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Abstract 
 
The objective of this study was to produce a qualified text to create a better 
understanding for how and why companies choose to communicate CSR. Prior to this 
study, we experienced confusion about what the concept of CSR means, and further that 
this often complicates the communication of CSR that the company’s want to engage to. 
Since there is no script for the concept of CSR we there by, saw no reason to review the 
companies CSR. Instead, we chose to study CSR as a useful symbol to communicate a 
company's social responsibility. For this reason, we focused on how the chosen 
companies look at the communication of their CSR activities and the perspectives that are 
relevant to how CSR is communicated. We therefore began by examining what CSR is 
for each company and why they are working with it, this to be able to study the 
communication of what CSR means for their confidence, image and identity. 
Hermeneutics, the science of interpretation, has been central to this study, and the process 
of CSR and how it should be communicated has been shown to depend on the time and 
place that our chosen companies find themselves within. 
 
The dialogue above suggests that the communication of CSR is a complex phenomenon, 
and our purpose of this study was therefore exploratory. We have in this study chosen to 
work after a qualitative approach and we have conducted interviews in four companies. 
The American companies, Del Monte and Clif Bar and the Swedish companies, Nudie 
Jeans and Stendahls communications agency. Our interview with Stendahls was 
conducted with the CEO with the purpose to obtain more knowledge about 
communication as a tool of CSR. When interviewing the other companies, we spoke to 
two persons in every company, one with CSR responsibilities, and one staff member not 
directly linked to the company's CSR. To get in touch with our respondents, we have 
chosen to use a strategic choice, which assessed the individuals that were considered 
relevant to the study and thus were included in the sample. In order to create more 
authority in this study, we have also studied and analyzed how each company chose to 
communicate CSR on their homepage. Our empirical data and analysis is presented in 
what we have chosen to call Uppdrag granskning and it is based on two parts: Resumé 
och Den segrande paradoxen. Our empirical data is contained in the section Resumé 
where we present the information we received from our respondents. The results of our 
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interviews, we then interpreted and analyzed by means of our theoretical framework to 
try to create an understanding of the subject as presented in the part Den segrande 
paradoxen. This is followed by our findings, as a result of this study. 
 
We have, through this study increased our understanding for how CSR is communicated 
but also attracted a number of conclusions in which, expectations, trust, transparency and 
symbols are central perspectives in the understanding of a company's communication of 
CSR. In connection to this, we hope that the study will produce inspiration for the reader 
in how companies can communicate accountability and CSR, and also that we manage to 
convey relevant ideas and interest in further research. The written language in this study 
is Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Målet med denna studie har varit att producera en kvalificerad text för att kunna skapa en 
bättre förståelse inför hur och varför företag väljer att kommunicera CSR. Inför arbetet 
med denna studie upplevde vi en förvirring om vad begreppet CSR innebär, och vidare 
att detta många gånger försvårar kommunikationen av det CSR som det enskilda 
företaget bedriver. Då betydelsen för vad CSR är skiljer sig åt finns det inget manus för 
konceptet och därav såg vi ingen anledning till att granska företags CSR. Istället valde vi 
att studera CSR som användbar symbol för att kommunicera ett företags samhällsansvar. 
Med anledning av detta har vi undersökt hur utvalda företag ser på kommunikationen av 
det CSR som de bedriver samt vilka perspektiv som har betydelse för hur det 
kommuniceras. Vi började därför med att undersöka vad CSR är för respektive företag 
och varför de arbetar med det för att därefter kunna studera vad kommunikationen av 
CSR betyder för deras förtroende, image och identitet. Hermeneutiken, läran om 
tolkning, har varit centralt genom studien då arbetet med CSR och hur det bör 
kommuniceras har visat sig bero av tiden och rummet som våra undersökta företag 
befinner sig inom.  
 
Dialogen ovan antyder att kommunikationen av CSR är ett komplext fenomen och vårt 
syfte med studien har därför varit explorativt. Vi har i denna studie valt att arbeta med en 
kvalitativ ansats och har genomfört intervjuer på fyra företag, nämligen amerikanska Del 
Monte och Clif Bar samt de svenska företagen Nudie Jeans och Stendahls 
kommunikationsbyrå. Vi intervjuat två personer per företag, en med CSR-ansvar samt en 
anställd utan direkt koppling till företagets CSR. Intervjun med Stendahls genomfördes 
med deras Vd med syftet att erhålla mer kunskap om kommunikation som ett verktyg av 
CSR. För att komma i kontakt med våra respondenter har vi valt att använda oss av ett 
strategiskt urval där vi själva bedömt vilka personer som ansågs relevanta för studien och 
därmed fick ingå i urvalet. För att skapa mer tyngd i studien har vi även studerat och 
analyserat hur respektive företag valt att kommunicera CSR på sina hemsidor. Vår empiri 
och analys presenteras i vad vi har valt att benämna Uppdrag granskning, vilken bygger 
på två delar; Resumé och Den segrande paradoxen. Empirin återfinns i avsnittet Resumé 
där vi presenterar den information som vi samlat in från samtliga respondenter. För att 
skapa en förståelse för ämnet har vi tolkat och analyserat resultatet av våra intervjuer med 
hjälp av vår teoretiska referensram vilket presenteras i avsnittet Den segrande paradoxen. 
Därefter följer våra slutsatser, som ett resultat av denna studie. 
 
Vi har genom denna studie ökat vår förståelse inför hur CSR kommuniceras men även 
dragit ett antal slutsatser där förväntningar, förtroende, transparens och symboler är 
centrala begrepp i förståelsen av ett företags kommunikation av CSR. I samband med 
detta hoppas vi även att studien ska frambringa inspiration hos läsaren till hur företag kan 
kommunicera ansvarstagande och CSR samt att vi lyckas förmedla relevanta tankar och 
intresse för vidare forskning.  
 
Nyckelord: CSR, Kommunikation, Image, Identitet, Förtroende, Legitimitet, Semiotik,  



VI 

Innehållsförteckning 
1	   Bakgrund .................................................................................................................................... 1	  

1.1	   Problemdiskussion .............................................................................................................. 2	  
1.2	   Problemformulering ............................................................................................................ 3	  
1.3	   Syfte .................................................................................................................................... 3	  

2	   Metod .......................................................................................................................................... 4	  
2.1	   Undersökningsmetod .......................................................................................................... 4	  

2.1.1	   Metod ........................................................................................................................... 4	  
2.1.2	   Datainsamlingsteknik .................................................................................................. 4	  
2.1.3	   Urvalsstrategi ............................................................................................................... 5	  
2.1.4	   Explorativt syfte .......................................................................................................... 5	  
2.1.5	   Forskningsansats .......................................................................................................... 6	  

2.2	   Vetenskapligt förhållningssätt ............................................................................................ 6	  
2.2.1	   Ontologi ....................................................................................................................... 6	  
2.2.2	   Epistemologi ................................................................................................................ 7	  
2.2.3	   Hermeneutik ................................................................................................................ 7	  

2.3	   Analysmetod ....................................................................................................................... 8	  
2.3.1	   Vårt val av analysmetod .............................................................................................. 8	  

2.4	   Överförbarhet ...................................................................................................................... 9	  
2.5	   Validitet ............................................................................................................................... 9	  
2.6	   Kritik till metodval ............................................................................................................ 10	  

3	   Teoretisk referensram ............................................................................................................... 11	  
3.1	   Semiotik ............................................................................................................................ 11	  
3.2	   Kommunikation för att berätta .......................................................................................... 11	  
3.3	   Kommunicera för att övertala eller för att informera ........................................................ 13	  
3.4	   Kommunikation för att skapa förtroende .......................................................................... 14	  

3.4.1	   CSR för att uppnå legitimitet och vinna förtroende .................................................. 14	  
3.4.2	   Komplexiteten i att bemöta förväntningar ................................................................. 15	  
3.4.3	   Ett missbrukat CSR eller en missförstådd kommunikation? ..................................... 16	  
3.4.4	   Bygga förtroende eller kommunicera en falsk legitimering? .................................... 17	  

3.5	   Kommunicera för att skapa image eller för att skapa identitet ......................................... 18	  
3.6	   Sammanfattning teoretiska referensramen ........................................................................ 20	  

4	   Uppdrag Granskning ................................................................................................................ 22	  
4.1	   Resumé .............................................................................................................................. 22	  

4.1.1	   Introduktion Nudie Jeans ........................................................................................... 22	  
4.1.2	   Introduktion av Clif Bar ............................................................................................ 27	  
4.1.3	   Introduktion Del Monte ............................................................................................. 30	  

4.2	   Den Segrande Paradoxen .................................................................................................. 35	  
4.2.1	   Hur symboler kommunicerar CSR ............................................................................ 35	  
4.2.2	   Kommunikation av CSR för att berätta ..................................................................... 39	  
4.2.3	   Kommunikation av CSR för att skapa förtroende ..................................................... 42	  
4.2.4	   Kommunikation av CSR för att bygga image eller skapa identitet ........................... 44	  
4.2.5	   Kommunikation av CSR för att skapa transparens .................................................... 47	  
4.2.6	   Summering ................................................................................................................. 49	  

5	   Slutsats ...................................................................................................................................... 51	  
6	   Referenser ................................................................................................................................. 53	  



 1 

1 Bakgrund 
CSR, Corporate Social Responsibility har som begrepp satt sina spår på kommunikation 
och affärsmässiga prioriteringar (Lewis, 2003) och det finns flera argument som säger att 
CSR är av stor betydelse för företag idag. Det har enligt Jackson (2001) kallats det nya 
modet inom företagsvärlden och dessutom finns det enligt Bowd et al. (2006) också 
påtryckningar från akademiker, företagsintressenter och samhället i sin helhet för företag 
att ha en CSR-profil i sin verksamhet. Detta har i sin tur gjort att många företag väljer att 
anpassa kommunikationen till intressenter, inte bara för att övertyga dem att man är 
seriös med CSR utan även för att dra nytta av fördelarna som följer med konceptet CSR 
så som konkurrensfördelar samt investering i varumärket på lång sikt (Kärna et al, 2003).  
 
Trots att socialt ansvarstagande är ett erkänt fenomen fortsätter diskussionerna om hur 
CSR bör kommuniceras. Detta menar Dawkins (2004) då han påpekar att kommunikation 
är den felande länken i praktiken av företags sociala ansvar. Konsumenten, media och 
frivilliga organisationer sätter idag ofta miljö- och sociala frågor i fokus vilket i sin tur 
kan vara anledningen till att företag arbetar hårt med konceptet CSR. Därmed kan det 
finnas en strävan hos företag att falla inom ramen av att vara socialt ansvarstagande. 
Jutterström och Norberg (2011) menar att användningen av CSR idag är omfattande och 
hänvisar till det faktum att 97 procent av de 150 största företagen inom EU presenterade 
ett CSR engagemang på sin hemsida under år 2007. Analysföretaget Sponsor Insights1 
har gjort en studie med syftet att undersöka svenska företags inställning till dagens och 
framtidens arbete med CSR. Det framgår även här att företagen ser optimistiskt på CSR 
och dess kommande utveckling de närmaste åren då man kan se en ökning av 
allmänhetens och kundernas medvetenhet om företags ansvarstagande och krav samt en 
ökad globalisering2. 
 
CSR är ett begrepp som majoriteten av dagens företag vill bli förknippat med och väljer 
att kommunicera i hopp om att det ska generera positiva associationer. Enligt Handleman 
och Arnold (1999) har CSR idag en viktig symbolisk innebörd vilken i sin tur stärker ett 
företags legitimitet i samhället. Du som kund kan idag välja bland en mängd 
”samvetsreducerande” produkter under märkningar som Ekologiskt, Fair Trade, Krav, 
närproducerat och så vidare. Företagen har förstått vinningen med att bli associerade med 
märkningar som ovan nämnda och därmed inte minst med CSR. Podnar (2008) skriver 
om flertalet genomförda studier som styrker detta genom att hävda att kommunikationen 
av CSR kan ha ett positivt inflytande på företags image och att det är något som många 
företag väljer att profilera sig med för att vinna förtroende på marknaden. Men en fråga 
som ständigt återkommer i den vetenskapliga forskningen är om en användning av 
konceptet CSR verkligen skapar den positiva association som majoriteten av de företag 
som kommunicerar CSR förväntar sig. Även i tidningar publiceras löpsedlar med 
skandaler om hur företag avslöjats då de inte levt upp till det moraliska ansvar som de 
utgett sig för att ta. Företagens kommunikation av CSR blir här ifrågasatt och konceptet 
CSR förlorar sin styrka. Då ett företag avslöjats för att inte bedriva det CSR som de utgett 
sig för att göra har deras förtroende kommit att ifrågasättas och även förtroendet som 
                                                
1	  http://www.kulturnaringsliv.se/nyheter2/2011/4/28/sponsor-insight-publicerar-csr-rapport-en-samanfattning.html 
2 Ibid.	  
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CSR ska förmedla har visat sig påverkas negativt. Ett aktuellt exempel på detta är 
TeliaSonera3 som nyligen hamnade under medias granskning då de påståtts inte uppfylla 
de lovord som de utlovat, nämligen att bidra till en positiv utveckling för samhället. De 
har i detta fall istället sett förbi den diktatur som plågar samhällets medborgare i de 
länder företaget är verksamma. Andra företag som den senaste tiden upprört sin 
omgivning med liknande skandaler är företag som Enron, Skandia, H&M, Nike och Röda 
Korset. Rowe (2006) menar att vikten av förtroende i samhället kan vara avgörande för 
ett företags fortsatta överlevnad, där ett företags rykte är mycket utsatt och kan skadas på 
kort tid varav förtroendet blir en skör dignitet att vårda väl. Kommunikationen blir här ett 
viktigt verktyg för företag som arbetar med CSR för att bygga ett starkt förtroende.  

1.1 Problemdiskussion  
CSR har fått en större plats i dagens samhälle och vikten av att kommunicera det har 
därför blivit allt viktigare för företag idag (Podnar, 2008). Podnar (2008) nämner även det 
faktum att forskningen lyser med sin frånvaro kring CSR, och att kommunikation av det 
inte kan analyseras från endast ett perspektiv. Översatt till svenska står CSR för företags 
sociala ansvar, alltså är begreppet en symbol för just detta och därmed ska CSR förena 
förståelsen inför företags sociala ansvar. Trots detta uttrycker forskare att det finns en 
problematik om hur CSR bör uppfattas och kommuniceras. Enligt Ziek (2009) saknas en 
enkel och fastställande bedömning av hur företag explicit kommunicerar de beteenden 
som utmärks av deras förståelse av CSR men även hur det skapar förtroende. Ziek (2009) 
menar fortsättningsvis att CSR är ett vagt och tvetydligt koncept vilket skapar en 
förvirring som producerar en mängd variation på sättet företagen väljer att kommunicera 
CSR. Även Nielsen och Thomsen (2009) menar i sin studie att CSR verkar vara reglerat 
utefter chefers personliga värderingar och åsikter.  
 
