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Titel:   Organisationers samhällsansvar 

        - Att förmedla CSR via sociala medier 

 

Problemformulering:  Vad avgör hur sociala medier används vid kommunikation  

               av CSR 

 

Syfte:   Syftet med uppsatsen är att utreda vad som avgör hur  

                      CSR används i sociala medier. 

 

 

Metod: En studie inspirerad av tvärsnittsdesign med 

semistrukturerade intervjuer. Vi har gjort ett strategiskt urval 

där vi analyserat datan utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 

Studien har en deduktiv forskningsansats med en kvalitativ 

forsknings-strategi.  

 

Slutsats:  CSR och kommunikation är nära sammankopplade och  

på  grund av att sociala medier idag är den nya formen av 

massmedia behövs det nya uppfattningar om organisationers 

arbete kring CSR. Vår studie har kommit fram till att det är 

till stor del inställning till fenomenet CSR som avgör hur det 

sedan kommuniceras via sociala medier. Men även att det 

finns andra avgöranden som kan leda till att CSR 

kommuniceras på olika sätt. 

 

Nyckelord:   CSR, Sociala medier, Kommunikation,  
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 Inledning 
I det här kapitlet kommer vi att inleda med att introducera CSR, sociala medier och 

kommunikation. Sedan går vi vidare med att beskriva problematiken med fenomen. 

 

1.1 Bakgrund 

Kommunikation och CSR, Corporate Social Responsibility, är nära sammankopplade 

med varandra och enligt Borglund et al. (2017) hade CSR knappt funnits utan 

kommunikativa aspekter. Det är enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2008) 

lönsamt för organisationer  att arbeta med CSR och det kan på lång sikt öka värdet av 

organisationen. Att arbeta med CSR kan ge organisationer konkurrensfördelar och skydd 

mot skandaler som kan skada de förtroende som organisationen har byggt upp med dess 

intressenter (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008). Fortsättningsvis argumenterar 

Borglund et al. (2017) att kommunikation har genom sociala medier även skapat nya 

uppfattningar om organisationers arbete kring CSR.  

 

Ett exempel på en organisation som skadade sitt förtroende gentemot sina intressenter, 

och som resulterade i en skandal, är Facebook. Det kom till allmänhetens kännedom att 

det digitala analysföretaget Cambridge Analytica, som Facebook hade anlitat, hade 

otillåten datainsamling från miljontals Facebook-användares konton. I skandalen 

framkom det att den otillåtna datainsamlingen hade använts för att nå över 50 miljoner 

amerikaner på Facebook under det amerikanska presidentvalet som kan ha påverkat valets 

resultat. Den här skandalen har beskrivits som en av de största dataläckor i historien 

(Lundin, 2018; Cadwalladr & Graham-Harrison, 2018). Det här är enligt oss ett tydligt 

exempel på att Facebook inte har arbetat tillräckligt med CSR i sina leverantörskedjor 

och enligt Borglund et al. (2017) är det organisationens ansvar att arbetet med CSR sker 

i hela leverantörskedjan.  

 

Vidare uppfattar vi att händelsen med Cambridge Analytica bröt mot Facebooks etiska 

ansvar, det etiska ansvaret borde innebära att Facebook tar ansvar så att deras 

underleverantörer inte missbrukar sin position. Vi upplever också att deras sociala ansvar 

gentemot samhället försummats. Facebook försummade sitt sociala ansvar på grund av 

att händelsen gick emot den grundläggande principen som socialt ansvar innebär. Socialt 

ansvar innebär att vara en god samhällsmedborgare och driva sin verksamhet med hänsyn 

till andra medborgares hälsa och välbefinnande (Grankvist, 2012). En konsekvens av det 
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här blev att i Sverige ville 21 procent av de tillfrågade i en Sifo-undersökning avsluta sina 

konton efter skandalen (Så många svenskar vill lämna Facebook, 2018). Vi vill belysa 

med det här exemplet hur viktigt det är att organisationer inte försummar sitt 

samhällsansvar som de har.  

 

Sociala medier är kommunikationskanaler som erbjuder ett billigt och effektivt verktyg 

som organisationer kan använda sig av för att förmedla budskap (Dutot, Lacalle Galvez 

& Versailles, 2016). I och med att dagens samhälle är ett nätverkande samhälle med 

ständig tillgång till internet krävs det nya tillvägagångssätt för att förstå och tillmötesgå 

hur ekonomi, kultur och samhället påverkas. Det behövs nya tillvägagångssätt eftersom 

landsgränser har fått mindre betydelse för den globala arbetsmarknaden och det finns 

även en global medvetenhet angående hur organisationer arbetar (Castells, 2010). Den 

ökade medvetenheten finns även i samhället angående organisationers samhällsansvar i 

fråga om sociala, humanitära samt miljöfrågor. Medborgare i samhället kräver också att 

organisationer agerar etiskt mot samtliga intressenter. För att hantera kraven på etiskt 

handlande är det vanligt att organisationer använder sig av CSR policys eller strategier 

(Dutot, Lacalle Galvez & Versailles, 2016). I praktiken handlar CSR om att 

organisationer tar ansvar utöver det lagen kräver (Borglund et al., 2017; Grankvist, 2012) 

och det är vedertaget bland samhällsvetenskapliga forskare att CSR är ett bra  

tillvägagångssätt för organisationer att bibehålla sin legitimitet (Schultz, Castelló & 

Morsing, 2013). Det finns olika infallsvinklar på hur CSR, sociala medier och 

kommunikation interagerar. Vidare i arbetet kommer vi att presentera olika synsätt på 

problemområdet med fenomenen för att sedan leda in på vår valda problemformulering. 

 

1.2 Problemdiskussion 

All media, gammal (TV, tidskrifter) som ny (internet, sociala medier) har en 

grundläggande roll för CSR där kritik kan ges, anklagelser görs samt debatter skapas 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008). På grund av globaliseringen och sociala 

medier gör det att ny media möjliggör inte enbart för organisationer eller personer med 

specifika kunskaper inom ett visst område att föra fram kritik om organisationers arbete 

med CSR (Schultz, Castelló & Morsing, 2013). Vi uppfattar att det nya sättet att 

kommunicera via sociala medier, gör att det blir mer komplicerat att styra relationer till 

sina intressenter samt att kommunikationen av CSR till sin omgivning blir större och mer 

komplex. Det finns olika synsätt på problematiken med CSR, sociala medier och 
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kommunikation på grund av att sociala medier utgör en kommunikativ plattform där 

människor kan ha många olika åsikter (Castelló, Morsing & Schultz, 2013). Castelló, 

Morsing och Schultz (2013) ställer sig frågande till hur legitimitet för CSR kan skapas 

via sociala medier i och med tillgängligheten för kritik och debatt. En problematik som 

uppstår är därför hur legitimitet för organisationers arbete angående CSR ska bli legitimt 

om det hela tiden blir ifrågasatt och inte kan kontrolleras av organisationen (Castelló, 

Morsing & Schultz, 2013).  

 

Enligt Whelan, Moon och Grant (2013) har organisationer, i syfte till bolagsstyrning, 

uppfattat fördelen med att analysera risker och möjligheter med sociala medier men att 

analysera sociala medier utifrån CSR är inte lika förekommande. Utifrån detta uppfattar 

vi att forskningen kring CSR inte fullt ut tar hänsyn till sociala mediers påverkan på CSR 

men också att organisationer inte är tillräckligt medvetna om sociala mediers påverkan 

på verksamhetens samhällsansvar som CSR innebär. En problematik blir därför att den 

teoretiska referensramen angående sociala medier och CSR behöver konkretiseras för att 

uppmärksamma de förändringar som har skett i relationen mellan organisationen och dess 

intressenter.  

 

Ett annat problem med CSR, sociala medier och kommunikation är att det är utmanande 

att kommunicera ut arbetet angående CSR som organisationen gör. Det är utmanande på 

grund av att när människor blir medvetna om de arbetet organisationer gör för samhället 

möjliggör sociala medier att arbetet enkelt kan kritiseras och ifrågasättas. Därmed blir det 

en problematik för chefer i organisationer att hantera människors kritik i det öppna 

kommunikationslandskapet som sociala medier innebär (Rim &  Song, 2016). Enligt 

Schultz, Castelló och Morsing (2013) kan konflikt och diskussion vara positivt och skapa 

legitimitet för organisationers arbete kring CSR men med konflikter och diskussioner på 

sociala medier tillkommer det även okända negativa aspekter. Därmed skapas det en 

problematik när det inte finns tillräckligt med vetskap om både de positiva och negativa 

aspekterna som kommunikation via sociala medier medför (Schultz, Castelló & Morsing, 

2013).  

 

Kommunikation, sociala medier och CSR är enligt oss tre komplexa fenomen som 

samverkar med varandra vid arbetet med CSR. På grund av den ökade hastigheten på 

kommunikation via sociala medier mellan organisationer och samhällen har Schultz, 
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Castelló och Morsning (2013) bidragit med ett nytt synsätt på CSR, det kommunikativa 

synsättet. Vår uppfattning är att det kommunikativa synsättet utmanar andra synsätt på 

CSR som direkt eller indirekt karaktäriserar kommunikation av CSR som något som 

enbart kommer inifrån verksamheten och ut till omgivningen (Porter & Kramer, 2006; 

Porter & Kramer, 2011; Schwartz & Carroll, 2013; Crane, Matten & Moon, 2008/2008; 

Seele & Lock, 2015; Ghoshal, Scherer & Palazzo, 2011).  

 

Vi anser att det kommunikativa synsättet inte belyser tillräckligt väl vad det är som avgör 

hur sociala medier används vid kommunikation av CSR. På grund av att sociala medier 

kan ge en snedvriden uppfattning av CSR och dess budskap och eventuellt göra mer skada 

än nytta för organisationer (Whelan, Moon & Grant, 2013) är vår uppfattning att det är 

fördelaktigt att utöka det kommunikativa synsättet. Som vi tidigare har nämnt här ovan 

finns det olika problem som är relaterade till CSR, sociala medier och kommunikation. 

Men i vår studie är vi intresserade av att studera vad det är som avgör hur CSR 

kommuniceras via sociala medier. Genom att vi strävar mot att utreda vad det är som 

avgör hur CSR kommuniceras via sociala medier kan vi bidra till en ökad förståelse vilken 

slags påverkan sociala medier har. Sociala medier har påverkat kommunikation och 

påverkat arbetet kring kommunikation av CSR och därav är vår uppfattning att de tre 

fenomenen behöver studeras mer i ett samband. 

 

1.3 Problemformulering  

Diskussionen ovan leder fram till följande problemformulering:  

 

- Vad avgör hur sociala medier används vid kommunikation av CSR? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda vad som avgör hur CSR används i sociala medier. 
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 Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra och argumentera för de val vi har gjort i 

studien. Vi kommer även att presentera samtliga av de respondenter som vi har 

intervjuat. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär  

Vår uppfattning är att samverkan mellan fenomenen, CSR, sociala medier och 

kommunikation, är så pass komplex att det är fördelaktigt att först anskaffa en teoretisk 

referensram eftersom vi ämnar utöka den redan befintliga teoretiska referensramen. I vårt 

arbete vill vi studera vad det är som avgör hur organisationers arbete med CSR 

kommuniceras via sociala medier. För att utreda vad det är som avgör anser vi att det 

mest lämpade tillvägagångssättet är att studera respondenternas uppfattningar om 

fenomenen. Genom att utreda respondenternas uppfattningar kring detta anser vi att det 

mest lämpade sättet att gå tillväga är att först skapa oss en teoretisk referensram om 

begreppen. Det är det mest lämpade tillvägagångssättet för att begreppen är enligt oss tre 

komplexa fenomen som samverkar med varandra vid arbetet med CSR. Sociala medier 

har påverkat kommunikation och påverkat arbetet kring kommunikation av CSR (Schultz, 

Castelló & Morsing, 2013).  

 

Fortsättningsvis anser vi att för att kunna utreda vad det är som avgör hur 

kommunikationen av CSR sker via sociala medier är en tvärsnittsdesign ett bra 

tillvägagångssätt för att få en bred uppfattning om fenomenet. För att få en bred 

uppfattning gjorde vi tio intervjuer med olika personer från olika organisationer för att ta 

reda på om det finns gemensamma variabler som samspelar med varandra. (Denscombe, 

2016; Bryman & Bell, 2017) Utifrån arbetets insamlade data är vi intresserade av att 

analysera den på en organisatorisk nivå där det som avgör hur organisationer väljer att 

kommunicera sitt arbete med CSR via sociala medier kan tänkas hjälpa både stora och 

små organisationer.  

 

2.2 Forskningsansats 

Vi har valt att först skaffa oss en uppfattning om CSR, sociala medier samt 

kommunikation genom att läsa tidigare teorier. Vi har i och med strävan att först skaffa 

oss en teoretisk referensram, sökt efter en intressant infallsvinkel för vårt fenomen. 

Utifrån det har vi sedan testat vår teoretiska referensram och den infallsvinkel vi valt på 
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verkligheten med en strävan om att hitta det som avgör hur CSR kommuniceras via 

sociala medier. Vi har därför valt en deduktiv ansats eftersom syftet med en deduktiv 

ansats är enligt Ormerod (2009) att se om förväntningarna forskaren skaffar sig stämmer 

överens med verkligheten. Författaren förklarar vidare att den deduktiva 

forskningsansatsen används för att undersöka relationen mellan teori och empiri och på 

grund av vårt syfte anser vi att den deduktiva forskningsansatsen är mest lämpad.  Vidare 

förklarar Jacobsen (2002) att förväntningarna bygger på tidigare empiri och teori och 

eftersom vi anser att vårt ämne är komplext och utbrett krävdes det en förförståelse om 

ämnet innan vi gick ut till verkligheten för att samla in empiri. Men däremot uttrycker 

Jacobsen (2002) kritik mot forskaren som använder sig av en deduktiv ansats att leta 

enbart efter relevant information för forskaren och därmed finns en risk att viktig 

information förbises. För att minska risken att enbart leta efter vad vi anser är relevant 

information har vi försökt att läsa flera olika synsätt på CSR, sociala medier och 

kommunikation för att minimera risken att vi missar viktig information.  

 

2.3 Forskningsstrategi  

Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi på grund av att vi stävar efter att undersöka 

respondenternas uppfattningar och perspektiv för de fenomen vi studerar. Vår 

forskningsstrategi är att samla in mjukdata (åsikter, uppfattningar, invändningar, 

ovisshet) om CSR, sociala medier samt kommunikation och enligt Starrin (1994/1994) är 

mjukdata det som bland annat kännetecknar en kvalitativ forskningsstrategi. På grund av 

att forskare kan få ut kvantitativ, eller numerisk data, utifrån kvalitativ empiri är det 

meningslöst att försöka förtydliga och göra en distinktion mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod (Åsberg, 2000). Enligt Åsberg (2000) bör distinktionen mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi reduceras till en bestämning på datanivå och 

inte kategorisera hela det teoretiska eller metodologiska området.  

 

På grund av att CSR, sociala medier och kommunikation är i en konstant föränderlig 

process är det en anledning till att vi har valt en kvalitativ analys. Starrin (1994/1994)  

förklarar att om målsättningen med en kvalitativ analys är att identifiera icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på 

variationer, strukturer och processer är den kvalitativa ansatsen mest lämpad. CSR, 

sociala medier och kommunikation är var för sig kända forskningsfenomen, men 

tillsammans är vår uppfattning att de bildar en otillfredsställande känd företeelse. Därför 
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anser vi att en kvalitativ analys av mjukdata om dessa företeelser tillsammans kan ge en 

bättre förståelse om hur CSR kommuniceras via sociala medier.  

