. är det en företagsfilosofi eller är det en 

separat enhet? (Vision/mission)  

11.  Hur kommunicerar ni ert XXX-arbete internt?   

- På vilket sätt och genom vilka kanaler 

- Varför är dessa kanaler valda? 

- Hur kommunicerar ni ert ansvarstagande till era intressenter, ex anställda? 

- Vad kommuniceras: orsaker, värderingar, program, aktiviteter, utmaningar, 

framgångar? 

12. Vad är utmaningarna med att kommunicera XXX-arbetet internt? 

13. Vilka är de interna fördelar alternativt nackdelarna ni upplever? 

14.  Hur kommunicerar ni ert XXX-arbete externt?   

- På vilket sätt och genom vilka kanaler 

- Varför är dessa kanaler valda?  

- Hur kommunicerar ni ert XXX-arbete till era intressenter, ex kunder, ägare? 
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- Vad kommuniceras: orsaker, värderingar, program, aktiviteter, utmaningar, 

framgångar?  

- Publicerar ni information om implementerade XXX-projekt i årsredovisningen 

eller på hemsidan? 

15. Vad är utmaningen med att kommunicera XXX-arbetet externt? 

16. Vilka är de externa fördelarna alternativt nackdelarna som ni upplever? 

17.  Önskar ni publicitet om ert XXX-arbete? 

- Om ja: Varför och vad får man ut av publiciteten?  

- Vilken typ av publicitet önskar ni?   

- Om nej: Varför inte? 

18. Hur får ni återkoppling på ert XXX-arbete internt alternativt externt?  

19. Hur hanterar ni positiv alternativ negativ kritik angående ert XXX-arbete?  

20. På vilket sätt utvärderar ni ert XXX-arbete? 

21. Hur ser framtiden ut för ert XXX-arbete? (Trend = Samhällsansvar). 

22. Skulle ni kunna kalla ert arbete för filantropi?  
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Bilaga 3 Intervjuguide till expertreferenserna   

 

1. Namn och befattning 

2. Berätta lite om ditt företag 

3. Vilket begrepp (XXX) använder du för socialt ansvarstagande och hur 

definierar du detta begrepp?  

4. Varför tycker du företag ska befatta sig med XXX?  

5. Vem i företaget tycker du bör arbeta med XXX-frågor? 

6. Vad är målet med företags XXX-arbete? 

- För ledningsgrupp, för anställda 

7. Hur kan man engagera företag för att öka medvetenheten kring XXX? 

8. Vem är med i processen för att ta fram XXX?  

- För ledningsgrupp, för anställda 

9. Hur präglar XXX företag?   

10. Hur tycker du företag skall kommunicera XXX-arbete internt?  

- varför ska de kommunicera XXX-arbetet internt? 

- På vilket sätt och genom vilka kanaler 

- Varför ska dessa kanalerna väljas?  

- Hur kommuniceras XXX till intressenter, ex anställda? 

- Vad ska kommuniceras: orsaker, värderingar, program, aktiviteter, 

utmaningar, framgångar? 

11. Vad är utmaningarna med att kommunicera XXX-arbetet internt? 

12. Vilka är de interna fördelar alternativt nackdelarna som företaget/anställda 

upplever? 

13. Hur tycker du företag skall kommunicera XXX-arbete externt?  

- varför ska de kommunicera XXX-arbetet internt?  

- Hur kommuniceras XXX-arbetet till intressenter, ex kunder, ägare? 

- Vad ska kommuniceras: orsaker, värderingar, program, aktiviteter, 

utmaningar, framgångar?  

- Ska information om implementerade XXX-projekt publiceras i 

årsredovisningen eller på hemsidan? 
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14. Vad är utmaningarna med att kommunicera XXX-arbetet externt? 

15. Vilka är de externa fördelarna alternativt nackdelarna som företag/anställda 

upplever?  

16. Vill företag ha publicitet angående deras XXX-arbete? 

- Om ja: Varför och vad får man ut av publiciteten?  

- Vilken typ av publicitet önskar företag? 

- Om nej: Varför inte? 

17. Vad är intentionen med den externa kommunikationen av XXX?  

18. Hur tycker du framtiden ser ut för XXX-arbetet i Sverige?  
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 Bilaga 4 Kompletterande intervjufrågor 
 

1. Hur omtalas sociala ansvarstagande i företagets kommunikationsstrategi?   

-  kan vi få ta del av företagets kommunikationsdokument? 

  

2. Vilka möjligheter har anställda, kunder, ägare och eventuellt andra intressenter till att 

påverka företagets social ansvarstagande? 

- påverka i form av att ge respons?  

- hur blir i så fall responsen tagit till vara?  

 

3. Tycker ni socialt ansvarstagande är mätbart och hur uppvisar ni i så fall dessa mätbar 

data?  

- till vem visar ni upp dessa data?  

  

4. Vad lägger ni i begreppet information? 

 

5. Vad lägger ni i begreppet dialog?  

 

6. Vad är skillnaden mellan dialog och information för ert företag? 

 

7. På vilket sätt utkristalliseras information och dialog i ert företag i förhållande till 

socialt ansvarstagande?   

 

 

 

 

 