CSR är idag ett institutionaliserat begrepp där de flesta verkar veta vad de talar om, men 
trots detta visar forskning på att CSR har många olika tolkningar (Zeik, 2009). 
Diskussionen om CSR kan ur en postmodernistisk syn tolkas som att det finns olika 
fragment om hur CSR uppfattas och uttrycks. Ur detta synsätt är CSR ett relationellt 
begrepp vars sanning beror av kontexten det befinner sig inom. Diskursen bekräftas av 
Ziek (2009) som menar att betydelserna som ger uttryck åt den universella symbolen för 
samhällsansvar är flera. CSR har alltså flera historier att berätta, vilket vid närmare 
eftertanke kan uppfattas förvirrande och resulterar i en mängd variationer på sättet företag 
väljer att kommunicera CSR (Ibid.). Schultz och Wehmeier (2010) menar att CSR kan 
ses som ett tomt koncept som är baserat på en diskussion om vad som är moraliskt 
handlande eller inte och därmed fyllt med olika sanningar. Vidare menar de att 
institutionaliseringen av CSR inte endast innebär möjligheter utan även risker (Ibid.). 
Författarna förklarar detta som en nedåtgående spiral av legitimitet och samtidigt en 
uppåtgående spiral av CSR-institutionalisering. De betraktar härmed CSR som ett 
strategiskt verktyg kommunicerat för att erhålla legitimitet från intressenter (Ibid.).  
 
Jutterström och Norberg (2011) vill likna CSR vid en populär managementidé, det vill 
säga en styrmodell för företags verksamheter. Vidare skiljer författarna på huruvida CSR 
                                                
3 http://www.dn.se/debatt/bara-sa-kan-teliasonera-aterfa-fortroendet 
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är drivet självständigt inifrån organisationen av företagsledningens personliga moral eller 
drivet på grund av ett påtryck utifrån, exempelvis från myndigheter, konsumenter eller 
media (Ibid.). Jutterström och Norberg (2011) säger även att det är upp till tolkningen 
huruvida CSR-aktiviteter ses som ett taktiskt agerande för att gynna företaget eller som 
ett projekt som ska gynna alla inblandade. Det finns en alteration om vad CSR innebär 
och även hur CSR påverkar ett företags kommunikation och förtroende och det är här 
som våra frågetecken uppenbarar sig. Har kommunikationen av CSR blivit en kamp om 
dess innehåll? Definitionen om CSR eller de certifieringar som ska uttrycka ett företags 
ansvarstagande riskeras idag att vara infekterat. Fenomenet om att kommunicera CSR 
riskeras idag att uppfattas som ett spel för gallerierna där de som har en ärlig vilja av att 
kommunicera CSR har fått svårigheter i hur de ska använda sig av begreppet för att 
klargöra deras ansvarstagande gentemot samhället. Vilken relevans får förtroende i denna 
diskussion? Schultz och Wehmeier (2010) menar på att företag anpassar sig för att möta 
omgivningens förväntningar med syftet att bygga förtroende. Image och identitet får 
relevans då image kommit att bli negativt förknippat som något företag kommunicerar i 
syfte att endast vinna legitimitet utan att någon verklig mening eller handling ligger 
bakom de symboler som en image kommunicerar (Ibid.). Beroende på om CSR är en del 
av ett företags image eller identitet har därför kommit att bli relevant för vilken typ av 
förtroende som kommuniceras.  
 
Ziek (2009) säger att det är vanligt att företag explicit kommunicerar CSR med 
förutsättningen att alla vet vad de pratar om, trots det faktum att forskning visar på att 
CSR är ett komplext och tvetydligt begrepp. CSR säljs in med argumentet att det ska 
kommunicera ett förtroende. Men som vi nämnt ovan är detta förtroende som CSR ska 
inbringa inte lika självklart idag på grund av tidigare företags misslyckanden att leva upp 
till ett utlovat samhällsansvar. Samtidigt finner vi en stor komplexitet med att 
kommunicera CSR då det finns många skilda tolkningar om dess betydelse. Hur 
kommunicerar då ett företag sin berättelse och tolkning av CSR för att skapa förtroende?  

1.2 Problemformulering 
Problemdiskussionen ovan har gjort oss nyfikna på att undersöka hur enskilda företag 
tolkar CSR samt hur de väljer att kommunicera CSR, vilket har mynnat ut i följande 
problemställning: 
 
• Hur kommunicerar företag CSR och vad önskar de uppnå med kommunikationen 

av konceptet?  

1.3 Syfte       
Denna studie syftar till att skapa en bättre förståelse för hur och varför företag väljer att 
kommunicera CSR. Vi vill även visa på att det finns många olika tolkningar och 
definitioner av CSR vilket i sin tur leder till en förvirring kring begreppet. I samband med 
detta hoppas vi att studien ska bidra till en annan verklighetsuppfattning kring CSR och 
kommunikationen av konceptet samt frambringa inspiration till hur företag kan 
kommunicera CSR.   
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2 Metod  
Detta kapitel har för avsikt att redogöra och delge den diskussion som förts beträffande 
metodval samt vetenskapliga förhållningssätt. Nedan följer motiveringar för dessa 
förhållningssätt samt delgivning av den kunskap och verklighetsuppfattning som vi i 
rollen av författare besitter. Detta för att ge dig som läsare en djupare förståelse inför 
tillvägagångsättet med denna studie.  

2.1 Undersökningsmetod 

2.1.1 Metod  

Insamlandet av data i denna studie har gjorts med hjälp av en kvalitativ metod och 
studien har syftat till att skapa kunskap och insikt i vad CSR är och hur företags 
kommunikation av fenomenet skiljer sig åt. Vår strävan med studien kan liknas med 
resonemanget Christiansen et al. (2001) för kring hur tingets underliggande mening och 
innebörd ligger i fokus vid en kvalitativ undersökning. Vi är medvetna om att vi inte 
kommer finna en underliggande mening för CSR, men däremot vill vi göra ett försök till 
att förstå vad kommunikationen av CSR innebär för valda företag. En kvalitativ 
undersökningsmetod beskrivs vidare av Christiansen et al. (2001) som att den innehåller 
data som ord och text, den är ostrukturerad, explorativ, beskrivande, förklarande och 
validitet prioriteras. Vi valde en kvalitativ ansats med förhoppningen att vi, med hjälp av 
vårt empiriska material skulle kunna bidra till mer detaljerad och fasetterad information 
om fenomenet CSR och hur företag ser på kommunikation av CSR. Detta för att skapa en 
bättre och mer övergripande bild om hur företag kommunicerar CSR. Enligt Johannessen 
och Tufte (2003) kan en kvalitativ ansats även ses som mer övergripande då den medför 
att helheten värderas högre än de separata delarna.  

2.1.2 Datainsamlingsteknik 

Vårt referensmaterial som använts i denna studie härstammar ifrån primärdata. 
Christiansen et al. (2001) menar att med hjälp av denna typ av insamlad data kommer 
informationen som erhållits fungera som ett stöd för forskaren i analysen av det 
undersökta fenomenet. Primärdata har erhållits genom sju stycken personliga intervjuer, 
från information vi funnit på företagens webbsidor och även från tidigare undersökningar 
gjorda av andra forskare. För att ge styrka till studien och det empiriska materialet har vi 
som nämnt ovan genomfört personliga intervjuer. Dessa har gjorts på det svenska 
klädföretaget Nudie Jeans och på Stendahls kommunikationsbyrå men även på de 
amerikanska företagen Clif Bar och Del Monte, de två sistnämnda verksamma inom mat 
industrin. På Nudie Jeans, Del Monte och Clif Bar har vi intervjuat två personer på 
respektive företag, en av dem med CSR-ansvar samt en anställd utan någon vidare 
koppling till CSR. Varje intervjutillfälle har spelats in med en diktafon för att ge 
möjlighet till en rättvis presentation från samtliga respondenter. Intervjumaterialet från 
Stendahls kommunikationsbyrå har vi dock valt att inte presentera vidare i denna studie 
då intervjun med dem genomfördes i syfte att få bättre förståelse för hur företag väljer att 
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kommunicera idag. För att skapa en större medvetenhet om företagen vi intervjuat samt 
för att skapa mer tyngd i studien har vi även studerat och analyserat hur respektive 
företag valt att kommunicera CSR på sina hemsidor. Denna information har vi 
presenterat i empirin samt i analysen. Det var även viktigt för oss att uppleva företagen 
och personerna som vi intervjuade därför såg vi det av stor vikt att besöka samtliga 
företag personligen, även de som låg i USA. Detta gav oss en bättre bild av hur företagen 
bedrivs och hur respondenterna agerar i sin kommunikation av CSR.  

Intervjuerna som vi genomfört är jämförbara med vad Johannessen och Tufte (2003) 
benämner som delvis strukturerade intervjuer, detta då vi byggt våra intervjuer på 
förutbestämda teman och allmänna öppna frågor för att täcka studiens aktuella aspekter. 
För att skapa ett djup i intervjuerna har strävan varit att våra respondenter ska kunna prata 
fritt kring vårt valda ämne. De öppna frågorna har dock gjort att det har varit viktigt att 
bibehålla den röda tråden för att inte tappa fokus. Enligt Johannessen och Tufte (2003) 
ger delvis strukturerade intervjuer respondenten en möjlighet att vara mer öppen i sina 
svar. Respondenterna har därför kunnat besvara våra frågor med egna ord och resultatet 
blir i enlighet med Johannessen och Tufte (2003) därmed en mer detaljerad beskrivning 
av det undersökta området. Med denna kvalitativa inriktning följer även större flexibilitet 
då det lämnats utrymme att ställa följdfrågor när något har visat sig vara otydligt.  

2.1.3 Urvalsstrategi 

Vi ansåg att insikt och kunskap inom området var av största vikt för denna studie och har 
därför tagit detta i betänkande och gjort ett strategiskt urval. Vi själva bedömt vilka 
personer som ansågs relevanta för studien och därmed fick ingå i urvalet. Enligt 
Christiansen et al. (2001) är det viktigare att erhålla respondenter som har insikt och 
kunskap om det som studeras än att erhålla statistisk representativitet. Vi valde att 
intervjua en CSR-ansvarig på respektive företag, då vi ville få klart för oss vad CSR var 
för dem samt hur de arbetar aktivt för att förmedla kommunikationen av konceptet. Då vi 
även hade ett intresse av att se om företagens CSR uppfattas olika inom organisationen 
valde vi att intervjua en anställd som inte är direkt verksam inom arbetet med CSR. 
Intervjun med Stendahls kommunikationsbyrå genomfördes med Vd:n Peter Olsson och 
detta för att vi ville få en bättre förståelse för hur företag väljer att kommunicera idag. Då 
kommunikation är föränderligt och ständigt i fokus måste ett företag kunna kommunicera 
värdet av den tjänst eller produkt som de förmedlar på ett attraktivt sätt. Vidare fann vi 
även stöd för vårt urval hos Christiansen et al. (2001) som anser ett strategiskt urval 
passande då syftet är att erhålla en djupare förståelse för fenomenet och då det finns en 
avsaknad av intresse för att beskriva kvantiteter eller mängd i frågan.  

2.1.4 Explorativt syfte 

Vårt valda område kring CSR är väl omtalat samtidigt som det framkommit en viss 
otydlighet och osäkerhet kring fenomenet och hur det kommuniceras. Därför har denna 
studie utgått från ett explorativt syfte då vi ämnade finna ytterligare information och 
kunskap på det komplexa området. Detta likt Andersens (1998) beskrivning om att det 
explorativa syftet avser att utforska mindre kända eller kanske helt okända förhållanden 
och fenomen. Då CSR många gånger kan vara upp till tolkning, hade vi ingen tanke om 
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att agera moraldomare utan vi ville gå in i denna studie med öppet sinne för att ta del av 
hur företagen ser på CSR och hur de väljer att kommunicera det. För att vi skulle lyckas 
med detta tillät vi oss inte vara låsta i vad vi hoppades finna. Det krävdes av oss att vara 
mottagliga och öppna inför alla tänkbara sätt som kommunikationen av CSR kunde 
uppenbara sig på. Detta med förhoppningen att det skulle bidra till en annan 
verklighetsuppfattning kring CSR och kommunikationen av konceptet, än vad vi tidigare 
tagit del av. Andersen (1998) säger även att syftet med explorativa undersökningar kan 
vara att finna intressanta frågor och infallsvinklar som kan studeras vidare vid ett senare 
tillfälle. Patel och Tebelius (1987) beskriver i sin tur det explorativa syftet som att man 
försöker inhämta så mycket information som möjligt inom valt område och information 
genereras oftast genom verbal form. Detta går i linje med de intervjuer som vi genomfört 
på företagen i denna studie. 

2.1.5 Forskningsansats 

Studien hade som ovan nämnt för avsikt att se till flertalet alternativa tolkningar och 
uppfattningar om kommunikation av CSR och till bakgrund för denna studie har ansatsen 
därför varit abduktiv. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver abduktion som en 
kombination mellan den induktiva- samt den deduktiva ansatsen. Patel och Davidson 
(2003) beskriver i sin tur abduktion som en pågående resa där författarna inte vet vad de 
kommer att finna och där svaren som de erhåller resulterar i nya frågor som i sin tur står 
till grund för kritik och möjligen en revidering av teorierna. Då vi i uppstarten av denna 
studie inte visste vad vi skulle komma från till ville vi samla på oss ett så rikt empirisk 
material som möjligt, vilket i sin tur bidrog till att vi kom in på nya frågor som skapade 
nya tankar och funderingar. Patel och Davidson (2003) säger vidare att i en abduktiv 
ansats pendlar författaren, helt eller delvis, mellan deduktion och induktion under en lång 
tid. Detta gjorde i sin tur att vår studie rörde sig i ett cirkulärt samspel mellan teori och 
empiri där vi sedan lät förståelsen stegvis växa fram. Genom att använda en abduktiv 
ansats blev vår analys en process där vi genom argumentation, konstruerad av teori och 
empiri, försökte besvara våra frågor vars svar resulterat i ytterligare frågor. Vår studies 
utgångspunkt återfinns som nämnt ovan i empirin, och då vi analyserat insamlad data med 
hjälp av teorin har det i sin tur bidragit till vår förståelse och tolkning av det insamlade 
materialet. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.2.1 Ontologi 

I diskussionen om hur väl vår empiriska data avspeglar verkligheten blir ontologin ett 
centralt begrepp. Då vi som författare till denna studie är fast i diskursen av vårt sätt att se 
på världen kommer detta även prägla vår tolkning av den empiri vi samlat in. Jackson och 
Carter (1999) menar på att människans ontologiska verklighetsuppfattning varierar. Allt 
ifrån att ingenting utom vårt medvetande om att existera är verkligt, till uppfattningen om 
att världen är gemensam för alla och att den verkar oberoende av oss alla (Ibid.). Denna 
studie har utgått från att kunskap beror av sättet människan ser på världen och är 
beroende av tidigare erfarenheter av den, vilket i sin tur resulterar i att den kunskap som 
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vi tillämpar är subjektiv. Detta betyder att vi, men även våra intervjuobjekt har ett sätt att 
tolka den roll vi har i världsbilden. Inte minst visade sig detta resonemang tydligt då vi 
genomförde intervjuer i två olika kulturer, Sverige och USA. Undersökningen är inte 
reliabel nog för att kunna fastslå en jämförelse mellan hur de båda länderna 
kommunicerar CSR. Däremot märkte vi hur vår referensram vidgades i och med vår resa 
då vi fick en annan förståelse inför hur två företag i USA ser på ämnet. En uppfattning 
som hos oss i rollen av författare, tidigare präglades av fördomar och förutfattade 
meningar men som i efterhand frambringade en större förståelse. Denna förståelse har 
även haft relevans för kommande avsnitt om epistemologi, hur vi uppfattar kunskap och 
hermeneutik, läran om tolkning.   