 

2.4 Undersökningsdesign  

Det är inte med enkelhet som vi har kunnat välja en passande undersökningsdesign som 

lämpar sig till för att besvara vår frågeställning som lyder: Vad avgör hur sociala medier 

används vid kommunikation av CSR? För att kunna besvara vår fråga anser vi att vi 

behövde i arbetets början skapa oss en överblick över fenomenen CSR, sociala medier 

och kommunikation. På grund av att det är tre komplexa fenomen ansåg vi att det inte var 

lämpligt att genomföra en fallstudie av den anledning att vi vill samla in information från 

fler fall, alltså de tre fenomenen. För att något ska kunna betraktas som ett fall behöver 

det enligt Denscombe (2016) ha en tydlig identitet, ska ha mycket distinkta gränser och 

vara en helt fristående enhet. Utifrån detta upplever vi att det inte är möjligt att genomföra 

en fallstudie i vårt arbete eftersom det är tre fenomen som vi ska studera. Vi kan heller 

inte fastställa en tydlig identitet på fenomenet som CSR, sociala medier och 

kommunikation bildar tillsammans. Fortsättningsvis finns det ett tillvägagångssätt som 

kan jämföra olika fall med varandra och som kallas för multipel-fallstudie och som 

noggrant studerar och jämför olika fenomen med varandra (Yin, 2014; Baxter & Jack, 

2008). Det hade varit fördelaktigt att göra en multipel-fallstudie för att studera vad det är 

som avgör hur sociala medier används vid kommunikation via sociala medier. Men en 

multipel-fallstudie är enligt Yin (2014), Baxter och Jack (2008) tids- och resurskrävande 

att genomföra och vi anser att det inte var genomförbart med de tids- och 

resursbegränsningar vi har för detta arbete. 

  

På grund av argumentationen mot att genomföra en fallstudie eller multipel-fallstudie och 

utifrån de förutsättningar vi har för att genomföra vår studie, har vi valt en 

undersökningsdesign som är inspirerad av en tvärsnittsdesign. Men eftersom vi har en 

kvalitativ forskning, och en tvärsnittsdesign är ofta förknippat med kvantitativ forskning 

(Creswell, 2014), anser vi att vi kan enbart bli inspirerade av en tvärsnittsdesign. Däremot 

kännetecknas en tvärsnittsdesign av att forskaren målmedvetet söker efter nödvändig 

information från relevanta personer och platser (Denscombe, 2016) och i vår studie har 

vi målmedvetet sökt efter relevanta organisationer och respondenter. Genom att vi 

målmedvetet har försökt skapa en mångfald i representationen av organisationer och 

respondenter anser vi att vårt tvärsnitt kan ge en överblick över verkligheten.  
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Fortsättningsvis förklarar Jacobsen (2002) att ordet tvärsnitt innebär att forskaren studerar 

verkligheten enbart vid en tidpunkt och att en sådan undersökningsdesign är enbart 

lämplig för att antingen beskriva ett tillstånd vid en given tidpunkt och/eller att finna ut 

vilka företeelser som samvarierar vid en given tidpunkt. En annan anledning till att vi 

anser att vår studie är inspirerad av en tvärsnittsdesign är för att vi studerar fenomenet 

under en bestämd tidpunkt när vi genomförde vår datainsamling. På grund av att vi ämnar 

att studera vad det är som avgör hur CSR kommuniceras via sociala medier är det också 

betydande för oss att ta reda på de företeelser som samvarierar under datainsamlingen för 

att kunna fastställa vilka avgöranden det kan tänkas finnas. Avslutningsvis anser vi att en 

överblick över CSR, sociala medier och kommunikation, som en tvärsnittsdesign 

möjliggör, kan hjälpa oss att  utforma och fastställa avgöranden (Levin, 2006; Mann, 

2003) till fenomenet. 

 

2.5 Strategiskt urval  

I och med att vi använder oss av en småskalig tvärsnittsdesign som förknippas med 

kvalitativa data har vi valt att göra ett strategiskt urval. En anledning till urvalet vi har 

gjort är att vi vill intervjua personer som har kunskaper och/eller erfarenheter om ämnet 

vi studerar (Denscombe, 2016). En annan anledning är att vi vill ha ett brett urval som 

ska ha möjlighet att ge oss fler perspektiv på CSR, sociala medier och kommunikation 

men även perspektiv som nödvändigtvis inte känner till just begreppet CSR och dess 

betydelse. På grund av att det vi studerar är komplext och att CSR, sociala medier och 

kommunikation är var för sig tre stora forskningsfenomen anser vi att det strategiska 

urvalet lämpar sig bäst. Det lämpar sig för att ett strategiskt urval kan till viss del försäkra 

ett brett tvärsnitt även i småskaliga studier. Vidare är ett annat syfte med ett strategiskt 

urval att forskaren ska få den bästa informationen genom att forskaren avsiktligt valt ut 

ett relativt litet antal personer som sannolikt ska kunna generera värdefull data 

(Denscombe, 2016). Vi har gjort ett medvetet val av respondenter som medverkar i 

studien eftersom personerna troligtvis besitter de kunskaper och/eller erfarenheter som 

har relevans för vår studie.  

 

Vi har medvetet valt våra respondenter på grund av att de arbetar i olika stora 

organisationer, de verkar i olika branscher samt att de även innehar olika positioner inom 
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de verksamheterna. Det valet har vi gjort för att skapa en mångfald i de svar 

respondenterna ger och för att försöka skapa en bred bild om ämnet. Valet av att intervjua 

olika stora organisationer, främst de mindre, är av stor vikt för oss. Det är viktigt för oss 

för att det ska bidra till att perspektiv som kanske inte tas upp i sammanhang där CSR tas 

upp, blir hörda. Vi anser att det är betydande för vår studie att intervjua personer som 

troligtvis inte har vetskapen om CSR för att det kommer ge oss ett bredare perspektiv 

med möjlighet att undersöka hur CSR används i organisationer som nödvändigtvis inte 

arbetar med begreppet. Vi vill även tillägga att alla organisationer, oavsett storlek, har ett 

samhällsansvar och på grund av det är alla våra respondenter lika viktiga för att 

åstadkomma det breda perspektiv som vi söker. Vidare kommer det en presentation av de 

respondenter som medverkar i vår studie: 

 

• Anders Nilsson, Sydöstran. Anders arbetar som chefredaktör på Sydöstran, det 

är en tidning i Blekinge län som ingår i koncernen Gota Media. 

• Andrea Rishaug, Fonus. Andrea är kvalité- och hållbarhetsansvarig på Fonus 

och hennes vardagliga arbetssysslor är mångsidiga där kvalitéfrågor är främst 

kopplade till begravningar.  

• Jenny Nilsson, Storgatans Blommor. Jenny äger floristbutiken Storgatans 

Blommor i Kalmar där hon själv arbetar som florist. Jenny har haft butiken i cirka 

fem och ett halvt år och har en fast anställd som arbetar med henne i butiken.  

• Julia Bengtsson, Grant Thornton. Julia arbetar som Employer Brand Manager 

och ansvarar för företagets sociala medier. Grant Thornton är ett av Sveriges 

ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående 

näringsliv i Sverige.  

• Lina Vicsai, Ramböll. Lina är ansvarig för strategi och konceptutveckling på 

Ramböll. Ramböll är en samhällsrådgivare som är verksam i 35 olika länder 

världen över och är ett stiftelseägt bolag.  

• Maja Jacobsson, Miljögiraff. Maja jobbar med allt ifrån att utvärdera hållbarhet, 

hjälpa kunderna samt formulera hållbara mål och hålla de målen. Miljögiraff är 

en miljökonsult som skapar mätbarhet i miljöarbete utifrån ett livscykelperspektiv 

på miljöaspekter och hjälper deras kunder att minska sin miljöbelastning.  

• Mia Mathiasson, Projektengagemang. Mia arbetar som projektledare, 

projekteringsledare och byggledare. Projektengagemang är en konsultkoncern 
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inom samhällsbyggnad och industri där det arbetar både ingenjörer, arkitekter och 

specialister inom bland annat bygg, infrastruktur samt industri och energi.  

• Peter Göransson, Fonus. Peter arbetar på Fonus ekonomisk förening som är en 

koncern. Inom Fonus ekonomisk förening finns det varumärken som bland annat 

Familjens Jurist. Peter är marknadschef på Fonus och har arbetat inom företaget i 

cirka 30 år på diverse olika tjänster.  

• Ryan Cekander, Climate Recovery. Ryan var till en början ansvarig för att testa 

produkter men nu ansvarar han för försäljning och marknadsföring. Climate 

Recovery är ett litet familjeföretag som tillverkar och säljer ventilationssystem.  

• Sören Svensson, Fazer. Sören jobbade tidigare som kock på Fazer men arbetar 

nu som produktionsledare. Fazer är ett familjeföretag som har sitt säte i Finland 

och är en livsmedelskoncern som erbjuder tjänster inom bland annat måltider och 

bageri.  

 

2.6 Datainsamlingsmetod  

För att samla in empiri har vi i vårt arbete valt att utföra tio intervjuer, av dessa tio 

intervjuer har fyra varit fysiska intervjuer och sex intervjuer har skett via telefon. Inom 

samhällsvetenskapliga forskningsämnen är intervjuer centrala för att samla in kunskaper 

och empiriskt material. Det är även den vanligaste forskningsmetoden för forskare som 

arbetar inom en kvalitativ inriktning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015/2015; Bryman 

& Bell, 2017). Genom att intervjua fler personer i studien stärker det studiens trovärdighet 

och enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015/2015) räcker det sällan att intervjua en 

eller ett par personer, utan de anser att det är nödvändigt att komma upp i mellan tio och 

femton intervjuer. De anser även att för att få en så kallad mättnad i svarsfrekvensen krävs 

det att forskaren upplever att samma svarsmönster börjar uppstå i intervjuerna (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015/2015). Vi började få en viss mättnad i de svar intervjuerna 

genererade och kände därför på grund av både tidsbrist och mättnad i svaren att tio 

intervjuer var tillräckligt för vår studie. Vi är medvetna om att mättnaden aldrig kommer 

att bli fullständig i och med att fenomenet är föränderligt. På grund av att vi valt 

respondenter som i viss mån är svårtillgängliga för oss har det varit oundvikligt att en del 

av intervjuerna har skett via telefon. Vi har däremot valt att använda oss av Skype för att 

utför våra telefonintervjuer och det har gett oss möjligheten att se våra respondenter under 

samtalet. 
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Vi har i vår studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att vi kände 

behovet av att ha en viss kontroll över vad vi ville få ut av intervjuerna samtidigt som det 

fanns ett visst utrymme för följdfrågor. Under intervjuerna hade vi en intervjuguide till 

hands för att ha bättre koll på de frågor vi ville ta upp under intervjuerna. Intervjuguiden 

kan enligt Kvale (2007) i semistrukturerade intervjuer inkludera ett antal teman som ska 

tas upp samt en del föreslagna frågor. Fortsättningsvis har vi valt att spela in alla våra 

intervjuer för möjligheten att kunna kontrollera det som sagts men även för att kunna gå 

tillbaka och lyssna på tonlägen, ordval med mera för att lättare kunna avgöra vad 

respondenten vill förmedla. Enligt Bryman och Bell (2017) är kvalitativa forskare ofta 

intresserade av de respondenten säger, men även intresserade hur respondenten säger det, 

och då kan det vara lämpligt med att spela in intervjun (Bryman & Bell, 2017). Enligt 

Kvale (2007) är det god forskningsetik att meddela respondenten om inspelning av 

intervjun kommer att ske, och är något vi har valt att göra inför varför intervju. Vi valde 

att göra en sammanfattning efter varje intervju för att kunna ge en återkoppling till 

respondenterna och för att ge dem en chans att förtydliga om något har uppfattats 

felaktigt.  

 

2.7 Tolkning av den empiriska datan 
Vår empiri är våra personliga tolkningar av respondenternas svar om deras 

organisationers arbete om CSR, sociala medier och kommunikation. Vi är intresserade av 

att analysera den empiriska datan utifrån ett organisatoriskt perspektiv för att eventuellt 

kunna se samband/skillnader mellan respondenternas svar. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2017) finns det två grundläggande begrepp på vad reflekterande empirisk 

forskning är och dessa är tolkning och reflektion. Tolkning innebär i kontexten att all 

referering till det empiriska materialet i forskningen är tolkningsresultat och är inte en 

sanning av verkligheten. Därmed går det inte att förenkla tolkningens betydelse för 

forskningen till att enbart jämföra relationen mellan verkligheten och det empiriska 

materialet och sedan förväntas få ut ett forskningsresultat som är en sanning av 

verkligheten. Det andra grundläggande begreppet, reflektion, kan ske på flera olika nivåer 

och genom en systematisk mångfacetterad reflektion kan forskarens tolkningar uppnå en 

kvalitet som gör att den empiriska forskningen kan få ett värde (Alvesson & Sköldberg, 

2017). För att stärka vår studies kvalité och trovärdighet har vi ständigt haft en kritisk 

reflektion och en medvetenhet om det empiriska materialet. Vår empiri är personliga 

tolkningar med referenser till verkligheten i form av respondenternas svar från 
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intervjuerna och därmed har vi reflekterat noga över det empiriska materialet innan vi har 

uttalat oss om verkligheten.  

 

2.8 Studiens trovärdighet 

Enligt Svensson och Ahrne (2015/2015) skiljer sig trovärdighet i kvalitativ forskning åt 

från kvantitativ. En kvalitativ forskare kan enligt Bryman och Bell (2017) istället använda 

sig av andra begrepp för att mäta sin forskning. Dessa begreppen är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell, 2017). 

Enligt Denscombe (2016) kan begreppet tillförlitlighet användas av forskaren för att 

säkerställa att forskningen har producerats och kontrollerats i samstämmighet med de 

regler som finns. För att säkerställa vår studies trovärdighet har vi kontrollerat de regler 

och den praxis som finns för vårt fenomen, där vi kom fram till att CSR inte nödvändigtvis 

behöver ses som en negativ aspekt för organisationer. Det kan ses som en positiv 

marknadsföring genom att organisationer visar omgivningen vilket ansvar de tar och 

därmed stärks dess legitimitet. Vidare går överförbarhet att liknas med begreppet intern 

validitet som används inom kvantitativ forskning, och det handlar om i vilken 

utsträckning studien kan överföras till en annan miljö (Jacobsen, 2002). Det finns en 

sannolikhet att vår studie till viss del är överförbar på grund av det strategiska urval vi 

har gjort, som möjliggör att vi kan få ett brett tvärsnitt trots en småskalig studie. Vi är 

däremot medvetna om att studien sannolikt inte fullt ut är överförbar.  

 

Fortsättningsvis handlar pålitlighet i huvudsak om att forskaren säkerställer att det skapas 

en fullständig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2017; 

Denscombe, 2016). För att stärka pålitligheten har vi genomgående försökt vara tydliga 

för läsaren om de val vi gjort i forskningsprocessen och argumenterat för de val vi gjort. 

För att ytterligare stärka pålitligheten har vi även mottagit synpunkter och konstruktiv 

kritik från handledare, examinator och kollegor. Vi har även låtit arbetet granskas av en 

talpedagog samt en lärare i svenska för att ta emot synpunkter och idéer om hur vårt 

språkbruk på ett bra sätt ska kunna förmedla det vi vill ha sagt. Avslutningsvis handlar 

konfirmering eller bekräftelse om att det inom samhällelig forskning inte är möjligt att få 

fullständig objektivitet i studien och därför är det viktigt att forskaren är medveten om det 

och istället försöker säkerställa att forskningen sker i god tro  (Bryman & Bell, 2017; 

Denscombe, 2016).  För att bibehålla objektivitet i vår studie har vi varit medvetna om 

att vår kunskap innan forskningens start till viss del kan påverka studien.  
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2.9 Forskningsetik  

Forskningsetik är ett grundläggande inslag i samhällsvetenskaplig forskning och forskare 

förväntas arbeta etiskt för att inte påverka studiens fynd. För att fastslå att god 

forskningsetik följs finns det en samling av forskningsetiska normer som forskare bör 

följa. Det finns fyra huvudprinciper som utgör grunden för dessa forskningsetiska normer 

och principerna är att skydda deltagarnas intressen, garantera att deltagandet är frivilligt 

samt att det är baserat på samtycke och slutligen förväntas forskare genomföra sin 

forskning på ett sätt som undviker osanningar. Forskningen ska också bedrivas med 

vetenskaplig integritet samt följa den nationella lagstiftningen (Denscombe, 2016).  

 

Vi har varit noga med att arbetet ska ha en så god forskningsetik som möjligt. Under 

projektets gång har vi följt Denscombes (2016) fyra huvudprinciper om god 

forskningsetik och vi har valt att informera deltagarna vad studien handlar om på ett 

tydligt sätt. Fortsättningsvis har vi varit tydliga med att deltagandet i vår studie är 

frivilligt. En utmaning med att ha påståenden från respondenter som empiri är att få 

empiriska data tillförlitlig eftersom respondenterna kan kräva att själva vara anonyma 

eller att organisationen är det. När en respondent kräver anonymitet skapas det ett 

dilemma mellan att respektera respondentens önskan och vår studies pålitlighet 

(Denscombe, 2016). För att uppmuntra att respondenterna skulle vilja vara med i studien 

och inte vara anonyma har vi varit tydliga om vad vårt arbete handlar om. Vi har även 

informerat respondenterna om att deltagandet i vår studie kan ses som bra marknadsföring 

för organisationen och deras arbete kring CSR.  
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 En begreppsorientering inom ämnesområdet Corporate 
Social Responsibility  
I det här kapitlet kommer vi att förtydliga begreppet CSR och andra begrepp som kan 

misstolkas för att vara CSR. Vi vill förtydliga att det finns fler begrepp som kan gå under 

samlingsbegreppet CSR. 

 

3.1 Ett mångsidigt CSR 

Det finns olika begrepp inom samlingsbegreppet CSR som på olika sätt beskriver 

organisationers ansvarstagande. I det här kapitlet kommer vi nämna tre olika begrepp som 

ingår i samlingsbegreppet CSR men som är självständiga ämnesområden. De olika 

begreppen är Corporate Citizenship, Environmental and Social Governance och 

Hållbarhet. Vi tar upp de här begreppen i arbetet för att vi vill tydliggöra att det är olika 

begrepp som inte ska likställas med CSR men att de är en del av samlingsbegreppet, och 

att de olika begreppen ofta kommer upp i diskussioner om CSR. Vi vill även klargöra att 

de tre begrepp vi tar upp inte är en fullständig redogörelse för alla de begrepp som kan 

tänkas finnas inom ramen för CSR.  

 

De olika begreppen försöker precisera vad för slags arbete med CSR den specifika 

organisationen sysslar med. En anledning till att det finns olika begrepp som används 

inom CSR är på grund av att organisationers ansvar gentemot samhället har fördjupats 

och utvecklats (Borglund et al., 2017). Stora organisationer har försökt att utveckla 

verksamhetens ansvarstagande arbete gentemot samhället (Borglund et al., 2017) och det 

beror på organisationers reaktion på allmänhetens misstroende mot stora organisationer, 

samt globaliseringen (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008). Här nedan följer en 

beskrivning av de tre begrepp vi har valt att ta upp i vårt arbete.  

 

3.2 Corporate Citizenship 

Begreppet Corporate Citizenship har sin grund i att Nordamerikansk domstol slog fast att 

juridiska personer (organisationer) hade samma rättigheter som fysiska personer 

(medborgare). Efter domslutet uppstod det en diskussion om organisationer även hade 

samma moraliska och samhälleliga skyldigheter som fysiska personer (Grankvist, 2012). 

McIntosh (2010/2010) förklarar att begreppet Corporate Citizenship kan definieras som 

en utökning i relationen mellan organisationen och samhället. Utökningen i relationen 
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består av en förståelse av organisationens sociala, miljömässiga och politiska ansvar 

(McIntosh, 2010/2010).  

 

När begreppet blev vedertaget inom näringslivet blev det ett förtydligande att 

organisationer inte bara ska fokusera på att vara lönsamma, utan de ska även agera goda 

medborgare genom att ta hänsyn till andra och inte kränka deras valmöjligheter 

(Grankvist, 2012). Skillnaden mellan Corporate Citizenship och CSR är att Corporate 

Citizenship handlar om att organisationer har samma rättigheter, skyldigheter och ansvar 

som en medborgare har. Medan CSR i sin storhet handlar om organisationers 

ekonomiska, rättsliga, sociala samt miljömässiga ansvarstagande i organisationer (Sage 

brief guide to corporate social responsibility, 2012).  

 

3.3 Environmental and Social Governance (ESG) 

Enligt Grankvist (2012) kan en översättning på Environmental and Social Governance 

(ESG) vara miljömässig och social styrning. Det är ett begrepp som används mest inom 

finansbranschen och begreppet Environment handlar om miljöfrågor, Social står för 

sociala aspekter exempelvis mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Det sistnämnda, 

Governance, handlar om principer om bolagsstyrning (Borglund et al., 2017). Borglund 

et al. (2017) anser att organisationer som integrerar ett hållbarhetsperspektiv i 

verksamheten kan stärka sitt aktieägarvärde och på lång sikt få organisationen mer 

intressant för investerare. Grankvist (2012) menar att begreppet ESG medför ett defensivt 

perspektiv på omgivningen där fokus snarare ligger på riskminimering än att maximera 

verksamhetens möjligheter. Anledningen till det menar Borglund et al. (2017) beror på 

att inom finansbranschen finns det aktieägare som prioriterar finansiell återbäring och 

därmed hellre vill genomföra “hållbara investeringar” som på till exempel ett 

miljömässigt ansvarsfullt sätt samtidigt genererar vinst till organisationen. 

 

3.4 Hållbarhet  

I allt fler sammanhang inom arbetsmarknaden har begreppet CSR bytts ut till hållbarhet 

(Borglund et al., 2017). Enligt Borglund et al. (2017) handlar det inte om att begreppen 

ersätter varandra, utan både begreppet CSR och hållbarhet har länge funnits med i 

debatten kring organisationers samhällsansvar (Borglund et al., 2017; Grankvist, 2012). 

Vad är då skillnaden mellan begreppen CSR och hållbarhet? Begreppet hållbarhet är ett 

eget fenomen men som kan appliceras på de ansvarsområden som finns inom CSR. Vid 
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användningen av hållbarhet i de olika ansvarsområdena inom CSR är syftet att hållbarhet 

ska belysa långsiktigheten som begreppet innefattar.  

 

En anledning till att begreppet hållbarhet har blivit populärt är att begreppet förknippas 

med långsiktighet och det är få personer som förnekar att organisationer behöver ägna sig 

åt hållbar affärsverksamhet på grund av världens stigande resursförbrukning (Borglund 

et al., 2017). För att få en definition av begreppet hållbarhet och förtydliga begreppet kan 

organisationer använda sig av Förenta Nationernas (FN) 17 hållbarhetsmål som de tog 

fram år 2015. De här hållbarhetsmålen är breda och ambitiösa mål men inte alltid tydliga 

beskrivningar av utvecklingsmål som bör uppnås (UN, u.å.). Organisationer förväntas 

anpassa sitt hållbarhetsarbete till hållbarhetsmålen för att visa att de tar sitt ansvar 

gentemot samhället (Borglund et al., 2017). Här nedan presenteras en illustration av de 

begrepp vi har nämnt här ovan för att ytterligare tydliggöra att begreppen ligger inom 

ramen för CSR. Vi vill klargöra att modellen är endast en illustration vi har gjort för att 

tydliggöra att begreppen ligger inom ramen för CSR. Det är alltså inte en modell som 

kommer att användas som grund för analys i vårt arbete och kommer således inte att dyka 

upp igen, den ämnar endast klargöra för begreppet CSR. 

 

 
Figur 1. Egen illustration av begreppet CSR. 

 

Sammanfattningsvis kan det uppstå en förvirring när flera definitioner används för att 

förklara CSR men de olika definitionerna har ett gemensamt mål, att inbringa en hållbar 

ansvarsfull verksamhetsutveckling för organisationer. I ett försök att minska förvirringen 

CSR/Samhällsansvar

Sustainability
/ Hållbarhet 
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and Social 

Governence

(ESG)
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har vi gjort ett medvetet ordval att använda begreppet CSR i så stor utsträckning som 

möjligt i arbetets diskussioner när vi talar om CSR i sin helhet. Enligt Grankvist (2012) 

kan det vara svårt för omgivningen att urskilja det arbete en organisation gör inom CSR 

eftersom begreppet sammanfattas med en förkortning. I det här kapitlet har vi försökt 

klargöra olika begrepp som är en del av samlingsbegreppet CSR. Genom att konsekvent 

använda oss av begreppet CSR i vårt arbete vill vi minska förvirringen för läsaren. I 

följande kapitel kommer vi att fördjupa oss i begreppet CSR och vi kommer ta upp teorier 

och perspektiv som vi anser är lämpliga för vårt arbete integrerat med vår uppfattning av 

de svar intervjuerna har genererat.    
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 Vad tar organisationer för samhällsansvar?  
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för en egen modell vi har skapat utifrån vår 

uppfattning om vilka ansvarsområden som ingår i begreppet CSR. Det har vi gjort med 

hjälp av två befintliga definitioner och utifrån den modellen har vi ställt ett antal frågor 

till våra respondenter som vi även kommer redogöra för under varje ansvarsområde. 

Avslutningsvis kommer vi att redogöra för om respondenterna och deras organisationer 

tar något samhällsansvar. Men hur ska ett ansvar definieras? Enligt Borglund et al. 

(2017) kan organisationers ansvar definieras när det sätts i relation till 

intressentmodellen eftersom ansvar uppstår mellan två parter med olika intressen 

(Borglund et al., 2017). Därav faller de naturligt att börja diskutera intressentmodellen.  

 

4.1 Intressentmodellen  

Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2008) är intressentmodellen en modell som 

ofta används i anknytning till CSR. Genom att använda intressentmodellen kan 

organisationer kartlägga och hantera relationer mellan intressenter, till exempel ägare, 

leverantörer och kunder (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008). Vidare förklarar 

Borglund et al. (2017) att en intressent är definitionsmässigt en aktör som antingen berörs 

av organisationens verksamhet eller på något vis påverkar den. Utifrån modellen kan 

organisationens ledningsfunktion arbeta antingen utifrån ett strategiskt perspektiv och 

gynna de mest inflytelserika intressenterna eller från ett etiskt perspektiv och fokusera på 

att hjälpa de mest utsatta intressenterna (Borglund et al., 2017). Företagsledningars roll i 

organisationer är att hitta en balans mellan intressenternas krav för att säkerställa 

verksamhetens överlevnad (Borglund, DeGeer & Hallvarsson, 2008; Cannon, 2012). 

Nedan är en presentation av intressentmodellen.  
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Figur 2. Klassisk intressentmodell: vilka grupper som identifieras som intressent kan variera. Borglund et al., 2017, 

sid 21. 

 

Intressentmodellen är grundläggande i organisationers arbete med CSR (Borglund et al., 

2017) och det föll därför naturligt för oss att ställa våra respondenter följande fråga:  

 

• Väljer ni att förmedla det samhällsansvar ni tar ut till era intressenter och 

varför/varför inte?  

 

Vid frågan om Sydöstran förmedlar sitt samhällsansvar till sina intressenter svarade 

Anders att de förmedlar sitt ansvar genom handling, de talar inte om vad de gör utan 

ansvaret förmedlas till deras intressenter genom själva handlingen de utför. Maja på 

Miljögiraff berättade att de är tydliga med att bland annat skriva i sina offerter vad de står 

för och att de förmedlar sitt budskap via sin hemsida, sociala medier, kundmöten med 

mera. På samma fråga svarade Lina på Ramböll att organisationen förmedlar sitt 

samhällsansvar genom kampanjer via sociala medier, och en anledning till det är för att 

möjligheten att nå fler är stor vid användandet av sociala medier. För Jenny på Storgatans 

Blommor var det något hon kände att de kunde bli bättre på, de använder till stor del 

sociala medier men är dåliga på att förmedla till sina intressenter det samhällsansvar de 

tar. På Projektengagemang berättade Mia att LinkedIn till stor del används för att 

förmedla deras samhällsansvar i form av olika artiklar. Anders på Fonus berättade att de 

har varit dåliga på att förmedla sitt samhällsansvar och att de har gjort det till viss del men 

att de vill bli bättre på det.  
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Merparten av de organisationer vi har varit i kontakt med väljer således att till viss del 

informera sina intressenter om det samhällsansvar de tar och att merparten tycker att de 

behöver bli bättre på att förmedla det. Om förmedlandet sker via sociala medier är 

däremot en diskussion vi kommer ta i kapitel 5 som handlar om sociala medier. En 

tänkbar bakomliggande faktor som vi uppfattar om varför organisationerna väljer att 

förmedla sitt samhällsansvar är att de kan få en större kundkrets när människor 

uppmärksammar vad organisationerna arbetar med för samhällsansvar. Det kan vi koppla 

till det Borglund et al. (2017) beskriver om att ledningsfunktioner kan välja att arbeta 

utifrån ett strategiskt perspektiv för att gynna de mest inflytelserika intressenterna.  

 

Däremot uppfattar vi att respondenterna till stor del känner att de kan bli bättre på att 

förmedla det samhällsansvar de tar till sina intressenter och skulle således ta fördel av att 

ha intressentmodellen i åtanke och det den står för, för att bättre hantera deras 

intressentrelationer (Borglund et al., 2017). Vidare uppfattar vi att det är viktigt för 

respondenterna att interagera med sina intressenter men att det däremot görs i mindre 

utsträckning gällande samhällsansvar. Vi tror att det är enklare för organisationerna att 

kommunicera händelser som sker runt om organisationen och information om vad de har 

för produkter och tjänster än det ansvaret de tar i samhället. Det kan vi koppla till att 

organisationerna inte till så stor del har det etiska perspektivet som Borglund et al. (2017) 

förespråkar, som ska fokusera på att hjälpa de mest utsatta intressenterna. Vidare kommer 

vi att ge en djupare redogörelse för begreppet CSR samt föra en diskussion om vad CSR 

kan tänkas vara för våra respondenter.  

 

4.2 Vad är CSR? 

CSR, Corporate Social Responsibility, väljer vi att översätta till organisationers 

samhällsansvar på svenska. Ibland kan CSR översättas till att enbart betyda socialt ansvar 

på svenska, men socialt ansvar är snarare ett begrepp som ligger inom ramen för 

samlingsbegreppet CSR/organisationers samhällsansvar (Borglund et al., 2017). Socialt 

ansvar är således ett av de ansvarsområden som går under begreppet CSR och handlar om 

att organisationer ska vara goda samhällsmedborgare och driva sin verksamhet med 

hänsyn till medborgares hälsa och välbefinnande (Grankvist, 2012). CSR i sin helhet 

handlar däremot om att organisationer ska ta ansvar utöver vad lagen kräver (McWilliams 

& Siegel, 2000).  
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Borglund et al. (2017) anser att organisationer ska anpassa och utveckla sitt arbete kring 

CSR till sin egna verksamhet och med utgångspunkt i den egna kompetensen. En 

anledning till det är för att CSR/organisationers samhällsansvar har olika definitioner 

beroende på vilken slags organisation det är. Till exempel har små enmansföretag inte 

samma samhällsansvar som stora aktiebolag. Samhällsansvaret skiljer sig åt eftersom ju 

mer organisationer växer desto fler och spridda ansvarsområden uppkommer i 

organisationerna. Exempelvis växer organisationers och ägarnas intressen ifrån varandra 

och utifrån det bildas det fler intressenter. Stora organisationer tenderar att vara mer 

synliga i frågor relaterade till CSR i och med att de har mer makt, och genom makt skapas 

det ansvar (Borglund et al., 2017; Carroll, 2010/2010; Sage brief guide to corporate social 

responsibility, 2012). För att ta reda på vilka kunskaper våra respondenter har om 

begreppet CSR valde vi därför att ställa följande fråga:  

 

• Vet du vad CSR är?  

 

De svar vi fick från våra respondenter var till viss del varierande angående frågan om de 

vet vad CSR är och det var inte alla som hade hört begreppet innan eller visste vad det 

betyder. Både Andrea på Fonus och Ryan på Climate Recovery svarade däremot att de 

hade studerat CSR för länge sedan men inte längre minns den allmänna förklaringen om 

vad begreppet innebär. Vidare i intervjun med Ryan förklarade han att han tror att CSR 

är att det ”finns i luften men sedan inte betyder något men om företag kan fullfölja och 

expandera målen är det enbart positivt”. Maja på Miljögiraff svarade att CSR är ett sätt 

att formalisera, standardisera eller göra en metod kring socialt ansvar i företagande och 

Peter på Fonus svarade att det är ett socialt samhällsansvar. Lina på Ramböll svarade att 

CSR är att “företag ser till att bidra till att göra gott för samhället och ge tillbaka till 

samhället och att det kan vara olika perspektiv beroende på vilken typ av organisation det 

handlar om”.  