2.2.2 Epistemologi 

Johannesen och Tufte (2003) beskriver epistemologin som hur vi kan få kunskap om 
verkligheten och detta har fått relevans för hur vi analyserat vårt insamlade datamaterial. 
Diskussionen har präglats av frågor som, om kunskap är ett föremål för tolkning, vad 
betyder det då för ett begrepp som CSR och kommunikationen av det? Vi är av den 
åsikten att tolkning är en grundläggande del i samvaron mellan människor för att bilda 
kunskap om den sociala verkligheten. Därav anser vi att människan bär på olika 
tolkningar av hur CSR kommuniceras, tillämpas men även dess uppfattade relevans. Med 
detta inte sagt att vår tankegång stämde överens med den verklighet vi kom till att 
undersöka. Vilket svaret än blivit har vi under tidens gång varit öppna inför det faktum att 
kommunikation av CSR kan vara en kunskap som är subjektivt tillämpad men även 
objektivt tillämpad i en förenad förståelse. Jackson och Carter (1999) säger att det endast 
är möjligt att ha kunskap om någonting som i betraktarens ögon kan uppfattas som 
verkligt, därför existerar endast epistemologi till följd av ontologi. Detta eftersom 
kunskapskällan alltid beror av personens verklighetsuppfattning (Ibid.).  

2.2.3 Hermeneutik 

I enlighet med hermeneutiken har vårt synsätt präglats av att undersöka ett subjektivt 
tyckande då tolkningen och förståelsen av CSR och kommunikationen av konceptet har 
varit vår utgångspunkt. I denna studie har tolkning utgjort en stor del för att på sätt kunna 
utveckla en ny kunskap och förståelse inför vårt valda uppsatsämne. I hermeneutisk 
forskning betonas vikten av att se till helheten där Patel och Tebelius (1987) talar om 
förståelse och fördomar. Med förhoppningen om att skapa en förståelse som gör sig 
uttryckt i kunskap och en ökad insikt om hur CSR kommuniceras, har vi kritiskt granskat 
de olika delarna i form av vårt insamlade material samt lyft upp den underliggande 
djupstrukturen till ytan för att på så vis kunna tolka helheten, kontra delarna. Detta kan 
liknas vid vad Sköldberg (1990) benämner en dialektisk process av förståelse, där 
förståelsen i sin tur bidrar till förmågan att se fenomenet ur ett mer fundamentalist 
perspektiv. Studiens mål var aldrig att nå en absolut sanning, inte heller att nå statistiska 
mått varpå vi anser hermeneutiken gör sig passande.  
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2.3 Analysmetod 

2.3.1 Vårt val av analysmetod  

I planeringsstadiet av denna studie fruktade vi tanken på att mallar om ”borden” och 
”måsten” skulle komma att hämma vår kreativitet och egna idéer till presentationen av 
insamlad data. Med vårt val av analysmetod hoppas vi att vår läsare ska kunna ta till sig 
informationen på ett intressant sätt där den bidrar till ett kunskapsbyggande inför hur 
företag ser på att kommunicera CSR. Syftet med denna metod är inte att utnämna oss 
själva till domare utan vi har skapat denna text med syftet att låta läsaren ta till sig 
informationen och relatera den till sin subjektiva diskurs av tyckande och värderingar. Vi 
vill skapa en arena för reflektion där läsaren får utrymme att tänka, ifrågasätta och pröva 
den information vi lyckats delge men även att det ska bidra till läsarens tidigare 
kunnande. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att reflektion är en pågående aktivitet, 
en process av att skapa förståelse om den värld vi lever i. 
 
Empiri och analys presenteras i vad vi har valt att benämna Uppdrag granskning som 
bygger på två delar; Resumé och Den segrande paradoxen. Vi har här gjort ett försök till 
att ge läsaren en bild av hur CSR kommuniceras genom att betrakta hur olika företag 
väljer att kommunicera CSR där fenomenet har utsatts för olika berättelser och 
tolkningar. Czarniawska (2004) menar att den narrativa metoden innebär en insamling av 
olika berättelser som i sin tur kan ge en större, alternativt ny förståelse inför något. Vi har 
valt att sätta detta resonemang av narrativism i kontexten av fenomenet om hur CSR 
kommuniceras i syfte att skapa en förståelse kring hur våra respondenter ser på ämnet. I 
första delen Resumé ges en beskrivning av vårt insamlade empiriska material där vi så 
objektivt som möjligt ger en återspegling av respondenternas berättelser om hur de ser på 
CSR som fenomen för att kommunicera;  

 
1. sin tolkning av det sociala ansvar som de inom sin verksamhet bedriver  
2. ett förtroende  
3. en image och/eller identitet 

 
Dessa tre punkter ligger till grund för Uppdrag gransknings andra del Den segrande 
paradoxen och har tillsammans med vår teoretiska referensram inspirerat till en struktur 
av följande rubriker;  
 

• Hur symboler kommunicerar CSR 
• Berättelser för att kommunicera CSR 
• Kommunikation av CSR för att skapa förtroende  
• Kommunikation av CSR för att bygga image eller för att skapa identitet 

 
Det vore i andra delen, Den segrande paradoxen, oundvikligt att skapa sig en uppfattning 
om CSR utan att ifrågasätta och pröva dess teorier i praktiken. Vi tillåter därför att 
integrera teorin i vår teoretiska referensram med den insamlade empirin som våra 
respondenter delgett oss. Här erbjuds läsaren att ta del av den diskussion som förs från 
vårt insamlande datamaterial där resonemangen om vad som är rätt eller fel inom 
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kommunikationen av ett företags CSR står i kontrast till varandra. Med detta inte sagt att 
det finns ett rätt eller fel utan snarare vill vi visa på att det finns en konflikt om huruvida 
CSR bör uppfattas och kommuniceras. Detta för att vidga vår referensram för att i 
slutsatserna kunna presentera ett resultat om hur våra undersökta företag kommunicerar 
CSR samt vad de önskar uppnå med att kommunicera konceptet.   
 
Vi är genomgående i studien, men framförallt i Uppdrag granskning medvetna om att 
likväl som det finns olika syn och uppfattningar av CSR är även vi i rollen av författare 
färgade av våra för-givet-tagna föreställningar om CSR och därmed är presentationen av 
insamlad data även den färgad av vårt förhållningssätt. Konsekvensen av detta kan bli att 
vår röst är mer framträdande än våra respondenters, samtidigt finns här en risk att 
respondenterna känner sig missuppfattade i det material vi presenterar. Problematiken är 
oundviklig att förneka men genom en tydlig struktur hoppas vi kunna förebygga detta och 
att läsaren finner en klarhet inför vems berättelse och tolkning det är som uttrycks. Med 
hjälp av den narrativa metoden hoppas vi även att studien ska skapa utrymme för läsarens 
egna tankar och åsikter.  

2.4 Överförbarhet 
Fokus i denna studie har varit att lyckas skapa överförbarhet med hjälp av insamlad data. 
Överförbarhet är enligt Johannessen och Tufte (2003) den kvalitativa undersökningens 
svar på generalisering. Med syftet att anskaffa en djupare kunskap och större inblick i hur 
företag kommunicerar CSR var det av hög relevans att studien visade på överförbarhet. 
Enligt Christiansen et al. (2001) krävs även en fullständig och informationsrik struktur 
för att ge läsaren chansen att avgöra huruvida resultatet av denna studie anses överförbart 
eller ej. Vi har arbetat aktivt med vårt urval och även sett till företagens hemsidor för att 
få så mycket information som möjligt. Detta för att skapa mer tyngd i informationen som 
respondenterna delgett. Vi ämnar även skapa en diskussion samt en större insikt i 
konceptet CSR och kommunikationen av det och överförbarhet är därför av stor relevans 
för vår studie.  

2.5 Validitet 
Andersen (1998) förklarar i sin bok begreppet validitet som en överrensstämmelse mellan 
människans teoretiska och empiriska begreppsplan och dess relevans och giltighet. 
Johannessen och Tufte (2003) stärker Andersens resonemang och förklarar validitet som 
en dimension av hur relevant data representerar fenomenet. Vid intervjuerna har 
noggrannhet varit i fokus, detta för att försäkra att data som presenterats stämmer väl 
överens med respondenters formuleringar och verklighet. Den form av validitet som var 
bäst lämpad i denna kvalitativa studie var begreppsvaliditet. Enligt Johannessen och 
Tufte (2003) är det begreppsvaliditeten som avgör huruvida insamlad data är en valid 
representation av ett undersökt fenomen. Vi strävade efter att insamlad data skulle 
komma till att bli en valid representation av vår undersökning och genom att delge vår 
teoretiska referensram anser vi att studien har en trovärdig giltighet. Andersen (1998) 
hävdar att det i validitetsbegreppet ryms ytterligare två begrepp; giltighet och relevans. 
Giltighet representerar kongruensen mellan teori och empiriskt material medan relevans 
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avgör om det empiriska materialet är relevant kontra fenomenets problemställning (Ibid.). 
En valid representation har eftersträvats vid insamlandet av information kring företagens 
val av att kommunicera CSR och då vi har genomfört sammanlagt sju stycken 
djupgående intervjuer anser vi det tillräckligt för att få validitet i vår studie. Målet har 
även varit att det insamlade materialet ska vara av relevans till studiens syfte.  

2.6 Kritik till metodval 
Det finns en medvetenhet hos oss som författare att denna studie inte är statistiskt 
generaliserbar och det kan även betraktas som att urvalet av respondenter är till antalet för 
få för att skapa en övergripande bild av verkligheten. Johannessen och Tufte (2003) för ett 
resonemang gällande överförbarhet och även den kan komma att ifrågasättas. Vi har inte 
inkluderat all litteratur inom området då vi på grund av tidsaspekten inte haft möjlighet till 
detta. Den litteratur som varit tillgänglig och som ansetts aktuell och relevant har 
inkluderats. Vid varje intervjutillfälle har samtalen spelats in med diktafon för att vid 
transkribering öka förutsättningarna för att resultatet presenteras rättvist. Vi är medvetna 
om att vi, i vår roll som författare, lever i en konstruerad värld och enligt Alvesson och 
Deetz (2000) bör vi därmed ställa oss frågor som; ”Vad ser vi?” och ”Vad väljer vi att 
bortse ifrån?”. Då vi tagit del av vetenskaplig forskning och litteratur inom ämnet har vi 
utökat vår världsuppfattning, men är medvetna om att bilden vi återger är vad som ryms i 
vår värld och verklighet och därmed blir vår studie inte helt objektiv. Då intervjuerna i en 
kvalitativ undersökning är subjektiva innebär det även att studien måste ta hänsyn till 
författarens egna tolkningar, då de avspeglas i slutresultatet (Christensen et al, 2001). Vid 
genomförandet av delvis strukturerade intervjuer har vi även lämnat samtalet öppet för en 
eventuellt fördjupad diskussion om något ansetts vara av vidare intresse. Christiansen et 
al. (2001) nämner även att information som framgår från en intervju är beroende av 
relationen mellan forskare och respondent. Då vi lever i en konstruerad värld är vi också 
själva med och skapar den och en viss påverkan från oss i rollen som intervjuare kan ha 
uppstått och lett till att respondenterna därför gett svar som ansetts passande i situationen. 
Det togs därför i beaktning att en eventuell inverkan på respondenternas svar kan ha ägt 
rum. Studien representerar det vi haft för syfte att undersöka samt vad som utifrån 
tidsaspekten är ett kvalificerat resultat.  
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenteras nedan i olika avsnitt som i studien står i nära 
relation till företagens kommunikation av CSR. 

3.1 Semiotik 
Vi kommunicerar genom symboler, och dessa symboler är laddade med olika värden där 
tolkningen beror på mottagarens erfarenheter och kunskap. Bergmasth och Strids (2004) 
för ett resonemang kring hur interaktion sker genom tolkning av symboler. Detta säger 
även Rutherford-Silvers (2004) som förklarar att det är genom semiotiken, användningen 
av symboler, som förutsättningarna skapas för att kommunikation ska kunna verka som 
en akt av informationsutbyte. Semiotiken uppfattas på så vis som att verkligheten är 
uppbyggd av symboler som är baserade på erfarenheter och kunskap där både de skrivna 
och de oskrivna regler som finns har en direkt påverkan på hur företagsidentiteten 
uppfattas (Jackson & Carter, 1999). Symboler består i sin tur av tre egenskaper nämligen 
frånvaro, godtycklighet samt skillnad (Ibid.). Den första egenskapen frånvaro betyder att 
en symbol ska representera någonting som är frånvarande, för om objektet hade varit 
närvarande hade det inte behövts en symbol (Ibid.). Nästa egenskap är godtycklig vilket 
betyder att den inte måste se ut på ett visst sätt utan att det är mottagarna som måste vara 
överens om dess skepnad (Ibid.). Symboler känns även igen av deras skillnad, då de inte 
liknar något annat. Dessa små skillnader i symbolens utseende kan i sin tur utgöra stora 
avvikelser i dess betydelse (Ibid.). 
 