 

Det var tydligt för oss utifrån den uppfattning vi fick från intervjuerna med våra 

respondenter att det var en del av respondenterna som inte vet vad CSR är. Vi fick också 

en uppfattning om, att om respondenten inte sitter på en position som innefattar 

marknadsföring, hållbarhet eller kommunikation i viss mån, har personen sämre koll på 

begreppet CSR samt att de mindre organisationerna hade sämre koll på begreppet. Enligt 
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Borglund et al. (2017) tenderar de större organisationerna att vara mer synliga i frågor 

relaterade till CSR i och med att det har mer makt, och genom makt skapas det ansvar.  

 

En ytterligare uppfattning vi fick utifrån intervjuerna var att vid diskussion, där vi 

använde begreppet CSR, förknippade merparten av respondenterna CSR enbart till socialt 

och miljömässigt ansvar. De andra ansvarsområdena inom CSR diskuterades inte i lika 

stor utsträckning och det var tydligt att respondenterna inte fullt ut sammankopplade de 

ekonomiska och rättsliga ansvarsområdena med CSR. Det gick även att antyda precis som 

Borglund et al. (2017) beskriver att begreppet socialt ansvar användes i stor utsträckning 

synonymt med CSR. Avslutningsvis upplevde vi att respondenterna visade mer förståelse 

när vi använde begrepp som socialt, miljömässigt, ekonomiskt och rättsligt ansvar och 

inte samlingsbegreppet CSR. De begreppen är ansvarsområden som vi har valt att ta med 

i vår egen ihopsatta modell där vi har satt samman två definitioner av CSR. Vi kommer 

nu att gå vidare och redogöra för den modellen följt av en närmare förklaring av de olika 

ansvarsområdena där vi integrerar de svar vi fått från våra respondenter i texten.  

 

4.3 En egen modell av CSR 

I och med att begreppet CSR är ett brett område med olika definitioner har vi valt två 

definitioner av CSR som vi anser, till stor del, kompletterar varandra. De två definitioner 

vi har valt är Grankvists (2012) definition av CSR samt Schwartz och Carrolls (2003) tre-

domän-modell som beskriver CSR. Enligt Grankvist (2012) handlar CSR om 

organisationers samhällsansvar som författaren delar upp i tre ansvarsområden: 

ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande samt socialt ansvarstagande. 

Den andra definitionen, Schwartz och Carrolls (2003) tre-domän-modell, framställdes för 

att underlätta för organisationer att formulera och tydliggöra begreppet CSR och de tre 

domänerna i modellen är ekonomiska, rättsliga och etiska ansvarsområden.   
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Vi har valt att sammanställa dessa två definitioner till en egen modell, som vi väljer att 

kalla för CSR-modellen. Syftet med skapandet av modellen är för att beskriva vilka 

ansvarsområden som CSR innebär. Vi har strävat efter att få med de ansvarsområden som 

vi, efter anskaffandet av en teoretisk referensram, har uppfattat vad CSR omfattar. På 

grund av att Grankvist (2012) tar upp ett ekonomiskt ansvarstagande som även Schwartz 

och Carroll (2003) tar upp i sin tre-domän-modell anser vi att de kompletterar varandra 

och vi väljer därför att ta med det ekonomiska ansvarsområdet i vår CSR-modell. 

Schwartz och Carroll (2003) tar även med i sin modell ett rättsligt ansvar som vi anser är 

ett betydande ansvarsområde. Vidare är det sociala ansvaret som Grankvist (2012) 

använder sig av i sin modell för CSR enligt oss ett ansvarsområde som vi anser på ett 

uttömmande sätt får med sig de sociala ansvaret. Det sista ansvarsområdet som vi anser 

är viktigt för CSR är det miljömässiga ansvaret som Grankvist (2012) tar upp i sin 

definition på CSR. De fyra ansvarsområdena kan vi således uppfatta som vedertagna samt 

till stor del innefatta det ansvar en organisation kan tänkas ta inom ramen för CSR. 

 

Det finns även en etisk domän i Schwartz och Carrolls (2003) tre-domän-modell som vi 

anser är betydande men enligt Grankvist (2012) är det snarare en etiskt dimension som 

omfamnar alla ansvarsområdena inom CSR. I vår modell väljer vi att applicera den etiska 

dimensionen som ska omfamna alla fyra ansvarsområden. Den etiska dimensionen i vår 

modell ska visa att den etiska aspekten är av betydelse och behöver appliceras på varje 

ansvarsområde inom CSR och ska således ge en större medvetenhet för vikten av att 

organisationer arbetar med etiska aspekter i alla led. Vi kommer här nedan ge en närmare 

presentation av de fyra olika ansvarsområdena och den etiska dimensionen för att få en 

djupare förståelse för vad de olika områdena innebär. Modellen ligger som grund i vår 

Ekonomiskt ansvar Rättsligt ansvar

Socialt ansvar Miljömässigt ansvar

CSR

Etisk Dimension 

Etisk Dimension 

Figur 3. Egen illustration av organisationers samhällsansvar. 



  
 

24 

studie och har underlättat de arbete vi har gjort med att utforma frågor till våra intervjuer 

men också för att tolka respondenternas svar.  

 

 Etisk dimension 

Enligt Grankvist (2012) finns det en etisk dimension som omfamnar de olika 

ansvarsområdena för CSR. Den etiska dimensionen runt CSR finns där för att visa på att 

det är etiken som i grund och botten styr hur vi gör saker, den hjälper oss även att 

prioritera när vi ställs under press. Vi som människor känner ett ansvarstagande och 

därmed också som företag och det grundar sig i moral. Moralen ger oss vägledning om 

vilket ansvarsområde vi anser oss ha och moralen ger oss också vägledning när vi står 

inför ett val. Vi har valt att inte ställa en direkt fråga om etiska aspekter under våra 

intervjuer och det har inte tagits upp under intervjuerna om inte respondenten själv har 

valt att ta upp det. Vi har valt att göra så på grund av att vi ser att den etiska aspekten ska 

fungera som en dimension kring de olika ansvarsområdena och vi ämnade att se om 

respondenterna självmant valde att ta upp etiska aspekter under intervjuerna. Diskussion 

kring etiska aspekter kommer således att tas upp successivt tillsammans med de fyra 

ansvarsområdena i det här kapitlet.   

 

 Det ekonomiska  ansvarsområdet 

Det ekonomiska ansvarsområdet innefattar de aktiviteter som är avsedda att direkt eller 

indirekt påverka organisationen på ett positivt ekonomiskt vis. Den positiva ekonomiska 

påverkan är baserad på två kriterier, det första är fråga om vinstmaximering. Den andra 

påverkan är maximering av gemensamt värde. Ett exempel på en direkt aktivitet är när 

aktiviteten är ämnad för att öka försäljning, medan en positiv ekonomisk indirekt aktivitet 

kan vara att en organisation förbättrar sin image (Schwartz & Carroll, 2003). I det 

ekonomiska ansvaret ingår det att organisationer producerar produkter/tjänster som 

efterfrågas i samhället och sedan genererar vinst till organisationerna. Alla andra 

ansvarsområden och roller som organisationer har, utgår från att det ekonomiska ansvaret 

först uppfylls eftersom samhället och marknadsekonomin är uppbyggt på det sättet 

(Carroll, 2010/2010). Utifrån det här ansvarsområdet valde vi därför att fråga våra 

respondenter följande: 

 

• Vad är ekonomiskt ansvar för dig? 
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Det ekonomiska ansvaret enligt Lina på Ramböll är ekonomisk hållbarhet och att den 

“ekonomiska delen är viktig för den ger handlingsutrymme för de andra 

ansvarsområdena, att kanske ta större ansvar inom dom andra än vad lagen kräver”. Det 

går i linje med det Carroll (2010/2010) lyfter fram, att alla de andra ansvarsområdena 

utgår från det ekonomiska ansvaret. För Andrea på Fonus innebär ekonomiskt ansvar att 

“tänka långsiktigt och inte ha korta vinster som enda syftet och det är kopplat till att det 

finns en nytta med företaget och affärsverksamheten”. Fortsättningsvis svarade hon att 

ekonomiskt ansvar handlar om att skapa en trygghet för medarbetare och informera dem 

om vad verksamheten håller på med och att återinvestera i verksamheten. På samma fråga 

svarade Julia på Grant Thornton att deras ekonomiska ansvar handlar bland annat om att 

ta avstånd från grov skatteplanering och därmed ta en del av samhällsansvaret. Det 

ekonomiska ansvaret enligt Jenny på Storgatans Blommor är att se till att företaget går 

runt och se till att det exempelvis går att betala ut lön till sina anställda. Likt de Lina på 

Ramböll sa, att ekonomiskt ansvar är ekonomisk hållbarhet, berättade Peter på Fonus att 

ekonomiskt ansvar handlar om att ha ett långsiktigt tänk.  

 

Vi uppfattar att merparten av våra respondenter till stor del pratar om det ekonomiska 

ansvaret utifrån det ekonomiska ansvar de har gentemot organisationen. Alltså att det är 

fråga om vinstmaximering som går i linje med Schwartz & Carrolls (2003) förklaring på 

vad ekonomiskt ansvar är och som exempelvis kan handla om att aktiviteten är ämnad att 

öka försäljningen i verksamheten. De flesta av våra respondenter uppfattar att ekonomiskt 

ansvar är att vinstmaximera för organisationens vinning men det betyder nödvändigtvis 

inte att vinstmaximeringen inte har tillkommit genom att de tar ett samhällsansvar. Det 

kan som enligt Schwartz & Carroll (2003) beskriver det handla om en indirekt ekonomisk 

aktivitet som ämnar att exempelvis förbättra organisationens image. Sören på Fazer 

förklarade att vinstmaximering och samhällsansvar “går hand i hand, är man engagerad 

och tar ett ansvar så tjänar man ju också pengar på det, det blir som en cirkel”. Det kan 

återigen kopplas till det Carroll (2010/2010) beskriver om att det utgår från att det 

ekonomiska ansvaret först uppfylls eftersom samhället och marknadsekonomin är 

uppbyggt på så vis.  

 

Gällande den etiska aspekten förklarade Anders på Sydöstran att för honom var det viktigt 

att de ska handla så etiskt som möjligt och undersöka vilka personer de gör affärer med. 

Lina på Ramböll förklarade att man ska först ha en personlig etisk och moralisk kompass 
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som bildar en stark värdegrund som sedan sätts in i den kulturen som finns i en 

organisation. Det går i linje med Grankvists (2012) etiska dimension som ska omfamna 

hela CSR och de ansvarsområden CSR innefattar. Lina förklarar vidare att den moraliska 

kompassen gör så att organisationens perspektiv vidgas till att inte bara göra det lagen 

kräver, och det leder till att det inte bara gynnar den egna verksamheten och kan liknas 

vid McWilliams och Siegel (2000) beskrivning om att CSR handlar om att ta ansvar 

utöver vad lagen kräver. Lina har under varje ansvarsområde hänvisat till förklaringen 

om den moraliska och etiska kompassen.  

 

Bortsett från Anders och Lina har de andra respondenterna inte tagit upp en koppling 

mellan etiska aspekter och ekonomiskt ansvarstagande. Däremot upplever vi att 

merparten av respondenterna har haft en medvetenhet kring betydelsen av att tänka 

långsiktigt gällande den ekonomiska aspekten. Samt att de har en medvetenhet kring att 

det ekonomiska ansvarsområdet innefattar de aktiviteter som enligt Schwartz & Carroll 

(2003) är avsedda att direkt eller indirekt påverka organisationen på ett positivt 

ekonomiskt vis. Vidare kommer vi att gå igenom vad det sociala ansvarsområdet innebär 

följt av en redogörelse för vad respondenterna har sagt.  

 

 Det sociala ansvarsområdet  

Socialt ansvarstagande handlar om att se till att vara en god samhällsmedborgare och 

driva sin verksamhet med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande. Det 

finns möjligheter som socialt ansvarstagande bidrar med och det kan bland annat vara att 

som organisation kan du både tjäna pengar och spara pengar. Socialt ansvarstagande ska 

ta hänsyn till medborgare oavsett om de är anställda, jobbar hos underleverantörer, är 

affärspartners eller konsumenter. De anställdas lycka, möjlighet att vara sig själva och att 

utvecklas är en självklar del i det sociala ansvarstagandet. Men det är även lönsamt för 

organisationer att bidra till att försöka lösa problem i samhället eftersom det ofta är en 

chans till nya affärsmöjligheter och även ett sätt för att visa omvärlden att organisationen 

försöker bidra till samhällsutvecklingen i stort (Grankvist, 2012). För att få reda på vad 

våra respondenter anser att socialt ansvar är valde vi därför att ställa följande fråga: 

 

• Vad är socialt ansvar för dig? 

 

När vi frågade respondenterna vad de ansåg att socialt ansvar var, svarade bland annat 

Lina på Ramböll att socialt ansvar är väldigt brett men för henne som person handlar det 
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om “att ha grundvärderingar” och hon hänvisar återigen till att ha en stark etisk och 

moralisk kompass där man känner vad som är rätt och fel. Andrea på Fonus berättar att 

socialt ansvar för organisationer handlar om mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor, 

kollektivavtal, att ta hand om sin personal samt se till att anlita bra leverantörer. Hon 

fortsätter med att förklara att det är viktigt att hålla koll och ställa krav på hela 

leverantörskedjan och inte bara kolla på vad organisationen själva gör. För Anders på 

Sydöstran var det viktigt att stå upp för allas lika värde och som tidning stå upp för de 

personer som inte har en röst. I intervjun med Julia på Grant Thornton berättar hon att 

socialt ansvar är bland annat att ha en hållbar arbetsplats, medarbetare har högt i tak att 

kunna prata och att det finns tid för återhämtning efter intensiva perioder med hög 

arbetsbelastning.  

 

Utifrån respondenternas svar om vad socialt ansvar innebär, är vår uppfattning att 

respondenterna till större del än vid ekonomiskt ansvar pratar ur ett större perspektiv och 

inte endast ur organisationens perspektiv. Det är tydligt att respondenterna kopplar socialt 

ansvar till att ta ett större ansvar gällande samhället likt de Grankvist (2012) beskriver att 

socialt ansvar är, att vara en god samhällsmedborgare. Därmed är vår uppfattning att den 

etiska dimensionen blir mest tydlig vid diskussion om det sociala ansvaret i och med att 

respondenterna uppfattades att ha ett större perspektiv gällande socialt ansvar som den 

etiska dimensionen förespråkar (Grankvist, 2012). Mia på Projektengagemang förklarade 

att det är betydande att uppmärksamma de orättvisor som finns och ta hand om de “svaga” 

i samhället, vilket tyder på en tydlig koppling till de etiska aspekterna.  

 

Merparten av respondenterna väljer att under socialt ansvar nämna ansvarstagande 

gentemot samhället och tar inte i lika stor utsträckning upp vad de har för socialt ansvar 

inom deras organisation. Ett socialt ansvar är enligt Grankvist (2012) även att se till att 

de anställdas lycka, möjlighet att vara sig själva och att utvecklas förespråkas. Jenny på 

Storgatans Blommor däremot beskriver socialt ansvar med att vara en bra chef och 

behandla sina anställda på ett bra sätt, vilket tyder på ett mer internt perspektiv, och kan 

liknas vid de sociala ansvar som Grankvist (2012) tar upp. För Anders på Sydöstran var 

det viktigt att visa att de som organisation var en del av samhället och att de skulle stå 

upp för allas lika värde och det tolkar vi är i linje med Grankvists (2012) beskrivning av 

socialt ansvar.  