Tanken med symboler handlar om att de ska förmedla ett budskap samtidigt som de ska 
bidra till att göra omvärlden mer förståelig (Jackson & Carter, 1999). Symboler kan även 
ses som mediet för all typ av kommunikation, de får dock inte associeras med sanning i 
den mån att allt som sägs är att ta för sant (Ibid.). Då symboler anses ha en inneboende 
kraft att representera värden, åsikter eller förhållningssätt blir avsikten med symboler att 
kommunicera en innebörd. Tolkning av symboler och dess innebörd är dock inte fast i 
symbolen i sig självt utan tolkningen beror därmed på mottagarens referensram, hennes 
erfarenheter och kunskap. Varje enskild person skänker därmed mening och innebörd åt 
symbolen ifråga, vilket i sin tur gör att tolkningarna kommer skilja sig åt (Jackson & 
Carter, 1999). Brunsson och Jacobsson (2000) för ett resonemang där de menar på att 
CSR utmärks av en rik flora av mjuk reglering. Vidare förklarar författarna att en mjuk 
reglering inte är någonting tvingande och därmed inte heller något lagstiftat utan mjuk 
reglering innebär istället reglering eller normering som företag förutsätts att leva efter 
(Ibid.). Då denna mjuka reglering är upp till tolkning, kan det vara svårt för företagen att 
kommunicera vad CSR egentligen innebär för dem (Ibid.).  

3.2 Kommunikation för att berätta  
Människan lär sig av sina erfarenheter, både av sin egna och andras och dessa förmedlas 
ofta genom berättelser (Harris & Barnes, 2006). Lika länge som det funnits ett språk har 
det funnits berättelser och de används bland annat för att undervisa, informera och lära i 
syfte att inspirera andra till att göra rätt saker (Ibid.). ”Rätt saker” är ett diffust begrepp, 



 12 

inte minst då vi ser till alla de sociala rum som olika människor befinner sig i. Moral kan 
uppvisas och uppfattas på många olika sätt, lika så värde och förväntningar. Vad vi väljer 
att kommunicera göder de föreställningar som kan finnas i samhällen eller som en grupp 
människor delar. Refererat till Rorty (1997) som säger ”Ty även om vi accepterar att 
språk inte är medier för avbildning eller uttryck förblir de medier för kommunikation, 
verktyg för social interaktion, sätt att knyta band med andra människor.” (Rorty, 1997, s. 
57). Vi tolkar detta som att språket endast är ett medium av sammansatta symboler som 
är upp till tolkning att förstå men faktum är att språket är vårt verktyg för att 
kommunicera och det är så vi försöker förstå varandras avsikter. Att kommunicera CSR 
handlar om att man vill berätta om åtgärder man gjort eller ställningstaganden man tagit i 
syfte att ta sitt ansvar och bidra med något gott för samhället. Det handlar om att låta 
omgivningen lära känna och skapa förståelse inför vad man som företag sysslar med. Ett 
sätt att låta någon lära känna dig är att delge berättelser om dig. Likaså är detta ett sätt för 
företag att kommunicera CSR. En berättelse kan användas för att frambringa djupa 
kunskaper och generaliseringar, utan att på något sätt påstå att de är att ta för sant och den 
narrativa berättelseformen utgör en naturlig form av kommunikation inom organisationer 
(Czarniawska, 1998). Det narrativa tillvägagångsättet kan frambringa en möjlighet för 
företag att med små medel lyckas förmedla organisationens ståndpunkt och budskap 
(Ibid.). Berättelser kan dessutom komma varsomhelst ifrån och den så kallade mun-till-
mun-marknadsföringen är enligt Smith (2003) den mest trovärdiga informationskällan ett 
företag kan använda sig av. Likaså menar Rosen (2002) att mun-till-mun marknadsföring 
bygger på att personen som vill förmedla någonting är trovärdig och helt oberoende från 
företaget ifråga. CSR och god etik kan även utgöra en berättelse i sig för att stärka ett 
företags legitimitet (Handleman & Arnold, 1999) och förbättra dess rykte (Lantos, 2001).  
Alltså kan olika berättelser kommuniceras från olika håll, från olika människor och från 
olika laddade symboler. Dessa olika berättelser bär på olika sanningar som således kan ge 
en mer tydlig bild av vad företaget egentligen är och står för. Det narrativa 
tillvägagångssättet skiljer sig  från den traditionella forskningen, där man ofta väljer 
att presentera händelser i kronologisk ordning (Czarniawska, 1998). Fördelen med 
narrativism är att man istället sammanställer berättelser till händelser som i sin tur 
relateras till konkreta situationer och mänskliga projekt, och det är genom detta 
tillvägagångssätt som det skapas förståelse (Ibid.). Berättelser anses därmed vara ett 
starkt verktyg för att förmedla kunskap och perception om ett företag och dess identitet 
(Denning, 2005).   
 
Czarniawska (2007) beskriver vidare det narrativa som att berättelser samlas in, bearbetas 
och sedan mynnar ut i nya berättelser som genererar en ny kunskap eller förståelse. 
Genom att tolka berättelser uppnås som nämnt ovan förståelse och därmed kan man med 
hjälp av berättelser förena det som vetenskapliga rapporter inte kan, nämligen binda 
samman förståelse med förklaring (Czarniawska, 1998). Czarniawska (2007) säger vidare 
att det generella syftet med en berättelse är att finna ett tillstånd som kan förklara en 
avvikelse från ett allmänt godtaget kulturellt mönster. Det är med hjälp av berättelser man 
får något att existera som en länk mellan det som är vanligt och det som är ovanligt 
(Ibid.). Man kan därför se berättelser som ett verktyg som gör det möjligt för kunskap att 
förändra status endast genom att berättelsen berättas av någon annan, alternativt något 
annat (Ibid.). Ponera att ett företags tolkning av CSR utgörs av en berättelse, samtidigt 
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som CSR har sin egen berättelse att berätta och om inte det var nog bär även mottagaren 
på en berättelse av vad CSR innebär. Hur beter sig då företag för att kommunicera sin 
tolkning av CSR? Detta är en fråga som vi kommer att ta med oss vidare in i analysen av 
denna studie.   

3.3 Kommunicera för att övertala eller för att informera 
Information är idag inte svårt att finna, den finns överallt och sällan krävs en större 
kraftansträngning för att ta del av vad man önskar. Företags stora användning av bland 
annat webbplatser och reklam gör det idag möjligt att välja i vilken mån och på vilket sätt 
de önskar kommunicera CSR till allmänheten. På samma gång har denna ökade 
tillgänglighet på företagsinformation gjort att företagsintressenter har en större egenmakt 
än någonsin och därmed en ökad tillgång till efterfrågad information (Gill, Dickinson & 
Scharl, 2008). Detta har i sin tur lett till att intressenter och samhället ställer högre krav 
på öppenhet och transparens i företag och efterfrågan av att kommunicera CSR blir här 
tydligt märkbar (Ibid.). Den teknologiska utvecklingen öppnar upp möjligheter för 
företag att kommunicera om CSR men trots denna ständiga utveckling, som delvis även 
underlättar i interaktionen mellan företag och dess intressenter, så finns det också en 
problematik med kommunikationsflödet. För trots att internet är erkänt som en viktig 
kommunikationskanal av de flesta företag kvarstår det fortfarande en förvirring när det 
gäller vad och hur företag bör kommunicera CSR (Colman, 2005). Många företag väljer 
allt oftare att kommunicera sitt hållbarhetsarbete via visuellt levande dokument på 
webbplatser, men trots detta försök till spridning är det få förunnat att faktiskt lyckas 
skapa en delaktighet och ett genuint engagemang från intressenter, investerare, anställda 
och konsumenter (Gill, Dickinson & Scharl, 2008).  

Enligt författarna McWilliams, Siegel och Wright (2006) går det att skilja mellan 
övertygande- och informativ CSR-kommunikation, där den övertygande 
kommunikationen tenderar till att påverka kundens val av produkt eller dess syn på ett 
företag som är socialt ansvarstagande. Detta görs med hjälp av CSR-attribut, så som 
exempelvis stora CSR-kampanjer och liknade. Informativ CSR-kommunikation däremot 
delger information om CSR med avsikten att förhoppningsvis bygga på företagets 
anseende och image utan att på något sätt övertala kunden att köpa företagets produkt 
eller tjänst (Ibid.).  Morsing och Schultz (2006) argumenterar för att man bör använda 
subtila sätt för att kommunicera CSR som exempelvis genom årliga rapporter och 
lättillgänglig information på webbplatser. I flertalet undersökningar gällande 
kommunikation via webbplatser (Esrock & Leichty, 1998, Kent & Taylor, 1998) har 
forskare identifierat två sätt på vilka organisationer väljer att kommunicera med sina 
intressenter. Det första är att använda internet som envägskommunikation, då med 
huvudsakligt mål att sprida information för att försöka påverka den bild som 
intressenterna har genom en låg nivå av interaktivitet. Det andra sättet benämns som en 
”dialogisk loop” där målet är att använda internet för att underlätta för 
tvåvägskommunikation, så som att etablera och bygga relationer och samtidigt 
möjliggöra en dialog och samverkan mellan organisationen och dess olika intressenter 
(Kent & Taylor 1998). Därmed uppnås en hög grad av interaktivitet där publiken själv får 
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välja vad de vill ta del av vilket i sin tur även ger företag en möjlighet till att snabbt 
besvara intressenternas olika frågor och funderingar (Ibid.).  
 
Resonemanget kring den ”dialogiska loopen” diskuteras även av Morsing och Schultz 
(2006) som hävdar att företagschefer bör kunna informera och besvara intressenters 
förväntningar. De bör även ha förmågan att engagera viktiga intressenter till att genom 
dialog, gemensamt konstruera och skapa en hållbar CSR-kommunikation (Ibid.). Podnar 
(2008) påvisar även han att företags webbplatser idag fungerar som 
tvåvägskommunikation då informationen som efterfrågas av intressenter ofta finns att 
tillgå i företags årsredovisningar men även utfärdat i särskilda CSR-rapporter i syfte att 
besvara kundens funderingar och frågor gällande CSR. Morsing och Schultzs (2006) 
resonemang som förs ovan kring hur man på ett subtilt sätt bör kommunicera CSR verkar 
i synnerlighet ha lämnat ett avtryck i Sverige som över lag är relativt försiktiga i hur de 
kommunicerar CSR. USA å andra sidan är betydligt mer öppna i sin kommunikation av 
konceptet och har även en mer övertalande approach i hur CSR förmedlas och 
kommuniceras (Jutterström & Nordberg, 2011). Det vi finner intressant är 
kommunikationens roll i ett företags CSR, är det för att informera, sprida kunskap, 
övertyga eller kanske för att skapa en image, och måste man välja det ena eller det andra? 
Men framförallt, hur gör företag för att kommunicera ett CSR-åtagande utan att bli 
associerade med de företagsskandaler som uppvisat ett CSR som inte stämmer överens 
med mottagarnas förväntningar och därmed infekterat konceptets betydelse för 
förtroende? 

3.4 Kommunikation för att skapa förtroende 
Företags strävan efter legitimitet kan skapa ett förtroende men även skada ett förtroende 
beroende på huruvida företag lever upp till en legitimitet, bilden som de väljer att explicit 
kommunicera för att bemöta samhällets krav. Ett annat begrepp för detta skulle kunna 
vara image och då denna inte motsvarar ett företags identitet eller intressenternas 
förväntningar, som skapas av de symboler som en image kommunicerar, uppstår misstro. 
Vad som kommer ur denna problematik kommer vi att diskutera senare i avsnittet om 
image och identitet. Däremot kommer vi nu att beröra vad denna problematik, om 
legitimitet och företags strävan efter att vinna intressenternas förtroende, grundar sig i.  

3.4.1 CSR för att uppnå legitimitet och vinna förtroende 

I boken Värdet av förtroende (2006) poängterar författarna vikten av förtroende och 
menar att det är ett måste för en hållbar samhällsutveckling. Bergmasth och Strid (2004) 
menar att förtroende är en förutsättning för god tillväxt och högt välstånd i företag och de 
samhällen där människor inte hyser förtroende till varandra eller institutioner präglas av 
en osäkerhet och otrygghet. Företag strävar efter att vara förtroendeingivande och enligt 
Schultz och Wehmeiers (2010) studie använder företag CSR för att uppnå legitimitet och 
därmed skapa förtroende. Detta är en väsentlig anledning till varför så många företag 
väljer att kommunicera CSR. Genom att vara ett legitimt företag bemöter du kundens och 
samhällets krav och förväntningar. Ashforth och Gibbs (1990) men även Pfeffer och 
Salancik (2003) menar att organisatorisk legitimitet är definierad som en status bekräftad 
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av sociala aktörer. De sociala aktörerna accepterar eller bekräftar en organisations 
ändamål som valida, resonliga och rationella (Asbforth & Gibbs 1990). Detta är stora ord 
vars innehåll är beroende på tolkningen av dem, vad som är valid för en person behöver 
inte vara valid för en annan. Om förtroende då går ut på att skapa legitimitet, det vill säga 
att skapa värden och handlingar som är överensstämmande med den specifika aktörens 
värden och förväntningar (Pfeffer & Salancik 2003) blir förtroende ett komplext 
fenomen. Detta resonemang involverar hur företag förstår och kommunicerar CSR då 
samtliga initiativ som företag tar för att vinna legitimitet och förtroende genom socialt 
ansvarstagande måste besvara dess intressenters förväntningar och krav (Moreno & 
Capriotti, 2009).  

3.4.2 Komplexiteten i att bemöta förväntningar  

Det är viktigt att som företag förstå vilka förväntningarna är och inte endast försöka 
överträffa dem i hopp om att det automatiskt kommer att skapas ett förtroende (Johansson 
et al. 2006). Förtroendeskapande är sällan så lätt som man många gånger tror då 
förväntningar är ett komplext fenomen vilket gör dem svåra att bemöta vid 
kommunikation. Bergmasth och Strid (2004) menar på att förtroende grundar sig i 
individens positiva förväntningar beträffande motpartens etiska och moraliska handlingar. 
Författarna menar därmed på att det är i interaktionen mellan sändare och mottagare som 
förväntningar skapas och utvecklas (Ibid.). Denna interaktion sker genom 
kommunikation och utbyte av symboler som i sin tur tolkas och omtolkas av aktörerna 
(Ibid.).  Förväntningar förändras alltså beroende på sammanhanget de skapas i och de är 
beroende av mottagarens kunskap. Företags makt att konstruera den verklighet vi lever i 
är någonting som vi kommer att behandla senare men först en diskussion om alla de 
mekanismer som ur ett holistiskt perspektiv påverkar förväntningar och hur vi uppfattar 
världen.   