 



  
 

28 

Enligt Lina på Ramböll räcker det inte att bara göra det lagen kräver utan 

samhällsutvecklingen kräver att man gör mer och då gäller det som organisation att förstå 

medborgares förväntningar på vad organisationer borde bidra med till 

samhällsutvecklingen. Lina fortsätter med att ta upp #meetoo kampanjen som ett exempel 

på en fråga som inte enbart ska diskuteras på en ”samhällsnivå utan även inom 

näringslivet”. Thulin, Öhrn och Öjemar (2017) påpekar på samma vis som Lina på 

Ramböll gör, att kampanjen #metoo inte bara har hjälpt samhällsutvecklingen, utan har 

också underlättat för organisationer inom näringslivet att starta en debatt. Det som vi vill 

belysa med det här är att samhällsutveckling kan påverka organisationer på så vis att de 

måste göra förändringar och anpassa sig till samhällsutvecklingen. Sammanfattningsvis 

upplevde vi att merparten av respondenterna talade utifrån ett större perspektiv än den 

egna organisationen vid diskussion kring socialt ansvar. Det tror vi beror på att det kan 

vara lättare att associera socialt ansvar med vad man gör för samhället medan det 

ekonomiska ansvaret lättare fokuseras till att handla om den egna organisationen. För att 

få ytterligare insikt i vad respondenterna har för kunskaper om de ansvarsområden som 

finns inom CSR kommer vi nu att gå vidare och redogöra för det rättsliga ansvarsområdet.  

 

 Det rättsliga ansvarsområdet 

I det rättsliga ansvarsområdet ingår det omgivningens förväntningar på att organisationer 

ska följa lagstiftning medan de driver sin verksamhet mot lönsamhet. Organisationer ska 

även i det rättsliga ansvarsområdet agera etiskt i de områden där lagstiftning inte finns 

(Schwartz & Carroll, 2003; Banerjee, 2008). Utifrån det har vi har därför valt att till våra 

respondenter ställa följande fråga:  

 

• Vad är rättsligt ansvar för dig? 

 

Frågan på vad rättsligt ansvar är besvarade våra respondenter enhälligt att det är för dem 

att följa lagen. Peter på Fonus svarade att de regler som finns ska efterföljas och om de 

gör något fel kopplat till kund ska de göra rätt för sig och vara ärliga. Det går att antyda 

utifrån vad respondenterna sa att det är för dem betydande att lagar följs eftersom de 

förväntningar de har på sig från intressenter inte uppfylls om de inte följer lagar och 

regler. Vilket helt går i linje med Banerjee (2008), Schwartz och Carrolls (2003)  

beskrivning på vad rättsligt ansvar är. Att följa lagen är en självklar och viktig del i att 

driva en verksamhet och ger förutsättningarna som behövs för att få en bestående 

organisation samt en lönsam verksamhet (Schwartz & Carroll, 2003; Banerjee, 2008). En 
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ståndpunkt som vi uppfattade genomsyrade alla de svar våra respondenter gav. Vidare 

faller det naturligt att gå vidare och prata om det sista ansvarsområdet, miljömässigt 

ansvar.  

 

 Det miljömässiga ansvarsområdet 

I och med världsbefolkningens stigande resursförbrukning på jordens naturresurser har 

många organisationer arbetat för att bli mer miljömässigt hållbara. Inom det miljömässiga 

ansvarsområdet används begreppet hållbarhet för att diskutera organisationers strategier 

och aktiviteter med att minska eller undvika negativ påverkan på människor och 

ekosystem. Det finns istället en strävan efter att försöka förbättra tillgängligheten av 

naturresurser till framtida generationer (Borglund et al., 2017).  

 

Ett hållbart miljömässigt ansvar är när organisationer på ett ansvarsfullt sätt förhåller sig 

till olika naturresurser, såsom färskvatten, koldioxidutsläpp och biologisk mångfald. På 

grund av att organisationer är aktörer i samhället, och samhället påverkar miljön, behöver 

organisationer vara måna om den lokala eller regionala miljön (Borglund et al., 2017). 

Om organisationer arbetar aktivt med förbättringsarbete av miljön kan det resultera i 

starka relationer till olika intressenter och det kan även stärka konkurrensfördelarna för 

organisationer (Wilson, 2010/2010). Vi valde utifrån det miljömässiga ansvarsområdet 

att till våra respondenter ställa följande fråga: 

  

• Vad är miljömässigt ansvar för dig? 

 

På frågan om vad respondenterna anser att miljömässigt ansvar är, svarade Andrea på 

Fonus att “miljömässigt ansvar är att utgå från sin egen verksamhet och se vad som är 

mest relevant för dem att arbeta med”. Maja på Miljögiraff förklarade att miljömässigt 

ansvar är komplext och att lagen till stor del “haltar” där. Hon förklarade att man måste 

“gå utanför de krävda lagarna för att kunna ta det ansvar som behövs”, och att det är de 

ansvaret som de med sin verksamhet försöker hjälpa andra företag att ta. Hon beskrev 

vikten av att förstå livscykeln och förstå var den egentliga miljöpåverkan ligger. För Mia 

på Projektengagemang var miljömässigt ansvar att ha ett hållbarhetstänk och att du inte 

ska göra något som förstör för kommande generationer. På samma fråga svarade Jenny 

på Storgatans Blommor att miljömässigt ansvar var att försöka sortera så mycket som 

möjligt och tänka på vad hon köper in för produkter samt de transporter som görs i relation 

till företaget.  
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Vi uppfattar att alla respondenter till stor del är medvetna om att det finns miljöproblem 

och att de i viss mån har en idé om vad miljömässigt ansvar kan vara. Svaren går till viss 

del i linje med varandra, däremot går det att urskilja att de respondenter som arbetar 

närmast marknadsföring eller de som arbetar med hållbarhet har en större medvetenhet 

kring deras organisationers miljöpåverkan. För Fonus berättar Peter att det är viktigt för 

dem att tänka på de transporter de gör och vilket bränsle de tankar sina begravningsbilar 

med, samt att deras kistfabrik i Falköping är miljöcertifierad. Vi tolkar det som att Peter 

väljer att ta upp de här aspekterna på miljöansvar eftersom det är där deras miljöpåverkan 

ligger och det blir således oundvikligt för Fonus att ta sig an de här frågorna. Enligt 

Borglund et al. (2017) skiljer sig organisationers ansvar åt beroende på vad det är för typ 

av organisation. Till exempel har små enmansföretag inte samma samhällsansvar som 

stora aktiebolag (Borglund et al., 2017). Uppfattningen vi får när merparten av våra 

respondenter talar om miljömässigt ansvar är att de till stor del är medvetna om 

miljöproblemen och att de i stora drag vet hur de ska arbeta med miljöfrågor. Vi får 

däremot känslan av att miljöfrågorna inte alltid nödvändigtvis är något som 

organisationerna väljer att förmedla ut till sina intressenter. Ett vanligt svar har varit att 

de jobbar med miljöfrågor men att de är sämre på att dela med sig om hur de arbetar med 

frågan samt vad de gör för miljön.  

 

Vi uppfattar även att det miljömässiga ansvaret föll mer naturligt att prata om för 

respondenterna och var något de i stor utsträckning tyckte var självklart. Det var tydligt 

att respondenterna hade lättare för att relatera och prata om miljö och det kan till stor del 

bero på storheten i ämnet. Vi uppfattar det som att respondenterna självmant valde att 

prata om hållbarhet i diskussion kring miljömässigt ansvar och en anledning till att 

hållbarhet endast nämndes i relation till miljömässigt ansvar kan vara att begreppen står 

nära varandra.  Enligt Borglund et al. (2017) har både begreppet CSR och hållbarhet länge 

funnits med i debatten kring organisationers samhällsansvar och är tätt sammankopplade 

(Borglund et al., 2017). Dock vill vi belysa att begreppet hållbarhet kan appliceras på 

samtliga ansvarsområden och är således inte synonymt med miljömässigt ansvar. Vi fick 

däremot en uppfattning om att våra respondenter inte ser begreppen som två olika 

fenomen. Lina på Ramböll pratade även om att ta ett miljömässigt ansvar handlar om att 

ha “någon slags klokskap” och ställde sig frågande till om det i grund och botten 

egentligen handlar om sunt förnuft.  
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De nämnda ansvarsområdena utgör en grund för hur vi uppfattar hur organisationer ska 

forma sitt arbete kring CSR. En grund för vad CSR är och en redogörelse för hur våra 

respondenter uppfattar ansvarsområdena är väsentligt för vårt arbete eftersom det ger oss 

en djupare förståelse för hur organisationerna kan komma att välja hur de kommunicerar 

ansvaret via social medier. Det ger en stabil grund för hur respondenterna ser på 

ansvarsområdena som vi anser krävs samt för att vidare kunna diskutera vare sig de väljer 

att förmedla ansvaret till sina intressenter, om de väljer sociala medier för att göra det 

eller om de överhuvudtaget väljer att kommunicera ansvaret. För att ha möjlighet att svara 

på vad som avgör hur CSR kommuniceras via sociala medier anser vi att det är betydande 

att ta reda på hur respondenterna förhåller sig till begreppet och de ansvarsområden 

begreppet innefattar. Vi väljer därför att gå vidare och i nästa kapitel redogöra för sociala 

medier som ett verktyg för kommunikation.   
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 Sociala Medier och dess påverkan på CSR  
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för sociala medier och vi kommer att föra en 

diskussion kring hur sociala medier eventuellt kan ha påverkat sättet att kommunicera 

på. Vi kommer ta upp sociala medier och den globalisering som skett och hur den har 

möjliggjort snabbare kommunikationsvägar. En diskussion förs även kring vad syftet kan 

tänkas vara till att använda sociala medier för att kommunicera organisationers arbete 

kring CSR och i kapitlet försöker vi närma oss CSR utifrån ett socialt medieperspektiv.    

 

5.1 Sociala medier, den nya massmedian   

Det som sociala medier främst är menat att användas till är för att nätverka med andra 

människor och några typer av sociala medier är bland annat Facebook, LinkedIn, Twitter 

och Snapchat (Brown, 2012). Genom ny teknologi och den globalisering som skett har 

det blivit möjligt att kommunicera i allt snabbare takt via internet än vad det tidigare har 

varit möjligt och internet har blivit den nya formen av massmedia (Capriotti, 2014/2014; 

Castells, 2007). På grund av att globaliseringen påverkar samhället leder det till att det 

blir ett nätverkande samhälle eftersom det finns större möjlighet till att kommunicera än 

tidigare (Castells, 2007; Schultz, Castelló & Morsning, 2013). På grund av att ny media 

blir en påverkande faktor på kommunikation behöver kommunikation ses som något som 

skapar värde i organisationer. Det blir värdeskapande eftersom kommunikation via 

sociala medier ger en direkt kontakt mellan organisationer och kunder oberoende var 

kunderna befinner sig geografiskt. Den direkta kontakten mellan organisationer och 

kunder resulterar i ett betydligt mer öppet och självgående nätverk för organisationer 

(Schultz, Castelló & Morsning, 2013) och vi valde därför utifrån det att fråga våra 

respondenter följande: 

 

• Hur tror du att sociala medier har påverkat din organisations sätt att 

kommunicera på? 

 

Alla våra respondenter antydde att sociala medier har förändrat sättet hur de 

kommunicerar med externa intressenter. I diskussionen om hur sociala medier har 

förändrat sättet de kommunicerar på svarade en respondent att de har blivit bättre på att 

kommunicera, en annan svarade att de har blivit bättre på att reflektera mer över 

kommunikation och hur de har ökat medvetenheten kring behovet av att kommunicera. I 

intervjun med Peter på Fonus berättade han att förändringen har resulterat i att de kände 
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behovet av att ta fram en strategi för hur de ska kommunicera via sociala medier. 

Fortsättningsvis i en annan intervju med Julia på Grant Thornton berättade hon att 

kommunikation via sociala medier har möjliggjort för organisationen att bli mer 

transparent genom att lägga ut information om vad organisationen arbetar med. Det är 

tydligt utifrån det att den nya teknologin och globaliseringen som Capriotti (2014/2014) 

och Castells (2007) beskriver, har möjliggjort snabbare kommunikation och blivit den 

nya massmedia.  

 

Anders på Sydöstran och Lina på Ramböll hade ett resonemang som gick i linje med 

varandra. Anders berättade att “vi vill att det ska vara mer som att man står och minglar 

på en fest sådär och berättar, där folk kan ge respons än att gå upp och ställa sig på en 

scen och tala till folk... Utan vi talar med folk istället för till folk”. Lina berättade att “det 

hela kommunikationslandskapet har gått från att man som företag har stått med en 

megafon och skrikit ut sitt budskap eller köpt utrymme för sitt budskap... Nu är det 

mycket mera ett cocktailparty…”. Avslutningsvis svarade Lina på frågan att Ramböll som 

koncern är troligtvis rädda att släppa megafonen och därmed behöva hitta nya 

tillvägagångssätt att kontrollera kommunikationen till omgivningen och är något 

företaget aktivt arbetar med. Utifrån respondenternas svar om hur sociala medier har 

påverkat organisationers sätt att kommunicera får vi en uppfattning av att organisationer 

strävar efter att bli mer personliga till sin omgivning. Precis som Schultz, Castelló och 

Morsning (2013) beskriver att den direkta kontakten mellan organisationer och kunder 

har resulterat i ett mer öppet nätverk. Viljan att bli mer personlig tror vi grundas i att det 

kan vara enklare för människor att relatera till organisationen om de pratar till dem i en 

mer personlig ton.  

 

De flesta respondenterna berättade att sociala medier har påverkat kommunikation genom 

att kommunikationen går snabbare än tidigare, det är enklare att nå ut till flera människor 

och det är ett billigt verktyg att förmedla information. På grund av att det finns cirka 4 

miljarder internetanvändare världen över (Internet World Stats, 2018) och cirka 4,3 

miljarder abonnemang på mobilt bredband år 2017 (ITC, 2017) är ny media (internet och 

sociala medier) ett maktverktyg i sociala sammanhang i och med möjligheten till 

kommunikation med fler människor (Castells, 2007). I intervjun med Mia på 

Projektengagemang berättade hon att “det var ju längesen jag ringde ett samtal bara för 

att säga hej hur är det?” Hon förklarade vidare att sociala medier är som att läsa 
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lokaltidningen fast “ytterst lokalt för sin egen vänskapskrets”. I en annan intervju med 

Anders på Sydöstran berättade han att sociala medier har påverkat hans sätt att 

kommunicera på genom att han använder chattfunktionen Messenger i större utsträckning 

för att han vet att de flesta är uppkopplade. Uppfattningen vi får utifrån våra intervjuer är 

att sociala medier och dess funktioner är en betydande funktion för merparten av våra 

respondenter likt Schultz, Castelló och Morsing (2013) som menar att sociala medier 

blivit en betydande faktor för kommunikation. Vi uppfattar även att sociala medier har 

skapat ett nytt kommunikationslandskap och att de flesta av respondenterna har insikten 

om att sociala medier är ett fenomen, som så länge det används av tillräckligt många 

människor, kommer vara en plattform för organisationer att finnas på. För att vidare 

fördjupa resonemanget om sociala medier kommer vi gå vidare med att redogöra för 

varför organisationer kan tänkas vilja använda sociala medier för att kommunicera.  

 

5.2 Sociala medier, ett kommunikationsverktyg  

Användningen av sociala medier leder till att finansiella, tekniska och rättsliga barriärer 

reduceras och möjliggör en mer direkt dialog mellan organisationer och intressenter. 

Barriärerna reduceras eftersom det är enklare att göra en personlig Facebook-sida och där 

delta i diskussioner om samhället än att lära sig konsten att trycka och distribuera en 

tidning. Att trycka en tidning är ett exempel på äldre media och som anses vara en dyr 

och komplex process som endast ett fåtal personer kan kontrollera. Utifrån ett medie-

teoretiskt perspektiv är sociala medier inte bara ett teknisk verktyg, som förmedlar 

visuella, audio eller audiovisuella meddelanden, utan det är även ett socialt verktyg som 

gör att det är möjligt att skapa sociala och politiska relationer och diskussioner på sociala 

medier (Castelló, Morsing & Schultz, 2013).  