Givetvis står inte företag ensamma som påverkare, förväntningar påverkas från 
samhällets alla element, varav moral blir ett centralt begrepp i diskussionen. Märkningar 
som CSR, Fair Trade, Krav, Ekologiskt och så vidare blir här ett sätt att bemöta yttre krav 
på ansvarstagande och att kommunicera ett förtroendeingivande budskap om att vara ett 
gott moraliskt företag. Handleman och Arnold (1999) menar att CSR kan förkroppsliga 
ett företags personliga attribut och stärka dess legitimitet i samhället då begreppet har en 
viktig symbolisk innebörd. Härmed kan ett CSR-initiativ från företag förklaras med 
Bergmasth och Strids (2004) diskussion om att handlingar som sker är beroende av 
omgivningens förväntningar på grundval av de moraliska aspekter som florerar i 
samhället (Ibid.). Förväntningarna ligger alltså inom ramen för tiden och rummet vilket 
utgör grunden för ett förtroende och Bergmasth och Strid (2004) benämner detta som den 
institutionella miljön. Sahlin-Andersson (2006) bekräftar att omgivningens krav påverkar 
hur företagen väljer att arbeta och kommunicera och menar att CSR har kommit att bli en 
trend av global omfattning. Hon påpekar att samhällets kritik mot globalisering där 
företag påstås utnyttja världen och dess resurser till sin spets skulle kunna förklara 
drivkraften bakom dagens frekventa användning av CSR bland företag (Ibid.). 
Påtryckningar utifrån har gjort att företag finner det framgångsrikt att kommunicera CSR 
och därmed bemöta förväntningar på moraliskt handlande och ansvarstagande. Vidare 
menar Sahlin-Andersson (2006) att företagets styrka ligger i dess image och att då visa på 
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en medvetenhet om sociala-, mänskliga- och miljörelaterade frågor kan ses till deras 
fördel. Detta resonemang styrks av Wallander (2002) som menar att företag har en 
strävan av att vara ”inne”, en benägenhet till att inte avvika och istället följa strömmen.   

Vad vi kan konstatera av ovanstående resonemang är att om något eller någonting ska 
skapa förtroende måste denna handling bemöta mottagarens förväntningar. Samhällets 
ökade krav på att vara CSR har alltså gjort att företag valt att anta CSR-aktiviteter för att 
sen kommunicera det till allmänheten. Kunskap och information är en väsentlig del då 
samhällets kunskapsspridning om CSR har ökat intresset från företag. Även de företag 
som kommunicerar CSR har förstått vinningen i att utbilda sina kunder inom hållbarhet i 
förhoppningen om att skapa gemensamma värden i syfte att skapa förtroende.   

3.4.3 Ett missbrukat CSR eller en missförstådd kommunikation? 

Förtroendeskapande är dock inte ett helt oproblematiskt fenomen när ett företag väljer att 
kommunicera CSR. Det finns en betydande risk i företags strävan efter att vinna 
förtroende och Luhmann (2005) menar på att förtroende alltid är relaterat till ett kritiskt 
alternativ. Med detta menas att ett missbrukat förtroende kan orsaka större skada än de 
fördelar ett förtroende kan ge upphov till (Ibid.). Trots att de flesta företag idag 
kommunicerar välformulerade uttalanden om etik och socialt ansvar har flertalet 
företagsskandaler där bland andra Enron, TeliaSonera, Skandia, H&M, Nike och Röda 
Korset gjort att begreppet missbrukats och snarare minskat det symboliska förtroendet för 
CSR än bidragit till ett ökat sådant. Händelser som dessa sätter sina spår och äventyrar 
användandet av CSR som kommunikationssymbol för företag som verkligen har 
ambitionen att ta ett socialt ansvar.  
 
Förtroende kan skadas av så många fler anledningar än att medvetet missbruka det. Av 
resonemangen ovan förstår vi att förväntningar har en betydande inverkan på hur 
förtroende skapas varav förväntningar beror av tiden och rummet som vi befinner oss i, 
och som påverkas av en mängd olika mekanismer i vår omgivning. Zandén (2006) menar 
att när olika aktörer intar marknaden och introducerar nya krav blir det svårt att hålla fast 
vid en bestående definition och gemensam linje för CSR. Det blir härmed svårt för 
företag att bemöta alla de subjektiva förväntningar som ställs på ett företag som 
kommunicerar CSR. Definitionsförvirringen om CSR kan härmed skada ett förtroende 
som från ett företag kanske inte var menat att missbrukas. Men på grund av att 
mottagarens tolkning av CSR ser annorlunda ut riskerar företaget att inte bemöta 
mottagarens förväntningar och därmed skadas ett uppfattat förtroende. Zandén (2006) 
ifrågasätter vilka aktörer det egentligen är som bestämmer vad som får rymmas i 
definitionerna av etik och socialt ansvar. Organisationers reaktion på denna problematik 
uppvisas i en ständig utveckling av olika strategier för att kunna svara och leva upp till 
omgivningens krav (Anselmsson & Johansson, 2007). Det finns olika sätt att leva upp till 
dessa krav och ett av dem går ut på att se till att fasaden möter omgivningarnas 
förväntningar medan verksamheten bedrivs bakom fasaden (Ibid.). Även Brunsson 
(1989) diskuterar kring att många företag idag försöker att leva upp till en sådan fasad, 

vilket han kallar organisatoriskt hyckleri. Han förklarar detta hyckleri med att det som 
företag ger ifrån sig i form av löften, prat och genomförande inte stämmer överens, det 
vill säga att man säger en sak men genomför en annan (Ibid). Detta fenomen gestaltas av 
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de företag nämnda ovan som varit involverade i aktuella företagsskandaler. Enligt 
nyinstitutionalismen finns det en stor risk med företags strävan efter legitimitet. Strävan 
efter legitimitet tenderar nämligen till att kopplingen mellan struktur och aktivitet blir lös 
och DiMaggio och Powell (1991) benämner detta fenomen som frikoppling. Frikoppling 
inom kommunikation för CSR kan innebära att ett företag endast kommunicerar CSR för 
att vinna legitimitet, att externt kommunicera ett budskap som internt inte antas. 
Nyinstitutionalismen ser denna frikoppling som problematisk för många organisationer 
då det uppvisas en konflikt mellan effektivitetslogiken och ceremoniella strukturer 
(Ibid.). Enligt nyinstitutionalismen att tolka är ceremoniella strukturer endast en 
förändring av symbolisk karaktär (Ibid.). Symbolerna är här likt en platonsk syn inte 
verkliga och tillhör därför inte handlingen (Ibid.) Även Deetz (1998) pratar om företags 
strävan av att ceremonilitet och rätt symbolvärde ska uppvisas vid kommunikation av 
deras paketering. CSR är ett välkänt begrepp och för dem som inte är insatta i ämnet kan 
det verka som ett kommunikationsverktyg att använda sig av för att vinna legitimitet och 
intressenternas förtroende. Återkopplar vi ovanstående till Brunssons (1989) resonemang 
om hyckleri skulle man då alltså genom hyckleri kunna tillfredsställa förväntningar utan 
att någon grundläggande handling egentligen sker. Det vill säga att kommunicera CSR i 
sin image utan att införliva det som en given del i företagsidentiteten.  

3.4.4 Bygga förtroende eller kommunicera en falsk legitimering?  

Gammal institutionalism anser tillskillnad från nyinstitutionalism att frikoppling är en 
essentiell ingrediens för företags överlevnad. Denna teori menar på att människor 
”utanför” är fast i samma diskurs som verksamheten själv och då företag inte förlikar sig 
med dessa kriterier och substantiv kommer de inte att legitimeras som en seriös 
verksamhet eller bygga förtroende (Selznik, 1968). Detta resulterar i institutionell 
isomorfism, att du ska som samhället vara likformigt, och begreppet förklarar att vi 
befinner oss i en gemensam vokabulär för branschen eller samhället som efterföljs av 
majoriteten (DiMaggio & Powell, 1991). En fundamental konsekvens av fenomenet med 
isomorfism blir då företags strävan efter att bli accepterade som ett värdigt företag i dess 
externa miljö (DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Scott, 1983). Ur gammal 
institutionalism tolkar vi företags kommunikation av CSR som ett sätt att förlika sig med 
omgivningens förväntningar på att vara en ansvarsfull verksamhet. Nyinstitutionalism 
sätter sig starkt emot företag som väljer att gå denna väg då de menar att det är farligt när 
företag försöker avspegla institutionell isomorfism då de inte kan leva upp till de för-
givet-tagna föreställningarna som de förespråkar. Vi tolkar detta som att varken 
nyinstitutionalism eller gammal institutionalism verkar förneka det faktum att 
organisationer likväl företag är fast inom den sociala konstruktion som skapat de för-
givet-tagna föreställningarna om vad en verksamhet ska vara och kommunicera för att 
erhålla legitimitet. Vad som dock skiljer dem åt är åsikten om hur de ska hantera och 
förhålla sig till det samt huruvida detta genererar eller skadar ett förtroende gentemot 
allmänheten.  
 
Härmed medför fenomenet isomorfism stor relevans vad gäller företags strävan efter att 
vara ett legitimt företag och därmed explicit kunna kommunicera vad som förväntas av 
intressenter och samhälle. Legitimitet ger enligt nyinstitutionalism signaler om att vara 
rationell men är enligt gammal institutionalism en förutsättning för överlevnad. Rövik 
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(2008) bekräftar det sistnämnda och menar på att det i dagens globaliserade värld är en 
förutsättning för företags överlevnad att klara av att hantera verksamhetsspridning inom 
olika koncept, vilket ofta bidrar till överlappande organisationsrecept som många gånger 
kan uppträda motsägelsefullt i kommunikationen. Som nämnt tidigare utvecklar 
organisationer olika strategier för att kunna svara och leva upp till omgivningens krav 
(Anselmsson & Johansson, 2007). Likaså menar Schultz och Wehmeier (2010) att CSR 
är baserat på en moralkommunikation, en diskussion om vad som är moraliskt handlande 
eller inte. CSR bör betraktas som ett tomt koncept som är fyllt med olika meningar och 
författarna menar i och med detta att institutionaliseringen av CSR inte endast innebär 
möjligheter utan även risker (Ibid.). Detta förklarar författarna som en nedåtgående spiral 
av legitimitet och samtidigt en uppåtgående spiral av CSR-institutionalisering (Ibid.). 
Schultz och Wehmeier (2010) benämner ett införande av CSR i kontexten av Corporate 
Communication som en process av ett så kallat “institutionalization by translation”. De 
betraktar härmed CSR som ett strategiskt verktyg använt för att erhålla legitimitet från 
intressenter (Ibid.). Logiken i att kommunicera CSR är inte så enkelt som att den som 
hörs, syns och exponerar CSR mest är den som kommunicerar CSR bäst. Tvärtom menar 
Morsing och Schultz (2006) att då företag stoltserar och överdriver sin CSR-
kommunikation kan detta skapa en misstänksamhet snarare än ett ökat förtroende.  
 
Huruvida företags strävan att uppfattas som legitima bidrar till ett ökat förtroende eller 
snarare skadar ett företags förtroende gentemot allmänheten finns det alltså många skilda 
teorier om. Då flertalet företag använder CSR i syfte att uppfattas som legitima är det 
även här fortfarande oklart huruvida CSR bidrar till ett ökat eller minskat förtroende.  Då 
företag inte kan leva upp till den gemensamma vokabulär som förväntas inom sin bransch 
eller samhälle riskerar de att förlora ett förtroende och ännu värre riskerar att uppfattas 
som de missbrukat ett förtroende. Vi kan av detta konstatera att det är skillnad på ett 
missbrukat förtroende och en missförstådd kommunikation. Det förstnämnda handlar om 
ett seriöst lagbrott eller om ett så pass omoraliskt handlande att en stor del av allmänheten 
reagerar starkt. Det sistnämnda grundar sig i en förvirring om betydelsen av CSR och det 
är även detta som vi fortsättningsvis i analysen kommer att fokusera på i kontexten av 
kommunikation för att skapa förtroende. Märkningar som CSR finns idag till företags 
hjälp för att underlätta deras arbete med ansvarstagande men även vid kommunikation av 
det. Men huruvida olika företag ser på hur kommunikation av de märkningar som ska 
bekräfta ett ansvarstagande bidrar till ett ökat förtroende eller ett minska förtroende vill vi 
veta mer om.   

3.5 Kommunicera för att skapa image eller för att skapa identitet  
Att arbeta aktivt med att kommunicera image är inget nytt, och det har enligt Poon (1997) 
bemästrats under en lång tid. Han hänvisar påståendet till stora ledare genom tiderna som 
var och fortfarande är mästare på att skapa och förmedla en förtrollande bild av sig själva 
med hjälp av rätt typ av kommunikation (Ibid.). Exempel på profiler som nämns i hans 
text Communicating a winning image (1997), är Ronald Regan, John Kennedy, Mahatma 
Gandhi, men även underhållare så som Madonna och Frank Sinatra som genom sitt 
engagemang lyckats spegla en passionerad övertygelse och otvivelaktiga insatser för sin 
sak och på så sätt lyckats skapa och bibehålla en beundransvärd image (Ibid.). 
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Gemensamt för ovan nämnda är att dessa profiler lyckats trollbinda människor med hjälp 
av sin image och Poon (1997) lyfter frågan om hur vi vanliga människor och företag ska 
bära oss åt för att lyckas åstadkomma detsamma. Resonemanget ovan har väckt ett 
intresse inför vilken roll CSR har för ett företags image. Hör begreppet ens hemma i en 
diskussion om att trollbinda eller är det så mycket djupare förankrat, som i ett företags 
identitet? Att utstråla en beundransvärd image är eftersträvansvärt för många företag, 
samtidigt talas det om vad en image är och om den visar upp företagets verklighet eller 
om den endast är en vacker fasad för åskådarna att beundra. Som vi nämnt tidigare 
skriver Brunsson (1989) om hyckleri och hur det med hjälp av hyckleri är möjligt för 
företag att fungera trots motstridigheter i form av krav från samhället, samtidigt som de 
går emot samhällets värderingar. Vidare hävdar han att oavsett om detta är ett effektivt 
sätt för företag att möta samhällets krav är hyckleri omoraliskt och därmed ingenting 
företag bör hålla på med (Ibid.). Tidigare i avsnittet om förtroende diskuterar vi 
frikoppling, att företag säger en sak och egentligen gör någonting annat. Huruvida CSR 
kommuniceras i syfte att endast stärka ett företags image eller om det faktiskt 
kommuniceras för att det är en del av dess identitet finns det som sagt många skilda 
åsikter om.  I de företagsskandaler som historien uppvisar, där CSR utnyttjats för att 
försköna en image, grundar sig orsaken till problematiken om hur CSR endast är ett spel 
för gallerierna eller en del av ett företags identitet. I och med denna diskussion riskerar 
begreppet image att inte upplevas som någonting äkta, utan snarare som en falsk 
legitimering.  
 
Att via reklam stärka företagets image är ytterligare ett kommunikationsverktyg som kan 
användas för att främja önskad legitimitet (Rossiter & Bellman, 2005). Reklam kan även 
anta en mindre direkt form genom att företag främjar en fråga eller orsak som har en mer 
indirekt betydelse för dem snarare än att ha fokus på direkt marknadsföring av sin 
produkt (Rossiter & Percy, 1997). CSR ses här som en av de mindre direkta formerna av 
marknadsföring och kan därför även ses som imagebyggande eftersom begreppet är 
konstruerat av åtagandet att bidra till en hållbar samhällsutveckling (Ibid.). Flertalet 
studier visar, som nämnt ovan på att kommunikation av CSR kan ha ett positivt 
inflytande på företags image och CSR blir därmed en institutionaliserad symbol vars 
syfte delvis blir att konstruera företagets identitet och rykte (Marin & Ruiz, 2007). Enligt 
studier har man kommit fram till att när ett företag är socialt ansvarstagande är det mer 
sannolikt att de flesta konsumenter kommer känna attraktion till varumärket eftersom 
ligger i led med önskvärda egenskaper av hur de själva är eller framförallt önskar sig vara 
(Lichetenstein et al, 2004). Fördelarna med att upprätta och kommunicera en känd CSR-
identitet som en del av ett företags image är många; ett bättre varumärkeskapital 
(Hoeffler & Keller, 2002); märkesdifferentiering (McWilliams & Siegel, 2001); 
konkurrensfördelar (Porter & Kramer, 2002); men kanske framförallt kundernas lojalitet 
och positiva köp resultat (Bhattacharya & Sen, 2003) för att nämna några. För att lyckas 
skapa en företagsimage genom att kommunicera information om företaget och dess 
verksamhet krävs det dock att man lyckas motivera och engagera kunden i budskapet 
som förmedlas (Bhattacharya & Sen 2003). Det dynamiska verktyget CSR får här en 
märkbar roll i företagsidentitet och många företagsledningar är idag väl medvetna om 
styrkan i begreppet och dess inverkan på ett företags image (Smith, 2003). Företags yttre 
fasad blir även dess ansikte utåt och det är den image som bearbetas till att bli godkänd 
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av samhället (Ibid.). De företag som bäst lever upp till externa krav är också de som 
vinner förtroende i längden (Hatch, 2002). Men att stoltsera med sitt sociala 
ansvarstagande för att skapa en god image behöver inte alltid vara positivt, vilket därmed 
försätter kommunikationen av CSR i en paradox. Då man som företag näst intill förväntas 
att ta socialt ansvar vill man leva upp till dessa förväntningar i sin image, men samtidigt 
måste man vara försiktig med vad man utstrålar och utlovar som företag för att inte skada 
sin image och därmed sin identitet. Därför förespråkar forskare som Morsing och Schultz 
(2006) att företag snarare ska tysta ner sitt arbete med CSR snarare än att kommunicera 
det högt och tydligt. Denna diskussion har troligtvis sitt ursprung i företags frekventa 
användning av CSR som egentligen inte har någon bäring för hela verksamheten utan 
endast setts som ett effektivt PR-verktyg. Detta uppvisas då företag stoltserar med ett 
vackert yttre men att insidan inte avspeglar den vackra fasaden. Alvesson (2006) väljer 
att benämna detta vid en så kallad skyltfönsterstrategi. Även andra författare, likt Deetz 
(1998), har tidigare påpekat att denna fasad har en kraftfull påverkan på hur andra väljer 
att se på ett företags verksamhet. Här gör det sig påtagligt att företag allt som ofta följer 
strömmen av att anamma CSR i syfte att försöka bidra till att rätt image uppnås (Ibid.).  
 
Denna drivkraft av att vara ”inne” och att vara lik alla andra förtydligar tanken om att det 
blivit en trend att vara ett ansvarsfullt företag (Alvesson, 2006). Syftet med att 
kommunicera ett ansvarstagande är att frambringa sin roll i samhället, vinna förtroende 
och på så vis skapa värde åt sina intressenter (Ibid.). Om kommunikationen av ett 
företags CSR uppfattas fel hos intressenten, det vill säga att det ses som en strategi eller 
en fasad, kan kommunikationen istället bidra till skepticism och ett uppfattat missbrukat 
förtroende (Ibid.). Som nämnt ovan finns det alltså en risk med att företag väljer att 
kommunicera CSR för att uppnå legitimitet. Då företag inte lever upp till intressenternas 
förväntningar, eller i de fall företag inte projicerar sanningen om vem de egentligen är 
och vad de står för riskerar de att infektera sitt rykte och därmed förlora förtroendet för 
sin image. Morsing och Schultz (2006) står därför fast vid att kommunikationen av CSR 
bör ske diskret, detta för att minimera risken att företag skadar förtroendet de en gång 
vunnit. 
 
Diskussionerna kring image och identitet är många och de skiljer sig ofta åt. Vad vi 
finner intressant är vart CSR har sin relevans i de båda begreppen och huruvida ett 
företag faktiskt kan kommunicera en image med hjälp av begreppet CSR. Söderberg 
(2005) skriver att identitet är vad vi upplever att vi är och image är vad omvärlden 
upplever att vi är. Vilket i sin tur lämnar fler frågor kring vilken roll CSR har för identitet 
och image vid ett företags kommunikation. Kan man med hjälp av CSR konstruera en 
image som inte avspeglas i identiteten, eller ligger image snarare i händerna på ett 
företags omgivning och har då företag någon makt att påverka denna. Frågan om var i 
diskussionen om image och identitet ett företags kommunikation av CSR finner sin plats 
kommer vi diskutera närmare i analysen.   

3.6 Sammanfattning teoretiska referensramen 
I vår referensram har vi klargjort följande begrepps relevans för vår studie; semiotik, 
förtroende, image, identitet och kommunikationsstrategier för att informera eller övertala. 
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Detta då vi finner att begreppen har en betydande roll i kommunikationen av företags 
CSR.  Semiotiken får sin betydelse då vi anser att tolkning av symboler, samt det faktum 
att symboler kan ha olika innebörd, är relevant för hur människor och företag uppfattar 
CSR. Detta gör i sin tur att tolkningar kommer skilja sig åt i varför företag väljer att 
kommunicerar CSR men även på sättet de väljer att göra det. Att vinna förtroende hos 
företags intressenter är ofta ett av motiven till att kommunicera CSR. Teorin visar även 
på att det är olika i hur företag kommunicerar CSR, som en del av deras image eller som 
en del i deras identitet. Beroende av det enskilda företagets tolkning av CSR väljer de 
också att kommunicera konceptet på olika sätt, bland annat genom berättelser och detta 
har vi berört i avsnitten kommunikation för att berätta samt kommunikationsstrategier för 
att informera eller övertala. Ovan nämnda teorier och förhållningssätt har vi ansett vara 
av relevans och vi kommer därför att applicera dem i analysen av vårt empiriska material 
som presenteras nedan.  
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4 Uppdrag Granskning 
I denna del presenteras vår insamlade empiri samt analys vilken utmärks av olika 
perspektiv att betrakta kommunikation av CSR. Kapitlet bygger på två delar; Resumé och 
Den segrande paradoxen.  Vi har här gjort ett försök till att ge läsaren en bild av hur CSR 
kommuniceras genom att betrakta hur olika företag väljer att kommunicera CSR där 
fenomenet utsättas för olika berättelser och tolkningar.  

4.1 Resumé 
I första delen Resumé ges en beskrivning av vårt insamlade empiriska material vilket 
innehåller sammanställningar av intervjuer samt information från hemsidor från de tre 
företag som har intervjuats; Nudie Jeans, Clif Bar samt Del Monte. Intervjuerna har 
genomförts med två respondenter på respektive företag varav en CSR-ansvarig och en 
medarbetare med andra ansvarsområden. Här försöker vi så objektivt som möjligt ge 
läsaren en återspegling av respondenternas berättelser om hur de ser på CSR som 
fenomen för att kommunicera;  
 

1. sin tolkning av det sociala ansvar som de inom sin verksamhet 
bedriver  

2. ett förtroende  
3. en image och/eller identitet  

4.1.1 Introduktion Nudie Jeans 

Det första företaget vi intervjuade var Nudie Jeans som är ett svenskt klädföretag som 
framförallt producerar jeans och de har återförsäljare runt om i världen. På Nudie Jeans 
arbetar idag cirka 35 personer och företaget omsatte år 2011, 334 177 TKR 
 

4.1.1.1 Bakgrund till CSR 
På Nudie Jeans har vi intervjuat Sandya Lang som har arbetat på företaget som titulerad 
CSR-ansvarig sedan oktober 2011. Det var även vid denna tidpunkt som Nudie Jeans 

tillsatte en CSR-tjänst som 
tidigare varit en del av andra 
arbetsuppgifter. Nudie Jeans 
har dock alltid arbetat med 
hållbarhetsfrågor även innan 
tjänsten tillkom men arbetet har 
blivit mer strukturerat sedan de 
tillsatte tjänsten. Vi intervjuade 
även Joey Kallin som arbetar 
som Sälj koordinator på 
företaget och enligt Joey är 
CSR för honom precis det som 
förkortningen står  

Bild 1: www.nudiejeans.com 
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för, företags sociala ansvar. Joeys tjänst innefattar inte ett direkt arbete med CSR men 
han känner av CSR i sitt dagliga arbete och menar att det är en stor del av deras vardag på 
företaget. Han tillägger att han även tror att slutkonsument ser på Nudie Jeans som ett 
företag som aktivt arbetar för att förbättra företagets sociala och miljömässiga ansvar. 
 

Bild 2: www.nudiejeans.com 
 
Sandya medger att kraven från samhället på företags CSR-initiativ har ökat men att det 
för dem inte handlar om att bemöta dessa krav utan snarare om att ta ansvar för den 
produktion som de bedriver. Dock menar hon att kundernas intresse för CSR finns där 
och visar sig bland annat genom de mejl som hon får regelbundet angående ämnet. 
Målsättningen med CSR är inte att det ska bidra med ekonomisk avkastning, det finns 
inte heller några mätinstrument för att mäta framgång utan det enda som kan sätta stopp 
för Nudie Jeans CSR-initiativ är kreativiteten. Däremot menar Sandya givetvis att 
omsättningen är en nyckel, att det är en grundförutsättning att det går bra ekonomiskt för 
företaget i sin helhet för att de ska kunna satsa kapital på CSR-relaterade projekt. Då vi 
frågar Sandya vad CSR gör för Nudie Jeans svarar hon att hon vill se att CSR stärker 
varumärket genom att de blir säkra på sina produkter. Trygghet blir här relevant då de vill 
känna sig trygga i sina produkter, vem som har gjort dem och av vad. De vill kunna stå 
för vad de gör och därmed blir stolthet ett annat ord som Sandya förknippar med vad 
CSR ska göra för Nudie Jeans. Hon menar att de är stolta över sina leverantörer där de 
har haft långa och stabila samarbeten men även det faktum att de har relativt få 
leverantörer då man jämför med andra varumärken inom klädbranschen. Sandya säger att 
då många produkter, bland annat deras jeans, är 100 % ekologiska talar de för sig själva 
och de behöver inte kommunicera budskapet tydligare. Joey anser att CSR bygger 
förtroende till viss del då han menar att det som företag är viktigt att vara så transparent 
som möjligt och då man arbetar tydligt med CSR-frågor bygger detta förtroende. Då vi 
frågar vidare om han anser att det genom att arbeta med olika certifikat t.ex. 100 % 
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ekologiskt eller GOTS4 bidrar till ett ökat förtroende för Nudie Jeans, svarar han att det 
kan vara förtroendebyggande till viss del. Exempelvis att de har 100 % ekologisk bomull 
i deras jeans är definitivt något som han anser ökar förtroendet. Däremot tror Joey inte att 
majoriteten av slutkonsumenter vet vad GOTS märkning är och vad det betyder. 
Generellt sätt anser Joey att förtroendet ligger i båda delarna av Nudie Jeans, som 
varumärke men även i CSR som koncept då det är starkt sammankopplat med det 
hållbarhetsarbete som de utför.  

4.1.1.2 Hur kommunicerar och arbetar ni med CSR? 
I samband med Sandyas nya tjänst inledde Nudie Jeans ett arbete med Fair Wear 
Foundation som är en tredjeparts organisation. Samarbetet har underlättat strukturen i 
arbetet med CSR och deras förhållningssätt att arbeta långsiktigt och bygga stabila 
relationer med deras leverantörer. Fair Wear Foundation har bland annat bidragit med 
stöd i hur man genomför kontroller på fabriker och hur man diskuterar med leverantörer 
internt men också att följa 
upp vad det är man gör. 
Speciellt underlättar detta 
samarbete då Nudie Jeans 
har produktion i andra 
länder där lagar och 
regler ser annorlunda ut. 
Med hjälp av Fair Wear 
Foundation kan de lättare 
kommunicera med dessa 
länder och kulturer på ett 
sätt där de olika parterna 
lättare förstår varandras 
förutsättningar och 
meningar som till 
exempel att företaget 
prioriterar att deras 
fabriker arbetar i enlighet 
med deras standarder och 
krav på CSR.  

 
 

 
 

Bild 3: www.nudiejeans.com 
 

Sandya berättar att Nudie Jeans framförallt arbetar med CSR för deras egen skull och 
menar att, ”bara för att vi gör mycket i enlighet med CSR är detta inte något som vi går 
ut och slår på stora trumman om”. De har istället valt att fokusera mer på att 
leverantörskedjan och produktionen sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt snarare än 
att de ska fungera som en välgörenhetsorganisation. Sandya säger även att kraven har 

                                                
4	  GOTS, Global Organic Textile Standard, är en standard med mål att harmonisera de olika miljöstandarder som finns 
globalt för textilier. Den innefattar krav på ekologisk råvara och för tillverkningsprocessen.	  
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ökat i samhällsklimatet de senaste åren och hon ser att kunden ställer allt mer krav på 
företag men menar bestämt att detta inte är anledningen till varför de arbetar med CSR. 
”Vi vill kunna sova gott om natten, man vill må bra över vad man gör och det kan man 
inte riktigt göra om man inte har kontroll på leverantörskedjan och så vidare. Jag tror att 
det först och främst är för vår egen del. Och sen blir det en bonus att vi kan dela med oss 
av det till de som är intresserade helt enkelt.”  
 