 

På grund av att sociala medier ses som ett socialt verktyg är det av betydelse att förstå att 

sociala medier inte bestämmer vilka samhälleliga diskussioner eller organisationer som 

får uppmärksamhet, utan det är det allmänna intresset hos människor som styr det. För att 

få en bättre förståelse om det ansvar organisationer tar i relation till ny media behövs det 

därför utvecklas en integrerad syn på både de tekniska och sociala aspekterna för sociala 

medier (Castelló, Morsing & Schultz, 2013). Avslutningsvis anser Schultz, Castello och 

Morsing (2013) att det nätverkande samhället och sociala medier har möjliggjort att 

legitimitet kan skapas för organisationer genom kommunikativa processer mellan 
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organisationer och intressenter. Utifrån det valde vi därför valde vi att fråga våra 

respondenter följande:  

 

• Vad är syftet med att din organisation använder sociala medier för att 

kommunicera? 

 

Vid frågan om vad syftet är med att använda sociala medier för att kommunicera svarade 

Peter på Fonus att det är för dem en kommunikationskanal där han känner att han har en 

viss påverkan på det som sker på sociala medier relaterat till hans organisation. Han 

förklarar att känslan av att han kan påverka vad som sker på sociala medier, relaterat till 

hans företag, kan bero på att han arbetar med marknadsfrågor. Andrea på Fonus fyller ut 

syftet om varför Fonus använder sociala medier för kommunikation med att berätta att 

organisationen kan ha en mer löpande dialog mellan kunder och andra intressenter. Det 

är likt de Castelló, Morsing och Schultz (2013) beskriver att sociala medier har reducerat 

barriär och möjliggjort en mer direkt dialog till sina intressenter. Fortsättningsvis 

förklarar Lina att det finns möjlighet att “sprida bra och trevliga saker” som har hänt i 

verksamheten. Vidare förklarar Anders på Sydöstran att de använder sociala medier för 

att vidga sitt varumärke och för att “driva trafik” och att det är viktigt att inte vara 

“pushig”. Anders förklara “pushig” med att försöka tvinga på människor vad de ska 

läsa.  Mia på Projektengagemang berättar att syftet med att de använder sociala medier är 

för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt precis som uppkomsten av sociala medier 

har möjliggjort i större utsträckning (Castelló, Morsing & Schultz, 2013). 

 

Vi uppfattar att det sammanhängande syftet till varför organisationerna använder sig av 

sociala medier för kommunikation är för att de vill synas i större utsträckning. Ryan på 

Climate Recovery berättar att den direkta kommunikationen mellan företaget och 

leverantörerna på sociala medier är ovärderlig. Han förklarar även att interaktionen på 

sociala medier är värdeskapande för företaget och det går att koppla till Castelló, Morsing 

och Schultz (2013) beskrivning om att det nätverkande samhället har möjliggjort att 

legitimitet kan skapas via social medier genom de kommunikativa processer som sker 

där. Vidare uppfattar vi även att respondenterna i stor utsträckning vill ta till vara på 

tillgängligheten som sociala medier innebär och utnyttja den för att bygga sitt varumärke. 

Det uppfattar vi går i linje med Castelló, Morsing och Schultz (2013) uppfattning om att 

sociala medier är ett verktyg för att skapa sociala och politiska relationer och 
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diskussioner. Vi kommer att gå vidare i arbetet och redogöra för vilka negativa aspekter 

det kan finnas med att kommunicera med hjälp av sociala medier. Syftet med det är att 

ytterligare skapa en bredare bild av hur de organisationer som respondenterna arbetar för 

använder sociala medier för att kommunicera.  

 

5.3 Negativa aspekter med sociala medier och dess konsekvenser 

Sociala medier har lett till att organisationer idag näst intill blir tvingade till att använda 

de verktyg för kommunikation som finns tillgängliga för dem för att få organisationens 

intressenter intresserade (Ali, Jiménez-Zarco & Bicho, 2015/2015). På grund av att 

sociala medier möjliggör att det blir enklare för människor att kritisera organisationer i 

ett öppet kommunikationslandskap kan kritiken skada organisationers rykten om kritiken 

inte hanteras (Rim & Song, 2016). Enligt Rim och Song (2016) är människor också mer 

villiga att ge feedback direkt till organisationer och det leder till att det är betydande för 

organisationerna att hantera eventuell negativ kritik som kan komma att uppstå på sociala 

medier. Vidare finns det enorma mängder information tillgängligt via sociala medier och 

mängden information kommer bara att växa (Brown, 2012). I och med mängden av 

information som finns tillgänglig på sociala medier finns möjligheten för fler människor 

att ha en röst där. Det kan leda till en känsla av förlorad kontroll gällande sitt varumärke 

och för det som sker på sociala medier (Doyle & Lee, 2016). För att ta reda på om våra 

respondenter ser några negativa aspekter med kommunikation via sociala medier valde vi 

därför att ställa följande fråga: 

 

• Finns det några negativa aspekter med att kommunicera via sociala medier? 

 

Julia på Ramböll säger att det är en konst att kunna skriva korta och koncisa budskap på 

sociala medier för att fånga läsarens intresse. Hon säger även att det är en konst att lägga 

upp budskap och information på sociala medier som organisationen kan stå för och att det 

kan vara tidskrävande arbete med sociala medier. Under intervjun med Maja på 

Miljögiraff berättar hon “att det är viktigare att man har jobbat ihop och att det känns bra 

och att någon lägger ett gott ord för en i ett telefonsamtal eller ett möte”. Hon förklarar 

vidare att hon anser att “mänsklig interaktion är värd hundra gånger mer än sociala 

medier”. Medan Lina på Ramböll förklarar att hon ibland kan känna en frustration över 

den snabba kommunikationen sociala medier innefattar eftersom hon “gillar att kunna se 

någon i ögonen när man har ett ordentligt samtal och samtidigt kunna läsa av 
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kroppsspråket”. Hon fortsätter att berätta att det däremot finns många fördelar med att 

kommunicera via sociala medier och att det är enkelt att “ha kontakt med människor som 

man annars inte skulle hinna ha kontakt med”. Vi uppfattar att en del av respondenterna 

känner att sociala medier är en kommunikationsväg som kan hämma mänsklig interaktion 

och att mänsklig interaktion är något som de värdesätter. Vi uppfattar även att merparten 

av respondenterna är medvetna om de negativa aspekter som sociala medier bidrar med 

(Rim & Song, 2016; Doyle & Lee, 2016;  Ali, Jiménez-Zarco & Bicho, 2015/2015) men 

att de ändå väljer att använda sig av sociala medier för att kommunicera.   

 

Fortsättningsvis uppfattar vi att en del av respondenterna känner att tillgängligheten som 

sociala medier innefattar är något som får dem att tänka efter en gång till innan de gör 

något på sociala medier. Anders på Sydöstran förklarar att de är försiktiga när de använder 

sociala medier och att de till viss del avstår från att ta upp vissa saker för att de vet redan 

innan att det kommer bli en spekulationsvåg som de inte vill bidra med. Vi uppfattar det 

som att en del av respondenterna är rädda för de som Rim och Song (2016) beskriver att 

människor är mer villiga att ge feedback direkt till organisationer på sociala medier. En 

del av respondenterna såg däremot inte tillgängligheten som ett hinder utan kände att de 

var bottnade i sin verksamhet och deras strategi och att de inte hade något att dölja, samt 

att den känslan gjorde så att de inte kände ett hinder med tillgänglighet för kritik eller 

dylikt på sociala medier.  

 

Ryan på Climate Recovery var däremot inne på samma linje som Anders på Sydöstran, 

att tillgängligheten ibland har påverkat organisationens sätt att kommunicera på. Han 

förklarar att det är på grund av att sociala medier öppnar upp mycket frågor som de 

eventuellt inte kan svara på och därför påminner han ofta sina kollegor att inte dela 

information som inte är tillräckligt genomarbetad. Om informationen inte är tillräckligt 

genomarbetad kan det leda till att de får mycket negativ feedback som de gärna vill 

undvika. Det uppfattar vi får i linje med  Doyle och Lees (2016) beskrivning om att 

mängden av information som finns tillgänglig på sociala medier möjliggör för fler 

människor att ha en röst där och kan leda till en känsla av förlorad kontroll gällande sitt 

varumärke och för det som sker på sociala medier.  

 

Fortsättningsvis anser vi att sociala mediers tillgänglighet är något som de flesta av våra 

respondenter någon gång har reflekterat över men att det skiljer sig åt när det kommer till 
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om de har låtit kommunikationen påverkas av den reflektionen. De negativa aspekterna 

som finns med sociala medier leder naturligt oss vidare till en diskussion kring vad 

organisationer kan tänkas vilja visa för bild av sin verksamhet för omgivningen. Både 

tillgänglighet och tiden som ligger bakom, till exempel ett bra Facebook-konto, kan vara 

anledningar till vilken bild organisationen sen i sin tur väljer att visa upp. Därför ställde 

vi följande fråga till våra respondenter: 

 

• Hur vill din organisation profilera sig på sociala medier? 

 

Vid frågan om hur respondenternas organisation vill profilera sig på sociala medier 

svarade Sören på Fazer att de vill profilera sig som ett starkt, socialt engagerat företag 

som arbetar med hållbarhet. Ryan på Climate Recovery förklarar att de försöker att inte 

enbart prata ur ett organisatoriskt perspektiv eftersom det kan vara svårt att relatera till 

och därför försöker de skriva på ett sätt som är intresseväckande och som gör att 

människor kan ha en dialog med företaget istället. För Climate Recovery finns det en 

önskan att profilera sig som ett företag som på ett mer personligt plan adresserar deras 

kontaktnät. Peter på Fonus förklaring till hur de vill profilera sig på sociala medier går till 

viss del i linje med hur Climate Recovery väljer att profilera sig. För Fonus är det viktigt 

att uppfattas som att de för en dialog med människor under deras livstid och att de ska 

tycka att Fonus är ett bra varumärke som de kan lita på att vända sig till vid inträffandet 

av ett dödsfall.  

 

Det går att tydliggöra att merparten av respondenterna pratar om att det finns en strävan 

för deras organisation att ha en personlig ton när de använder sociala medier som ska vara 

inriktad på dialog. Vi uppfattar att sociala medier förknippas med en mer lättsam atmosfär 

där det finns utrymme för diskussion och kritik, likt de Schultz, Castelló och Morsning 

(2013) beskriver om att sociala medier öppnar upp för att fler röster kan bli hörda. Maja 

på Miljögiraff förklarar att de vill profilera sig som en “blandning av professionellt, 

kunskapsintensivt samt personligt”, och att de vill visa vilka de är som organisation på 

sociala medier. Vidare förklarar hon även att de använder sociala medier för att förtydliga 

vilka de är och vad de kan men också för att sudda ut gränser mellan professionellt och 

privat. Vi uppfattar av merparten av respondenterna att det finns en önskan om att visa en 

mer personlig sida av sin organisation på sociala medier. Som Schultz, Castelló och 
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Morsing (2013) beskriver så resulterar den direkta kontakten mellan organisationer och 

kunder i ett betydligt mer öppet och självgående nätverk för organisationer.  

 

Däremot är Maja på Miljögiraff tydlig med att förklara att hon tycker att tillgängligheten 

och möjligheten att ge respons via sociala medier är “överskattat” och att det är mycket 

mer styrka i om någon ringer och ger ett gott ord i ett telefonsamtal. Vi uppfattar att den 

här åsikten är utstickande från de andra respondenterna, vi uppfattar att en del av 

respondenterna ibland ser tillgängligheten som ett hinder och att de resulterar i 

försiktighet, men att de fortfarande har en positiv inställning till sociala medier och att 

det är ett viktigt verktyg för kommunikation. Det leder oss in på nästa kapitel där vi 

kommer att ta upp kommunikation, och där vi kommer relatera de tre stora fenomenen 

som vi pratar om i det här arbetet, CSR, sociala medier och kommunikation. 
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 Kommunikation av CSR via sociala medier  
I det här kapitlet försöker vi sammankoppla CSR och sociala medier med det tredje 

fenomenet kommunikation. Vi kommer att diskutera om det kan tänkas finnas några 

strategier för hur kommunikation ska gå tillväga via sociala medier. Vi kommer även att 

introducera det kommunikativa synsättet och ge en djupare redogörelse för det.  

 

6.1 Komplexiteten med kommunikation 

Det finns många olika perspektiv och definitioner på vad kommunikation är (Cobley & 

Schulz, 2013/2013) och därmed kommer vi i vårt arbete inte kunna beskriva 

kommunikation på ett uttömmande sätt. Ämnet kommunikation är i sig ett eget 

forskningsfenomen och vi kommer inte kunna belysa alla perspektiv kring 

kommunikation eller kunna ge en samlad bild av fenomenet (Cobley & Schulz, 

2013/2013). Kommunikation kan ses som en pågående komplex process som genom 

tolkningar av olika symboler kan skapa en förståelse och en mening av det som 

kommuniceras (Koschmann, Kuhn & Pfarrer, 2012). Kommunikation är det som gör det 

möjligt för organisationer att förmedla ut deras arbete kring CSR, som verksamheten 

arbetar med, via sociala medier. Det är därmed betydelsefullt att vi gör ett försök att 

sammankoppla CSR och sociala medier med kommunikation. Vidare kommer vi 

diskutera tre strategier för hur kommunikation av CSR kan ske för att vi ska ha möjlighet 

att se vad det kan finnas för bakomliggande strategier till hur kommunikation av CSR 

sker via sociala medier. 

 

6.2 Strategier för kommunikation av CSR  

Morsing och Schultz (2006/2006) baserar deras tre strategier på Grunig och Hunts (1984) 

modell om att det finns tre intressentrelationer när organisationer engagerar sig i CSR-

kommunikation till sina intressenter. De tre strategierna nämns som stakeholder 

information strategy, stakeholder response strategy och stakeholder involvement strategy 

(Morsing & Schultz, 2006/2006). Den första strategin, stakeholder information strategy, 

handlar om att organisationer ska kommunicera ut allmän information till sina 

intressenter genom envägskommunikation. Syftet är att informera intressenterna så 

objektivt som möjligt om organisationen och att det gynnsamma arbetet med CSR 

förmedlas effektivt till organisationens intressenter (Morsing & Schultz, 2006/2006).  
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Den andra strategin, stakeholder response strategy, är grundad i en 

tvåvägskommunikation som är asymmetrisk. En asymmetrisk tvåvägskommunikation 

handlar om att kommunikationen mellan en organisation och samhälle är ojämn när det 

kommer till hur påverkad den ena parten blir av den andre. Organisationer har en fördel i 

denna obalans av påverkan på grund av att organisationer inte kommer förändra sin 

verksamhet så fort samhället har en åsikt om dem. Istället försöker organisationer påverka 

samhällets attityder och beteenden. Därmed behöver organisationer engagera sina 

intressenter i verksamheten genom att de fattade besluten och handlingarna görs relevanta 

för dem om CSR (Morsing & Schultz, 2006/2006).  

 

Enligt Capriotti (2014/2014) var de två strategierna, stakeholder information strategy 

och  stakeholder response strategy, till större del envägskommunikation och 

kommunikationen är asymmetrisk på grund av att de tillämpades innan internet och 

sociala medier var tillgängliga för majoriteten av världens befolkning. Det var därför den 

tredje, stakeholder involvement strategy och strategin utvecklades, och strategin grundas 

i att det finns en dialog mellan organisationer och deras intressenter. Dialogen gör 

kommunikationen symmetrisk eftersom de båda parterna kan påverka och övertyga 

varandra utifrån samma förutsättningar (Morsing & Schultz, 2006/2006; Capriotti, 

2014/2014). Internet och sociala medier har varit ett hjälpande verktyg för att bevara och 

bibehålla denna dialog mellan organisationer och intressenter och därmed är det troligt 

att det har bidragit till utvecklingen av strategier till förbättringar av relationen mellan 

parterna (Capriotti, 2014/2014). Vi har därför valt att ställa följande fråga till våra 

respondenter:  

 

• Har organisationen någon strategi för hur kommunikation ska gå tillväga via 

sociala medier? 

 

Utifrån intervjuerna fick vi en förståelse för att organisationerna, där respondenterna är 

verksamma i, arbetar vissa med strategier om hur kommunikation ska gå tillväga via 

sociala medier. Lina på Ramböll berättade att deras strategi för kommunikation vid 

användningen av sociala medier liknade ett “ekosystem” där kärnan är organisationens 

egna hemsida och att de sociala mediekanalerna ska “transformera in människor” från 

sociala mediekanalerna till den egna hemsidan. På grund av exempelvis kampanjer, som 

de väljer att förmedla via sociala medier, kan Ramböll locka till sig människor till att gå 
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in på företagets hemsida och läsa mer information om deras arbete, mål och värdegrunder. 

Avslutningsvis svarade Lina på frågan att det gäller att få ekosystemet av sociala 

mediekanaler att hänga ihop och ha olika budskap på olika kanaler för att nå ut till så 

många människor som möjligt. I en annan intervju med Peter på Fonus berättade han att 

de nyligen utformat en strategi för kommunikation via sociala medier. De kände ett behov 

av att ha en tanke bakom den information som delas via sociala medier, tidigare fanns det 

ingen tanke bakom inläggen men Fonus har nu valt att anställa en moderator som ska ha 

hand om sociala medier. Syftet med strategin är främst för att de vill ha uppsatta riktlinjer 

med vilken frekvens de ska göra inlägg men även vilken tonalitet som ska förmedlas via 

sociala medier.  

 

Vidare berättar Ryan på Climate Recovery att organisationen inte har en nedskriven 

strategi om hur kommunikation via sociala medier ska ske men att den “finns i hans 

huvud”. Han förklarade att det finns en strategi med i tankarna när han arbetar med sociala 

medier där han anser att LinkedIn ska vara den första plattformen att dela och uppdatera 

information på. Utifrån respondenternas svar om det finns någon strategi för hur 

kommunikation ska gå tillväga via sociala medier uppfattar vi att de större 

organisationerna hade en mer utarbetad strategi om användningen av sociala medier för 

att kommunicera. Medan de mindre eller medelstora organisationerna inte hade strategier 

nedskrivna eller inga alls men att det alltid finns en tanke bakom hur användandet av 

sociala medier ska ske inom organisationen.   

 

Utifrån empirin kan vi konstatera att en del av organisationerna som våra respondenter är 

verksamma i, arbetar med uppsatta strategier för hur kommunikation ska gå tillväga på 

sociala medier. Det går i linje med Morsing och Schultz (2006/2006) första strategi, 

stakeholder information strategy, som handlar om att organisationer ska informera sina 

intressenter om arbetet organisationer gör med CSR. I och med att alla respondenter ville 

kommunicera med en personlig ton på sociala medier uppfattar vi att det går i linje med 

Morsing och Schultz (2006/2006) tredje strategi, stakeholder involvement strategy, som 

går ut på att det ska finnas en dialog mellan organisationen och dess intressenter. Vi kan 

konstatera att en del av respondenternas organisationer har en strategi, eller i alla fall en 

tanke på hur de ska kommunicera CSR via sociala medier. Genom att sammankoppla 

CSR, sociala medier och kommunikation och diskutera dem i ett samband uppfattar vi att 

det kommunikativa synsättet på CSR är det mest lämpade synsättet för oss att använda i 
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vårt arbete. Därför fortsätter vi i det här kapitlet med att ge en redogörelse för hur det 

kommunikativa synsättet på CSR är utformat.  

 

6.3 Det kommunikativa synsättet på CSR 

Det kommunikativa synsättet utvecklades av Schultz, Castelló och Morsing (2013) för att 

de såg att de tidigare synsätten, de instrumentella och politiskt-normativa synsätten, var 

bristande. Det instrumentella synsättet utgår ifrån att företag ska maximera sin vinst och 

att ägarna ser CSR som ett verktyg eller ett instrument för att lyckas med det (Porter & 

Kramer, 2006; Porter & Kramer, 2011; Seele & Lock, 2015). Det politiskt-normativa 

synsättet ser företag som politiska aktörer i samhället som är ansvariga för 

implementeringen av normer och värderingar (Matten & Crane, 2005; Scherer & Palazzo, 

2007; Crane, Matten & Moon, 2008/2008). Schultz, Castelló och Morsing (2013) 

beskriver att båda de tidigare synsätten såg CSR som ett verktyg som är kontrollerat av 

organisationen. De såg även att synsätten, istället för att uppmärksamma deras 

omgivnings och intressenters åsikter, så tog organisationen för givet att den 

kommunikation de delar med sig av automatiskt blir legitim. Informationen bli legitim 

endast med anledning av att de kommunicerar ut den till omvärlden. Synsätten tar inte 

hänsyn till komplexiteten med kommunikation samt komplexiteten med den nya 

tekniken. Det kommunikativa synsättet har däremot en annan uppfattning om hur 

organisationer ska arbeta med CSR. Det kommunikativa synsättet grundar sig i CCO-

framework (Schultz, Castelló & Morsing, 2013) och förkortningen CCO står för 

Communication Constitutes Organization och betyder att organisationer består och bildas 

av kommunikation (Putnam, Nicotera & McPhee, 2009/2009). På grund av att CCO-

framework bland annat ser kommunikation som en ständig föränderlig process mellan 

organisationen och dess omvärld är CCO väl användbart i miljöer med högt socialt 

samspel. Exempel på miljöer där det finns ett högt socialt samspel är på sociala medier 

och CCO-framework är därför ett bra tillvägagångssätt för att identifiera organisationer 

som en kommunikativ process (Dawson, 2018).  

 

Genom det kommunikativa synsättet kan vi bättre förstå den komplexitet som sociala 

medier medför och ger oss bättre förutsättningar att förstå fenomenet CSR i det 

nätverkande samhället. Organisationer behövs ses utifrån det kommunikativa synsättet på 

grund av att det finns en digital värld som är strukturerad utifrån sociala medier. Därmed 

kan organisationer inte enbart ses som fysiska enheter, utan organisationer skapas och 
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framkommer genom kommunikation (Schultz, Castelló & Morsing, 2013). Schultz, 

Castelló och Morsing (2013) argumenterar för att CSR inte endast skapas via sociala 

relationer utan att det skapas i komplexa nätverk. Det är olika aktörer såsom 

organisationer, regering, media och konsumenter som organiserar och förhandlar 

betydelsen och förväntningarna CSR innefattar. Sociala medier kan genom idéer och 

förväntningar på CSR skapas och genom den kommunikationsprocessen ges det både 

betydelse och skapas mening för organisationers arbete kring CSR. Utifrån det 

kommunikativa synsättet är CSR sett som en kommunikativ händelse och en symbolisk 

resurs. Organisationer kan däremot inte förvänta sig att förmedlandet av CSR kommer 

resultera i legitimitet för alla organisationens intressenter. Utan att CSR snarare grundar 

sig i konstanta pågående kommunikativa processer som är föränderliga (Schultz, Castelló 

& Morsing, 2013).  

 

I vårt arbete har vi valt att utgå från det kommunikativa synsättet, att organisationer 

grundas i kommunikation, likt det Schultz, Castelló och Morsing (2013) beskriver. Det 

är utifrån det som diskussionen här nedan kommer att ske. Vi har gjort det här valet på 

grund av att vi uppfattar, precis som Schultz, Castelló och Morsing (2013), att CSR borde 

ses som en symbolisk resurs och föränderlig process snarare än något som ska ge makt åt 

organisationer eller som endast styrs inifrån organisationer. Det kommunikativa synsättet 

belyser sociala medier och dess påverkan på kommunikation i ett nytt ljus som det 

instrumentella och det politisk-normativa synsätten inte gör tillräckligt. Vi anser att det 

kommunikativa synsättet lämpas sig bäst för vårt arbete och de åsikter vi har om 

begreppet CSR. För att koppla ihop CSR, sociala medier och kommunikation har vi därför 

valt att ställa våra respondenter följande fråga:  

 

• Väljer din organisation att kommunicera CSR via sociala medier? 

 

Vi har uppfattat att alla respondenterna anser att de organisationer de arbetar för i någon 

mån tar ett samhällsansvar. Det går att utröna att organisationerna tar olika ansvar 

beroende på vad det är för typ av verksamhet de arbetar med som går att koppla till det 

Borglund et al. (2017) beskriver, att ansvaret skiljer sig beroende på vad det är för typ av 

verksamhet. Exempelvis berättade Maja på Miljögiraff att deras verksamhet till stora 

delar går ut på att arbeta för ett mer hållbart samhälle och att det är deras strategi och 

grund som de står på. Därav förmedlas deras samhällsansvar bara genom att de finns på 
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sociala medier. På Fonus väljer de att förmedla sitt ansvar via sociala medier men har inte 

gjort det med systematik innan införandet av en strategi för hur kommunikation ska gå 

tillväga på deras sociala mediekanaler. Vid frågan om de organisationer våra respondenter 

arbetar för förmedlar de samhällsansvar de tar så svarade merparten av respondenterna 

att de till viss del gjordes via sociala medier. Men vi uppfattar även att ansvaret inte alltid 

förmedlas med en medvetenhet om att det är ett samhällsansvar de förmedlar ut till sina 

intressenter samt med vetskapen att det kan benämnas som CSR. Det är även att antyda 

att det finns en större kunskap om begreppet CSR och samhällsansvar i de större 

organisationerna samt om respondenten arbetar med marknadsföring eller inom 

hållbarhet. Det går att koppla med det Borglund et al. (2017) beskriver om att större 

organisationer tenderar att vara mer synliga i frågor relaterat till CSR på grund av att de 

oftast har mer resurser. 

 

Vidare uppfattar vi att när en del av respondenterna pratar om deras organisations 

samhällsansvar talar de om olika kampanjer som de använder för att kommunicera 

samhällsansvaret. Andrea på Fonus berättar exempelvis att de nyligen har haft en kampanj 

som de kallade “säg det” där syftet var att uppmärksamma människor att faktiskt säga 

vad de känner till sina nära innan det är försent. Lina på Ramböll berättar att de har en 

tydlig strategi för hur CSR ska kommuniceras via sociala medier och de går i mångt och 

mycket ut på att det finns uppsatta riktlinjer om hur deras kampanjer ska vara uppbyggda. 

Ett exempel på en kampanj som Ramböll har förmedlat via deras sociala medier är när de 

i deras egna gala, Engineering for-life, valde att skänka cirka 420 000 kronor till 

stadsmissionen för byggandet av nya bostäder för hemlösa (Ramboll, u.å.). Vi uppfattar 

att kampanjerna är ett sätt för organisationerna att visa sitt samhällsansvar och samtidigt 

ha en tydlig plan om hur de ska göra det och det går att koppla till Morsing och Schultz 

(2006/2006) första strategi om att det ska finnas en strategi för hur CSR ska förmedlas. 

Däremot uppfattar vi att en del av respondenterna och de organisationer som de arbetar 

för inte talar om förmedlandet av CSR i form av kampanjer. Det är till stor del de större 

organisationerna som omsätter mer som talar om förmedlandet av CSR i form av 

kampanjer, och det tror vi kan bero på att de organisationerna har mer resurser att tillgå 

och väljer därför att förmedla sitt ansvar och sina handlingar i kampanjer.  
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Fortsättningsvis uppfattar vi från våra respondenter att de alla har en medvetenhet om att 

det finns ett större ansvar för deras organisationer att ta i samhället och att det är något 

som de gärna vill kommunicera ut till sina intressenter. Vi uppfattar även att det till stor 

del gärna görs via sociala medier i och med att det är en mer avslappnad atmosfär på 

sociala medier som inbjuder till dialog. Förmedlandet av CSR sker däremot även via 

organisationernas egna hemsidor men att skillnaden är att det sker i en mer formell ton 

via den egna hemsidan. Vidare uppfattar vi att det som kommuniceras via sociala medier 

inte alltid kommuniceras med vetskapen om att det kan benämnas som CSR. En del av 

respondenterna är medvetna om begreppet CSR och en del inte alls, men grundtanken, att 

det finns ett större ansvar att ta, finns hos alla respondenter. Därav sker inte heller alltid 

förmedlandet av CSR via sociala medier med en medvetenhet, utan det kan ske på grund 

av det sunda förnuftet som många människor besitter.  

 

Avslutningsvis uppfattar vi att de organisationer som respondenterna är verksamma i, är 

organisationer som likt det kommunikativa synsättet är uppbyggda av kommunikation 

och består av kommunikation (Schultz, Castelló & Morsing, 2013). Däremot tror vi inte 

att den mentaliteten är något som genomsyrar hos respondenterna, utan att det här 

synsättet är så pass nytt att det inte har vunnit så mycket vinning än. Respondenterna är 

väl medvetna om att sociala medier har påverkat kommunikation av CSR men vi ser inte 

att de har reflekterat över att det kan finnas andra metoder för kommunikation och 

skapandet av CSR. Vi kommer nu gå vidare och redogöra för de slutsatser som vi har 

kommit fram till i vårt arbete. Vi kommer med hjälp av de frågor vi ställt våra 

respondenter och de svar vi har fått utav dem diskutera vad det är som eventuellt kan 

avgöra hur CSR kommuniceras via sociala medier.   
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 Slutsatser  
Vår slutsats kommer att ta upp en egen modell som vi kallar för inställnings-modellen 

som är vår slutsats. Utifrån den förklarar vi vad vi kan dra för avgöranden utifrån 

studien. Slutsatsen ämnar besvara studiens syfte och problemformulering, vad det är som 

avgör hur CSR kommuniceras via sociala medier. 

 

7.1 En kort sammanfattning om vår studie  

Vi inledde den här uppsatsen med att beskriva att CSR och kommunikation är nära 

sammankopplade med varandra och på grund av att sociala medier idag är den nya formen 

av massmedia behövs det nya uppfattningar om organisationers arbete kring CSR. Vi 

argumenterade med stöd i Borglund et al. (2017) att CSR hade knappt funnits utan 

kommunikativa aspekter. Vi har också argumenterat för i vårt arbete att CSR, sociala 

medier och kommunikation är tre komplexa fenomen som behöver studeras mer i 

samband till varandra.  

 

Eftersom en studie bland annat har påvisat att sociala medier möjliggör enkel kritik och 

en problematik för chefer att hantera det (Rim & Song, 2016) blev vi intresserade av att 

undersöka vad det är som avgör hur CSR kommuniceras via sociala medier. För att samla 

in relevant data till vår studie valde vi att genomföra tio intervjuer med olika respondenter 

runt om i Sverige. Utifrån den insamlade datan har vi kommit fram till att det till viss del 

är människors inställning som avgör hur CSR förmedlas på sociala medier. För att 

motivera vår slutsats kommer vi här nedan att presentera en egen modell, som vi väljer 

att kalla för inställnings-modellen, följt av en argumentation för vår slutsats. 

 

7.2 Inställnings-modellen 

Inställnings-modellen kommer att vara utgångspunkt i den argumentation vi gör i det här 

kapitlet. Modellen utgår från vår CSR-modell som finns i kapitel 4 under punkt 4.3 och 

använder de fyra ansvarsområdena samt den etiska dimensionen som grund. Vi kommer 

att börja med att förklara vår inställnings-modell för att tydliggöra hur vi har konstruerat 

den och hur vi kan härleda de olika delarna i modellen till vår teori och empiri. Innan vi 

går vidare vill vi klargöra betydelsen och anledningen bakom ordvalet inställning i vår 

modell. När vi för en diskussion om begreppet inställning syftar vi till människors 

förhållningssätt, uppfattningar och attityder om begreppet CSR. Samt hur den 
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inställningen leder vidare in på diverse konsekvenser som vi tydligare kommer att 

klargöra för under de tre kommande rubrikerna. 

 

 
Figur 4. Egen illustration av olika inställningar till CSR. 

 

Utifrån vår teori och empiri kunde vi urskilja tre olika inställningar till begreppet CSR 

och hur det ska kommuniceras via sociala medier, vi kommer här nedan att gå vidare och 

redogöra för de tre inställningarna. 

 

7.2.1 Första inställningen i inställnings-modellen 

Den första inställningen som vi kunde urskilja var att CSR sågs som en strategi likt 

Morsing och Schultz (2006/2006) första strategi, som går ut på att organisationer ska 

kommunicera ut allmän information om CSR till sina intressenter. En del av våra 

respondenter berättade att de i sina organisationer använder sig av strategier för att 

kommunicera via sociala medier. Vidare kan vi konstatera att syftet med att använda sig 

av en strategi för de respondenterna var för att informera på sociala medier. Viljan att 

informera kan vi likna vid Morsing och Schultz (2006/2006) andra strategi, som grundar 

sig i att det finns en asymmetrisk tvåvägskommunikation som är till fördel för 

organisationen.  Avsikten med att informera och ha en tvåvägskommunikation kan vi 

konstatera, utifrån de våra respondenter sa, att organisationer vill vara informativa till sin 

omgivning och berätta vad de tar för samhällsansvar. Syftet med att vara informativ kan 

vi koppla till det instrumentella synsättet som vi tog upp i kapitel 6.3, och som ser CSR 

som ett instrument för vinstmaximering (Porter & Kramer, 2006; Porter & Kramer, 2011; 

Seele & Lock, 2015).  