Vidare uttrycker Sandya att de gör bra saker men att de inte är så bra på att kommunicera 
det utåt sätt. Däremot menar hon att om det är någonting som gått bra kommuniceras det 
via deras hemsida men hon understryker att det inte är därför de arbetar med CSR. 
Eftersom att Nudie Jeans inte arbetar med traditionell marknadsföring väljer de att 
kommunicera CSR via sin hemsida, youtube, facebook, blogg och twitter. Sandya 
berättar att de aldrig annonserar och är väldigt sällan med på mässor som handlar om 
ekologiskt, ”vi anser oss vara mycket mer än bra eko” säger hon och förklarar 
fortsättningsvis att de är svårt att räkna ut, rent ekonomiskt vad ger det att stå på en mässa 
i marknadsföringssyfte.  

 
Bild 4: www.nudiejeans.com 
 
Ett exempel på ett hållbarhetsprojekt de kommunicerar i enlighet med CSR är Post 
Recycle Dry, vilken innebar att kunder skickade in gamla jeans som sedan maldes ner för 
att producera nya jeans. Ett annat projekt som Sandya nämner är tävlingen Empowerment 
som genomförs i samarbete med den ideella organisationen Amnesty. Projektet går ut på 
att engagera företagets kunder då de uppmanas till att skicka in sin tolkning på ordet 
empowerment. Vinnarnas bidrag trycks upp på T-shirts som sedan säljs i butik där delar 
av vinsten skänks till Amnesty. Då Sandya reflekterar över projekt som ovan nämnda 
menar hon att de inte genererar direkt ekonomisk vinning men att de däremot genererar 
publicitet till att stärka varumärket. Vidare menar hon att CSR får kosta så länge de har 
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en rolig idé som känns rätt i deras identitet. Då företaget inte är börsnoterat behöver de 
inte redovisa något resultat och därmed underlättar det att arbeta med långsiktiga projekt. 
Sandya nämner att de kommunicerar sina projekt via hemsidan och via en visuell film har 
Post Recycle Dry projektet fått stor medial uppmärksamhet på bland annat bloggar och 
youtube. 
 
Nudie Jeans ser det högst relevant att kommunicera CSR till sina säljare för att de ska 
vara insatta och kunna besvara frågor i linje med deras hållbarhetsarbete då 
slutkonsument många gånger visar intresse inför detta. ”Om säljarna inte skulle vara 
insatta i ämnet och inte kunna ge konsumenten svar på kritiska frågor kan deras 
inställning till varumärket påverkas negativt” säger Sandya. I övrigt menar Sandya att 
CSR är något som samtliga inom företaget är insatta i då det har relevans för varje 
avdelning. Hon tror att det finns ett grundintresse hos alla och menar att det antagligen är 
därför man söker sig till Nudie, då man kan identifiera sig med vad Nudie står för. 

4.1.1.3 Framtida mål med CSR 
Sandya berättar att företagets mål är att ha en så bra och rättvis produktion som möjligt. 
Enligt Sandya är diskussionen om design, kvalité och CSR en ständig avvägning och det 
är viktigt för dem att alla beslut som fattas ligger inom ramen för deras identitet. Design 
kommer i första hand därefter försöker de anpassa produktionen till att blir så skonsam 
som möjligt. Sandya är öppen med att de har en bit kvar inom hållbarhetsarbetet då allt 
deras material ännu inte är ekologiskt, detta eftersom att det är svårt att kräva vid mindre 
kvantiteter. Nudie Jeans strävan är att vara ett transparent företag och då framförallt inom 
produktion. Detta ses inte som företagshemligheter utan som produktinformation som 
varje person har rätt att få tillgång till. Transparens är viktigt för företaget inte minst då 
de inom klädbranschen arbetar med flera olika led inom produktion där många olika 
leverantörer, material, tekniker och kulturer är inblandade i processen av ett plagg.  
 
Då vi undrar om Nudie Jeans utför något filantropiskt arbete svarar Sandya att de skänker 
pengar till välgörande ändamål. Vidare menar hon att det är viktigt att skilja på 
välgörenhet och CSR och menar att det är stor skillnad på hur man ser på filantropi och 
CSR i USA och Europa. Sandya menar att det i USA är vanligt att personalen utför 
volontärarbete som inte behöver vara kopplat till verksamheten, hon anser att detta är en 
enklare väg att gå än allt arbete som ligger bakom ett företags CSR. Sandya berättar att 
hon nyligen tackade nej till att stödja ett projekt i syfte att donera pengar till en fattig 
region i Italien där de är verksamma. Detta då hon ansåg att projektet saknade koppling 
till textilbranschen. Däremot berättar hon om hur de i anknytning till försäljningen av 
barnjeans skänkt pengar till Barncancerfonden. Sandya säger ”vi kan inte rädda världen, 
och det är inte heller det vi gör. Däremot kan man göra bra grejer i det man gör.” Hon 
tillägger även att det kan vara bra att förknippas med Amnesty och Barncancerfonden och 
där bidrar de. Joey ser det positivt att Nudie Jeans är med och bidrar till ett bättre 
samhälle men poängterar även att det alltid finns en risk med att profilera sig tillsammans 
med andra varumärken. Vidare menar han att om något opassande skulle dyka upp 
kopplat till en organisation som de stödjer finns risken att ”bad-will” faller på 
varumärket. 
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4.1.2 Introduktion av Clif Bar 

Vårt andra intervjuföretag var det amerikanska företaget Clif Bar som tillverkar organisk 
mat och dryck för aktiva människor i USA, Storbritannien och Canada. Clif Bar har cirka 
300 anställda och år 2010 omsatte företaget 235 miljoner dollar.  

 
Bild 5: www.clifbar.com 

4.1.2.1 Bakgrund till CSR 
Vi genomförde på Clif Bar två intervjuer, den första med Karin Gregg som arbetar med 
marknadsföring och är delaktig vid inköp och vid framtagandet av nya ingredienser. Den 
andra med Ella Rosenbloom som är CSR-ansvarig på företaget. När vi ställde frågan om 
hur det kommer sig att Clif Bar arbetar med CSR berättar Karin och Ella att drivkraften 
bakom Clif Bars aktiva arbete med CSR kommer från deras ägare Gary Erickson och 
hans fru. Det är även de som beslutar om hur de ska gå tillväga för att kommunicera CSR 
och målet är att förbättra planeten vi lever på. ”CSR är hur du är och därför också vem 
du är.” säger Karin och tillägger att Clif Bar har arbetat med CSR sedan 2001.  
 

 
Bild 6: www.clifbar.com 
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4.1.2.2 Hur kommunicerar och arbetar ni med CSR? 
När vi frågar hur Clif Bar kommunicerar CSR till kund berättar Karin att det sker via 
flera olika kanaler bland annat via olika symboler. En av dessa symboler är Rainforest 
Alliance som är en ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska 
mångfalden, med fokus på regnskogen. Ella berättar även att de kommunicerar CSR med 
hjälp av andra symboler där Organic är en viktig märkning som förmedlas. Karin berättar 
att det finns två typer av märkningen Organic. Den ena är Organic och betyder att 
produkten med denna märkning är 75 % organisk och den andra är Certified Organic som 
betyder att produkten är 95 % organisk. Ella berättar att det är viktigt att göra kunden 
medveten om produkterna och under vilka förhållanden de produceras då det skapar 
trygghet till produkten. Hon berättar även att Clif Bar inte använder sig av vilka symboler 
som helst utan att det var en lång process tills de beslutade sig för att applicera 
märkningen Rainforest Alliance. Detta då det finns organisationer idag, som exempelvis 
Fair Trade, som enligt Karins uttalande ovan, tillåter företag att inte behöva vara 100 
procentiga i vad de utlovar sin produkt att vara. Karin säger även hon att det var en lång 
process men att Rainforest Alliance kändes helt rätt för Clif Bar då de kände att de kunde 
ställa sig bakom organisationens syfte. Både Ella och Karin påpekar även att samtidigt 
som symbolen skapar ett engagemang hos kunden skapar det även ett förtroende till deras 
produkter. Ella tillägger även att det är viktigt att Rainforest Alliance syns, och att deras 
användning av märkningen inte bara ger styrka till Clif Bar utan det även skapar 
marknadsföring för Rainforest Alliance. Ella berättar att Clif Bar är en liten prick i 
världen, men om de visar sitt stöd så gör säkert det att andra väljer att göra samma sak. 
”Det handlar om att hela tiden få med sig fler i tänket om hållbarhet.” säger Karin.  
 
För att leva upp till certifieringen av CSR berättar Karin hur Clif Bar kräver att de får all 
information från sina odlare för att veta hur deras råvaror odlas och behandlas. Hon 
berättar även om svårigheten att finna odlare som är certifierade då det är en dyr process 
för dem och i vissa länder blir det näst intill en omöjlighet. Då de arbetar med många 
olika länder för att erhålla bra råvaror säger Karin även att språket kan utgöra ett hinder i 
arbetet med CSR. Detta eftersom alla avtal och kontrakt som Clif Bar har är författade på 
engelska och då krävs det i sin tur en engelsktalande odlare. Här lyfter Karin även 
fenomenet CSR som en kulturell- och ekonomisk fråga.  
 
När vi sedan ställer frågan om vad Karin och Ella anser krävs för att lyckas med 
kommunikationen av CSR svarar de båda att det handlar om att lyckas engagera och 
inspirera slutkund. Ella säger att om man lyckas med det så har man även vunnit en 
återkommande kund och troligtvis kommer hon även vara lojal mot företagets produkter. 
Ella säger att Clif Bar har gjort ett aktivt val att inte använda sig av ”vanlig” reklam så 
som radio och TV utan fokuserar på att nå rätt kund genom att synas vid rätt tillfällen. 
För att skapa ett engagemang hos slutkund och för att synas vid rätt tillfällen berättar 
Karin om hur Clif Bar använder sig av olika typer av provsmaksutdelningar, framförallt 
under sportevents. På Clif Bars hemsida uppmärksammar vi att de arbetar mycket med 
storytelling och när vi frågar varför, svarar Karin att det är så de valt att uttrycka sig. Hon 
säger vidare att ”Det handlar om att knyta kontakt med kunden på ett sådant vis att de får 
en relation och känsla med produkten och även med Clif Bar som varumärke. Idag 
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handlar det om att inspirera till handling och agerande.” Detta bekräftar Ella som även 
hon påpekar vikten av att inspirera till handling. 
 

  
Bild 6: www.clifbar.com 
 
Ytterligare ett sätt Clif Bar kommunicerar CSR är att utbilda sin kund och uppmuntra till 
ett aktivare liv men även att sprida information om vad som händer i samhället där vi alla 
verkar. De har på sin hemsida stor fokus på att utbilda kunden till en hälsosammare 
livsstil för både kropp, samhälle och miljö. Ella berättar att de kommunicerar via sina 
produkter men även via kanaler så som bloggar och podcasts. Clif Bar har även 
nyhetsbrev tillgängliga på sin hemsida som bland annat innehåller hållbarhetsarbete, 
uppnådda mål samt nya ambitioner för framtiden, vilka Karin liknar vid en enklare och 
”gladare” typ av CSR-rapport.  

 
Bild 7: www.clifbar.com 
 
Då Clif Bar gör mycket för samhället kunde vi inte undgå att fråga om de har några 
svagheter inom CSR. Karin svarar att de är medvetna om att de inte är perfekta och att de 
har en bra bit kvar, hon säger dock att det inte får bli ett hinder för dem att göra sitt bästa 
i att inspirera andra till att göra gott. ”Man måste bara vara öppen med vad man gör.” 
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säger Karin. Ella gör oss även medvetna om att CSR inte endast är något som företaget 
arbetar med utan CSR-tänket finns även inom organisationen och Clif Bar satsar stort på 
att även engagera sina medarbetare till att göra sitt bästa för en hållbar 
samhällsutveckling. Ella säger att Clif Bar bland annat ger alla sina anställda ett bidrag 
för att miljösäkra sina hem, de skapar informationsmöten om hur man under högtider kan 
minimera sitt hems el- och energiförbrukning och de är även delaktiga i många typer av 
samhällsprojekt. Ytterligare ett sätt att bidra är att alla anställda varje år måste genomföra 
20 timmars välgörenhetsarbete som Clif Bar betalar ut lön för. Vidare diskuterar vi 
filantropi och Karin berättar att Clif Bar engagerar i så pass många projekt att hon själv 
har svårt att hålla reda på dem. ”Filantropi är en del av vårt CSR” säger Ella, ”Det 
handlar om att bidra och att göra så gott man kan.”  

4.1.2.3 Framtida mål med CSR 
När vi sedan diskuterar hur Karin och Ella ser på framtiden och CSR berättar Karin att de 
har som mål att man ska kunna spåra deras produkters ingredienser ända fram till platsen 
där kakaobönan odlats, idag är det dock inte mer än en tanke. Återigen lyfter Karin det 
faktum att de vill kunna berätta en story med sina produkter, den som köper deras 
produkt ska kunna se vart den kommer ifrån. Diskussionen förde oss vidare in på 
transparens och både Karin och Ella nämner att det är väldigt svårt att vara helt 
transparenta. Ella säger att det är lätt att man avslöjar för mycket och hon nämner 
affärshemligheter gällande leverantörer som en av svårigheterna i att vara transparent. 
Karin säger dock i sin tur att hon känner att de måste försöka vara så transparenta som 
möjligt då de ser det som deras skyldighet mot samhället. Clif Bar har idag en strategi för 
att förmedla produktens transparens och Ella säger att de kallar det Food Safety. Vilket 
hon förklarar med att Clif Bar kräver transparens från sina odlare och leverantörer så att 
de har all information som kan tänkas nödvändig för att styrka deras arbete med CSR. 
Karin berättar även om en framtida idé som går ut på att deras kund ska kunna spåra var 
samtliga ingredienser i produkten är tillverkade och odlade. Detta ska vara information 
som kunden lättillgängligt kan ta del av på Clif Bars hemsida. På produkterna ska det 
finnas en kod som kunden ska kunna spåra på deras hemsida och på så vis kunna ta del av 
informationen på ett visuellt, snyggt och levande sätt. Detta ska skapa en känsla av att 
kunden befinner sig på plats och känner en tillhörighet till produkten.  Avslutningsvis 
säger Karin att Clif Bars ägares engagemang och prioritering av CSR har gjort att 
intresset finns inpräntat i organisationen och det är en stor del av Clif Bars identitet. Hon 
säger även att ägarnas förhoppning med att göra alla anställda delaktiga i att ta sitt 
samhällsansvar är att de i sin tur ska dela med sig av engagemanget och arbetet till 
slutkund som i sin tur sprider kunskapen vidare.  