Inställning 1

Medvetenhet om CSR

Strategi

Informera på sociala medier

Informativt/Bekräftelse

Inställning 2

Medvetenhet om CSR

Kommunikationsprocess

Debatt på sociala medier

Värdeskapande/Legitimiserande

Inställning 3

Omedvetenhet om CSR

Ansvar

(miljömässigt, socialt, rättsligt, ekonomiskt)

Berättande på sociala medier

Informativt/Vinstmaximering



  
 

49 

 

Det går även att dra kopplingar till det politiskt-normativa synsättet som använder CSR 

som ett verktyg för att dela information till omgivningen som är kontrollerad av 

organisationen (Matten & Crane, 2005; Scherer & Palazzo, 2007; Crane, Matten & Moon, 

2008/2008). Utifrån vad våra respondenter sa, som använder sig av strategier i sin 

organisation, kan vi dra slutsatsen att genom att vara informativ vill de få positiv 

bekräftelse från omgivningen. Om de får negativ kritik vill de gärna åtgärda orsaken till 

kritiken så fort som möjligt med hjälp av en asymmetrisk tvåvägskommunikation med 

intressenterna. Det här är en förklaring på inställning 1 när människor i organisationer ser 

CSR som en strategi och syftet med att kommunicera CSR är för att informera på sociala 

medier. Förmedlandet av CSR ska leda till bekräftelse för organisationen och vara rent 

informativ.  

 

7.2.2 Andra inställningen i inställnings-modellen 

Den andra inställningen som vi kan fastställa är inställningen att se CSR som en 

kommunikationsprocess. Den här inställningen baserar vi på det kommunikativa synsättet 

där kommunikation av CSR via sociala medier ska ses som en symbolisk resurs och där 

debatt och kritik är något som efterfrågas (Schultz, Castelló & Morsing, 2013). Enligt vår 

uppfattning är det inte någon av våra respondenter som fullt ut ser CSR utifrån den andra 

inställningen. Vi kommer därför att i förklaringen av den andra inställningen att utgå från 

det kommunikativa synsättet. 

 

Instrumentella och politiskt-normativa synsätten tog för givet att organisationers 

kommunikation och de budskap de förmedlar automatiskt blir legitim vid förmedlandet 

av budskapet. Men det kommunikativa synsättet vill uppmärksamma omgivningens och 

intressenters åsikter (Schultz, Castelló & Morsing, 2013). Därav kan vi konstatera att det 

kommunikativa synsättet ämnar att skapa en debatt kring CSR. Det kommunikativa 

synsättet tar också hänsyn till de komplexa nätverk som sociala medier skapar och därav 

kan vi dra slutsatsen att synsättet har inställningen till kommunikation av CSR mer som 

en kommunikationsprocess (Schultz, Castelló & Morsing, 2013).  

 

Vi konstaterar utifrån detta att det är inställningen att se CSR som en 

kommunikationsprocess som resulterar i en debatt på sociala medier. Den debatten ska i 

sin tur resultera i legitimitet för organisationen och de arbete de gör angående CSR och 

det är i linje med Schultz, Castelló och Morsings (2013) beskrivning om att kritik och 
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debatt via sociala medier blir legitimitetsskapande för organisationer. De förklarar att det 

är olika aktörer i samhället, exempelvis konsumenter och media, som organiserar och 

förhandlar betydelsen samt förväntningarna av CSR. Förhandlingen av betydelsen blir 

således en kommunikationsprocess på sociala medier som ska skapa en debatt kring CSR, 

syftet med att skapa en debatt är för att det ska resultera i mer legitimitet för 

organisationer. Det här är vår förklaring till inställning 2 som ser CSR som en 

kommunikationsprocess som ska skapa debatt och debatten ska leda till mer 

värdeskapande och mer legitimitet för organisationer.  

 

7.2.3 Tredje inställningen i inställnings-modellen 

Efter granskandet av vår empiri kom vi fram till att det även finns en tredje inställning 

som handlar om en omedvetenhet om begreppet CSR. Vi kan konstatera att en del av 

respondenterna inte har kunskap om CSR och har heller inte hört begreppet innan. 

Däremot kan vi konstatera att de respondenterna kunde relatera till och förklara 

begreppen socialt, miljömässigt, rättsligt och ekonomiskt ansvar till stor del men att de 

inte vet att begreppen kan tillhöra ett större sammanhang.  

 

Skillnaden på att ha vetskap om begreppet CSR och inte ha det, anser vi är, att de 

respondenterna som inte hade vetskapen om CSR endast ser ansvarsområdena för det dem 

är, och det är just ett ansvar. Vi ser det som att de respondenterna ser att de har ett visst 

ansvar i samhället men att de inte kan relatera det till ett större sammanhang. Genom att 

endast se det som ett ansvar så leder det till att förmedlandet av budskapet inte sker med 

en medvetenhet om vad det är de faktiskt förmedlar. Förmedlandet förmedlas i syfte att 

berätta något och blir rent informativt ut till omgivningen. Som vi nämnde i kapitel 5 är 

syftet med att förmedla budskap via sociala medier för en del av respondenterna att 

informera omgivningen om vad verksamheten gör och att det endast ska leda till 

vinstmaximering. Finns viljan att endast vinstmaximera innehar respondenten inställning 

3.  

 

Däremot ska vi nämna att en del av de respondenter som inte hade vetskap om begreppet 

CSR arbetar på organisationer med en position som inte innefattar direkt kontakt med 

marknadsföring, hållbarhet eller dylikt. Hade vi intervjuat personer som sitter på den 

positionen i de organisationerna hade de troligtvis till viss del haft en kunskap om 

begreppet CSR. Okunskap om begreppet CSR, som vi ser det, kan därför till viss del 

handla om storlek på organisation men också till viss del handla om utbildningsnivå på 
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respondenten. Vi kan delvis dra kopplingar mellan inställning 3 och det instrumentella 

och politiskt-normativa synsätten eftersom de båda synsätten förespråkar 

vinstmaximering. Men inställning 3 är till stora delar endast baserad på vår empiri och 

den behöver förankras mer i teorier.  

 

Vi vill också klargöra att inställnings-modellen är baserad på våra uppfattningar och 

slutsatser som vi har dragit både utifrån teori och empiri. Modellen är ett försök i att visa 

att det är olika inställningar som kan vara avgörande för hur CSR kommuniceras via 

sociala medier. Härnäst kommer vi att utifrån inställnings-modellen vidare att diskutera 

olika avgöranden som vi har funnit till vad som avgör hur CSR kommuniceras via sociala 

medier.  

 

7.3 Verksamhetens utformning är avgörande 

Borglund et al. (2107) beskriver att ansvaret skiljer sig beroende på vad det är för typ av 

verksamhet. Utifrån vad våra respondenter svarade kan vi konstatera att det går i linje 

med Borglund et al. (2017), och att våra respondenters organisationer skiljer sig åt i de 

ansvar som de tar och det beror till viss del på att de bedriver olika verksamheter och som 

innehar olika mycket resurser. Därav är en avgörande faktor för hur CSR kommuniceras 

via sociala medier helt enkelt vad det är för verksamhet som bedrivs. På grund av att det 

är verksamhetens utformning som också utformar de ansvar organisationen bör ta i 

samhället och kommer således skilja sig åt från organisation till organisation. Vidare 

anser vi att beroende på vad det är för typ av ansvar som organisationen ämnar att 

förmedla, så kommer det också att vara avgörande för hur CSR kommuniceras via sociala 

medier. Det är alltså likt vårt argument här ovan att karaktären på ansvarsområdet, som 

ska förmedlas, kommer vara avgörande eftersom de olika ansvarsområdena är ämnade 

till olika ansvar.  

 

De båda avgöranden som vi har dragit slutsatser om här ovan kan vi koppla till att det 

finns en medvetenhet om CSR, alltså innehar de här respondenterna antingen inställning 

1 eller 2 i inställnings-modellen. Men vad vi har uppfattat utifrån vad de respondenterna 

har sagt så innehar de inställning 1, alltså de ser CSR som en strategi och använder 

kommunikation av CSR som ett verktyg för att informera på sociala medier samt för att 

få bekräftelse och vara informativa. Den inställningen i sig kommer således att vara 
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avgörande för hur de organisationerna använder sociala medier för kommunikation av 

CSR. 

 

7.4 Personlig ton är avgörande 

Vi kan konstatera att merparten av våra respondenterna har en vilja att ha en vardaglig 

och personlig ton vid användandet av sociala medier. Vi kan även konstatera att 

respondenterna anser att den personliga tonen skiljer sig från hur de väljer att förmedla 

budskap via exempelvis sin hemsida, där ofta en mer formell ton används. Vår valda teori 

och den insamlade empirin uppfattar vi gå i linje med varandra, att kommunikation på 

sociala medier har förändrat sättet organisationer kommunicerar till omgivningen 

(Whelan, Moon & Grant, 2013). Det går därmed att konstatera att förmedla budskap via 

sociala medier skiljer sig åt eftersom en mer personlig ton används. Den personliga tonen 

som ofta används vid kommunikation via sociala medier är därav en avgörande faktor för 

hur CSR förmedlas via sociala medier. 

 

7.5 Tillgänglighet är avgörande 

Det framkom även att tillgängligheten att öppet kunna kritisera organisationer, som 

sociala medier möjliggör, resulterar i en viss försiktighet vid kommunikation av CSR via 

sociala medier. Känslan av tillgänglighet resulterade i att en del av respondenterna valde 

att vara mer restriktiv i sitt användande av sociala medier. Tillgängligheten blir således 

avgörande för kommunikation av CSR. Däremot ska vi nämna att det inte var merparten 

av respondenter som kände att tillgängligheten var ett problem. Därav kan vi endast 

antyda att tillgängligheten är en avgörande faktor, men att med fler resurser att intervjua 

fler respondenter, hade vi troligtvis kunnat finna mer stöd i att tillgängligheten på sociala 

medier till viss del är en avgörande faktor för hur CSR kommuniceras via social medier.  

 

Vidare kan vi konstatera att de respondenter som är mer restriktiva i sitt användande av 

sociala medier innehar inställning 1 i inställnings-modellen. Vi uppfattade från en del av 

respondenterna att de gärna undvek kritik och debatt på sociala medier, till skillnad från 

det kommunikativa synsättet som förespråkar debatt (Schultz, Castelló & Morsing, 2013). 

Genom att respondenterna ser kritik som endast något negativt och inte som att det kan 

skapa värde och andra uppfattningar om vad CSR kan vara för deras organisation så 

innehar de inställning 1. Inställningen kommer att vara avgörande för hur de väljer att 

förmedla information via sociala medier och också avgörande för hur CSR kommuniceras 
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via sociala medier. Avslutningsvis har vi i vår studie kommit fram till att det till stor del 

är inställning till fenomenet CSR som avgör hur de sedan kommuniceras via sociala 

medier. Men även att det inom de tre inställningarna finns andra avgöranden som kan 

leda till att CSR kommuniceras på olika sätt. De avgörandena är de vi nämnt här ovan 

verksamhetens utformning, personlig ton samt tillgänglighet.  

 

7.6 En kritisk röst 

Vi vill kritiskt nämna att det är våra uppfattningar och tolkningar som har lett oss fram 

till vår slutsats och att vår slutsats inte är uttömmande på något vis och att det kan finnas 

mer avgöranden som kan avgöra hur CSR kommuniceras via sociala medier. För att 

fenomenet vi har studerat ska bli mer legitimt behövs det beprövas mer. Fortsättningsvis 

vill vi belysa att vi är medvetna om att det kan tänkas finnas fler faktorer som inte kan 

påverkas eller kontrolleras, men som kan avgöra hur organisationer kommunicerar CSR 

via sociala medier.   

 

På grund av att vår studie är inspirerad av en tvärsnittsdesign vill vi kritiskt belysa att vår 

studies tvärsnitt inte kan vara representativt för verkligheten. För att det ska kunna bli 

representativ behövs en kvantitativ forskning med tvärsnittsdesign göras. Dock har vi 

strategiskt valt respondenter som vi anser har resulterat i ett värdefullt tvärsnitt.  

 

7.7 Förslag på framtida forskning 

Fenomenet som CSR, sociala medier och kommunikation bildar tillsammans är 

omfattande och under arbetets gång har alternativa frågor dykt upp som vi inte kan 

besvara i vår studie. Ett förslag på vidare forskning är att utöka det kommunikativa 

synsättet genom att utgå från vår inställnings-modell för att hitta alternativa faktorer som 

påverkar människors inställning till CSR i organisationer. Genom att exempelvis utföra 

en mer djupgående fallstudie anser vi att det skulle vara kompletterande till den studie vi 

har genomfört.  

 

Vidare svarade alla våra respondenter utifrån rationellt tänkande om hur verksamheten 

skulle påverkas av kommunikationen på sociala medier. Utifrån det anser vi att mer 

forskning behövs för att fastställa hur kommunikationen av CSR via sociala medier skulle 

påverkas av en mer känslostyrd kommunikation. En anledning till detta är för att vi anser 

att sociala medier möjliggör legitimering av en mer känslostyrd kommunikation genom 
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att känslor kan tänkas tas på större allvar när flera människor känner likadant. På grund 

av att människor delar varandras budskap kan fler människor sympatisera med känslorna 

som förmedlas och därav är vår uppfattning att en studie kring en mer känslostyrd 

kommunikation av CSR fördelaktig.  

 

7.8 Studiens bidrag 

Vår studie har bidragit med mer förståelse för det kommunikativa synsättet genom att 

sätta det i ett sammanhang till olika inställningar människor kan ha kring CSR. Vår 

inställnings-modell är ett bidrag till att förstå det kommunikativa synsättet som Schultz, 

Castelló och Morsing (2013) har bidragit med för att öka förståelsen för CSR i sociala 

medier. Vi har uppfattat att det kommunikativa synsättets egenskaper till stor del inte gick 

att koppla samman med det våra respondenter sa. Det är således fortfarande ett relativt 

okänt synsätt som kräver mer forskning.  

 

Vi har även bidragit med att skapa en CSR-modell där, enligt oss, alla ansvarsområden 

inom ramen för CSR finns med. Den modellen har hjälpt oss i vår studie och varit en bra 

grund för att sedan utforma vår inställnings-modell. Inställnings-modellen ska illustrera 

att det är inställning som avgör hur CSR kommuniceras via sociala medier. Modellen har 

vi själva utformat utifrån våra uppfattningar och tolkningar och behöver således vidare 

forskas kring för att den ska bli mer legitim. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

CSR 

• Vet du vad CSR är?  

• Tar ditt företag något ansvar angående CSR  

• Vet du vad ekonomiskt ansvar är? 

• Vet du vad socialt ansvar är? 

• Vet du vad rättsligt ansvar är?  

• Vet du vad miljömässigt ansvar är?  

• Väljer ni att förmedla de ansvar ni tar ut till era intressenter (kunder, ägare osv).  

 

Sociala medier 

• Hur tror du att sociala medier har påverkat din organisations sätt att 

kommunicera på? 

• Vad är syftet med att din organisation använder sociala medier för att 

kommunicera? 

• Finns det några negativa aspekter med att kommunicera via sociala medier? 

• Hur vill din organisation profilera sig på sociala medier?  

 

Kommunikation 

• Använder din organisation sociala medier för att kommunicera internt?  

• Har din organisation någon strategi på hur kommunikation ska gå tillväga via 

sociala medier?  

• Väljer din organisation att kommunicera CSR via sociala medier? 

• Upplever du att sättet att kommunicera via sociala medier skiljer sig från att 

förmedla budskap via exempelvis den egna hemsidan, tidningar, affischer, via 

tal? Hur?  