4.1.3 Introduktion Del Monte 

Del Monte Foods är en av USA:s största producenter och distributörer av kvalitets mat 
för den amerikanska detaljhandeln och de är verksamma världen över. Del Monte 
omsatte 3,7 miljarder dollar år 2011 och har cirka 5 200 anställda.  
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Bild 8: www.delmonte.com 

4.1.3.1 Bakgrund till CSR  
På Del Monte intervjuade vi Robin Connell som arbetar som CSR-ansvarig och har gjort 
sen 2009, det var även samma år som Del Monte började med CSR. Vi gjorde även en 
intervju med Chris Gregg som arbetar som Vice President inom utveckling och 
innovation. Robin berättar att initiativtagandet till CSR från början grundar sig i 
påtryckningar från deras distributör Walmart som initierade att deras leverantörer borde 
sätta upp tydliga mål för energi-, vattenförbrukning och avfall. Det pågick länge 
diskussioner inom Del Monte om hur de skulle anamma begrepp och vad CSR skulle 
komma att betyda för dem. För att komma fram till vad som avspeglade Del Montes 
kultur och för att skapa en egen definition av begreppet organiserades en ledningsgrupp 
som fick detta i uppgift. I denna ledningsgrupp diskuterades även vad andra inom 
branschen tog för ansvar i samhället för att på så vis skapa ett CSR som Del Monte kunde 
känna stolthet inför. Ledningsgruppen valde tillslut att benämna arbetet CR, Corporate 
Responsibility då de kom fram till att socialt ansvar inte borde vara en del av Del Montes 
CSR. De valde att stryka ordet Social då detta för dem symboliserar ett ansvar för hela 
jordens hållbarhet. Del Monte valde att istället fokusera på företagsansvar, hur deras 
handlingar och produkter påverkar samhället och miljön.  
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Bild 9: www.delmonte.com 
 
När vi frågar vilken typ av värde de hoppas att CSR ska medföra berättar Chris att de 
först och främst vill försäkra sig om att de attraherar talanger som nya medarbetare till 
Del Monte och på så sätt är CSR ett fenomen som skapar mervärde till arbetsplatsen. Han 
säger även att de vill vara öppna med sitt etiska ställningstagande inför konsumenterna 
och de fokuserar därför på kommunikation om vem de köper från och hur deras 
leverantörskedja ser ut. Då Del Monte har stor fokus på kvalité innebär det i sin tur att de 
inte har de billigaste leverantörerna. Genom att göra det tydligt för slutkund hur de 
arbetar och hur de noggrant väljer ut sina leverantörer hoppas de att denne har lättare att 
acceptera att Del Monte inte är billigast på marknaden. På detta sätt skapar de värde och 
att attraktionskraft för produkten och även en förståelse för priset hos konsument. 
 
Chris säger även att CSR bygger förtroende och han förklarar det som att, ”Eftersom CSR 
är vad du står för så gör det folk medvetna om att man som företag bryr sig.” Han tar 
upp ett exempel då Del Monte en gång hade problem med produkter som var tillverkade i 
Kina och som av den anledningen inte blev accepterade av den amerikanska 
konsumenten. För att återvinna konsumenternas förtroende anlitade Del Monte egna 
amerikanska kontrollanter från kontoret i Kina vilket gjorde att de kunde certifiera 
produkterna enligt amerikansk standard. Chris säger att det införlivade ett förtroende för 
slutkonsument då de blivit medvetna om att det är amerikanska Del Monte anställda som 
certifierat varorna. När vi diskuterar vidare kring CSR och förtroende säger Chris att 
förtroendet gentemot Del Montes kunder ligger i varumärket och inte i CSR. De har fått 
detta bekräftat via kundundersökningar där respondenter säger att de har stor tillit och 
förtroende till varumärket. Han berättar även om hur de har arbetat med att bygga upp 
stabila relationer med deras kunder sedan företaget bildades för över 150 år sedan. 

4.1.3.2 Hur kommunicerar och arbetar ni med CSR? 
När vi sedan diskuterar hur CSR yttrar sig på Del Monte berättar Robin att Del Monte 
egentligen inte kommunicerar CSR alls då de inte har någon extern push i sin 
marknadsföring. Däremot berättar hon att de kommunicerar sin ståndpunkt och sitt 
ställningstagande via sin hemsida. En sak som hon nämner är att deras burkar är 100 % 
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återvinningsbara och det står skrivet på burken där det även finns en länk där det står ”vill 
ni se vårt hållbarhets arbete, gå in här”. I övrigt har de ingen CSR reklam. Robin säger 
dock att hon nu arbetar med att lägga mer fokus på via sociala medier, så som twitter och 
facebook, i syfte att skapa större medvetenhet kring deras arbete med CR. När vi frågar 
om certifieringar och märkningar berättar Robin att Del Monte idag arbetar efter GRI5, 
Global Reporting Initiative, och hon försöker nu att ordna hemsidan så att det tydligt 
framgår. En annan märkning som Del Monte använder sig av är Organic. De gjorde ett 
försök att lansera en linje av produkter med märkningen Organic, men då de kostade mer 
att tillverka var de också dyrare i butik och sålde därför inte. Del Monte har kvar sina 
organiskt märkta tomater men alla andra produkter drogs tillbaka. Robin förklarar 
händelseförloppet vidare med att säga att, ”våra kunder köper på pris och det var 
troligtvis därför det inte fungerade.” Hon säger att de istället måste komma på hur de ska 
lyckas påverka, och skapa värde med vad de gör.  I diskussionen berättar hon även att det 
finns studier som visar på att kunden idag känner sig förvirrad gällande alla märkningar 
som finns. ”Kunden har börjat undersöka vad märkningarna står för och de är ofta 
svåruppnåeliga krav som ställs med dem.” säger Robin. Hon berättar att Del Monte följer 
ISO 14001 standarder men de betalar inte för licensen då de anser den vara för dyr. När 
Chris får samma fråga berättar han om att märkningar hjälper Del Monte att hålla god 
kvalité då de har höga krav och förväntningar på sina leverantörer som i sin tur måste 
leva upp dessa standarder och kontroller av hållbarhet. Gentemot slutkund ser han dock 
inte att certifikat skulle införliva något vidare förtroende eller vara av någon egentlig 
betydelse. Trots detta berättar både Chris och Robin att de valt att kommunicera CSR och 
certifikat som bekräftar deras arbete på sin hemsida. Detta då media tar till sig 
informationen och sprider den vidare till slutkonsument. Chris menar att media och 
bloggar idag har en viktig roll för hur deras rykte kommuniceras. Fortsättningsvis menar 
han att bloggar utbildar kunden på ett sätt som de inte kan göra. Han nämner även att 
certifikat som exempelvis ISO 14001 inte är lika stort i USA som i Asien och Europa 
men blir det en större efterfrågan och krav på det kommer Del Monte antagligen att 
prioritera det mer.  
 
Robin berättar vidare att många företag idag går ifrån att göra omfattande CSR-rapporter, 
som kostar allt mellan 50 000 – 300 000 dollar per år, till att presentera hållbarhet via 
sina hemsidor vilket är mycket billigare. ”För idag handlar allt om pengar.” säger 
Robin. Hon säger även att CSR-rapporter ofta blir liggande, då de är som mest relevanta 
för aktivister, akademiker och investerare. ”De är egentligen bara dem som läser 
rapporterna”, säger hon. Del Monte har istället valt att arbeta med CSR-broschyrer som 
delas ut vid studiebesök, rekryteringar och konferenser. Även Del Montes HR-
avdelningen behöver broschyrerna för att kunna kommunicera att ”detta är vad vi gör”. 
Robin berättar även att mycket företagsinformation sprids via internet och bloggar vilket 
ibland blir fel då missförstånd kring olika tolkningar lätt uppstår. Hon nämner i denna 
tolkningsförvirring av begreppet CSR att man måste anpassa och ändra språket beroende 
på vem man pratar med. ”Att många gör kopplingen hållbarhet och miljö försvårar 
kommunikationen ytterligare”, säger Robin. Många CSR-projekt anser hon endast vara 

                                                
5 Global Reporting Initiative är en ideell organisation som främjar ekonomisk hållbarhet. De producerar en av världens 
mest utbredda standarder för hållbarhetsredovisning. 
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relevanta då man är ett gigantiskt företag, för CSR är dyrt och det finns inte alltid pengar 
att sätta av till den typen av arbete.   
 
När vi pratar om intern kommunikation av CSR säger både Robin och Chris att det idag 
är mycket fokus på hur man ska verka hållbart även utanför arbetsplatsen och de arbetar 
mer och mer med att införliva CSR hos samtliga medarbetare. På Del Monte har de bland 
annat tävlingar om vem som är ”grönast” hemma, och de försöker även att engagera 
ledningen genom att ansöka efter utmärkelser och de har ständigt mål att arbeta mot. 
Robin säger att detta är en bra start. ”Det handlar om att nå ut till alla och det är viktigt 
att se värdet i att man inspirerar. Det tar tid att nå ut till alla, men lyckas man engagera 
en så kommer den i sin tur kanske lyckas engagera näste man och så vidare.” säger hon. 
Robin påpekar även vikten av att arbetet med CSR måste vara visuellt synbart. Detta då 
det är få som förstår att någonting är bra om det inte är vetenskapligt bevisat eller finns 
en graf som pekar uppåt. Hon säger att det emotionella inte är av lika stort värde i ett 
företag av Del Montes storlek utan det är först när konkreta resultat presenteras som det 
kan påbörjas en förändring.  
 

 
Bild 10: www.delmonte.com 
 
När vi diskuterar identitet och image svarar både Chris och Robin att CSR idag inte är en 
del av Del Montes identitet. Robin försvarar sig med att säga ”företaget är så pass 
gammalt att det bara inte blivit så.” En sak som Chris dock påpekar är att de är duktiga 
på att ta ansvar för miljön men att det sociala ansvaret fortfarande är något de vill bli 
bättre på och det är också ett av Del Montes mål för framtiden. För deras image utbrister 
både Robin och Chris att CSR är av stor vikt och de arbetar hårt med att försöka integrera 
CSR med marknadsföringen för att få CSR att bli en del av varumärket Del Monte. Detta 
gör de bland annat genom att kommunicera sina mål med CSR på sin hemsida. Då Del 
Monte är ett stort företag påpekar Chris att det försvårar processen en aning då det är 
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enorma maskinerier som måste dras igång för att någonting ska förändras, men samtidigt 
fastslår han att Del Monte kan komma till att göra stora skillnader när de väl gör något.  

4.1.3.3 Framtida mål med CSR 
Då både Robin och Chris tar upp hur de arbetar för att bli bättre på CSR och 
kommunikationen av det ledde de oss in på diskussionen om transparens och om det är en 
del av deras framtidsplaner. Robin ifrågasätter om det egentligen finns några företag som 
är transparenta idag. Vidare säger hon att regeringar, politiker och pengar idag sätter 
käppar i hjulet för många.  Robin säger att det finns många som vill så mycket men väljer 
man att vara transparent måste man också redovisa alla steg till målet och det blir ofta ett 
hinder. ”Om man visar allt finns det alltid någonting som någon hakar upp sig på och det 
är också den saken som kommer hållas emot dig.” Ett exempel hon tar upp är det 
amerikanska förtaget Hershey’s som råkade ut för just detta. Hershey’s utgav sig för att 
vara CSR och hamnade under granskning och då de inte lyckades leva upp till Fair Trade 
stämpeln in i detalj som de utlovat blev de attackerade av media. Trots att de hade satsat 
otroligt mycket pengar på att utbilda sina odlare till att driva hållbara jordbruk 
uppmärksammades inte detta utan fokus lades istället på att de inte lyckades leva upp till 
en paragraf i Fair Trade’s certifikat. Exempel som dessa, berättar Robin hindrar företag 
från att vara transparenta då människan inte kan ta det goda med det onda vilket gör att 
missförstånd lätt uppstår i samband med transparens. Hon säger att ”man måste bli 
bekväm med det obekväma för att kunna gå vidare.” Robin berättar även att de är öppna i 
sin kommunikation av sina produkter och att man via Del Montes hemsida bland annat 
kan ta del av deras energiförbrukning, hur de paketerar produkterna och så vidare. Robin 
har en positiv syn på framtiden och hoppas att pengar kommer kunna sättas av från 
sådant som inte är relevant och önskar på så vis kunna få mer pengar till CSR. Hon 
tillägger att konversationen har ändrats de senaste åren. ”Hur ska vi göra för att ändra på 
oss? Det handlar om att tänka ett steg längre.” säger Robin. 

4.2 Den Segrande Paradoxen 
Vårt empiriska material och vår teoretiska referensram har lett oss in på ett spår 
bestående av fyra perspektiv som vi anser vara relevanta för att analysera över hur företag 
kommunicerar CSR, vilka är följande:  
 

• Hur symboler kommunicerar CSR 
• Berättelser för att kommunicera CSR 
• Kommunikation av CSR för att skapa förtroende  
• Kommunikation av CSR för att bygga image eller för att skapa identitet 

4.2.1 Hur symboler kommunicerar CSR 

För att skapa förtroende samt bygga starka varumärken har samtliga av våra 
respondenters företag ett starkt fokus på hållbarhetsarbete. Detta kan förklaras av Podnars 
(2008) resonemang om hur CSR fått en större plats i dagens samhälle och värdet av att 
kommunicera det har därför blivit allt viktigare för företag. Valet av hur de 
kommunicerar för att förmedla CSR skiljer sig dock åt mellan företagen som vi 
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intervjuat. Karin och Ella berättar för oss att Clif Bar använder sig av olika typer av 
märkningar för att bygga förtroende hos sina kunder, en av dem är Organic, och en annan 
är Rainforest Alliance. Karin berättar för oss att de valde Rainforest Alliance framför 
andra märkningar då de går i led med vad Clif Bar står för samt att märkningen har ett 
gott rykte på marknaden. De hoppas även att detta rykte ska bidra till ett ökat förtroende 
för Clif Bars produkter och samtidigt skapa ett engagemang hos kunden. Ella påpekar 
också att det är viktigt att deras användning av märkningen inte bara ger styrka till Clif 
Bar utan att det även skapar marknadsföring för Rainforest Alliance. ”Clif Bar är bara en 
liten prick i världsbilden, men om vi visar vårt stöd så gör säkert det att andra väljer att 
göra samma sak. Det handlar om att hela tiden få med sig fler i tänket om hållbarhet!” 
säger Ella. Här ser vi hur Clif Bar med hjälp av symboler, kommunicerar förtroende, 
engagemang och delaktighet. Vi ser kopplingen till Bergmasth och Strids (2004) 
resonemang kring hur interaktion sker genom tolkningen av symboler. Ella berättar att de 
arbetar hårt för att leva upp till de olika krav som ställs i samband med de olika 
märkningarna. För att ge sig själva de bästa förutsättningarna för att uppnå detta ställer 
Clif Bar i sin tur krav på sina odlare då de kräver all möjlig typ av information för att 
kunna kommunicera hur deras råvaror odlas och behandlas under hela processen. I 
användandet av märkningar är en viktig egenskap hos symboler godtycklighet vilket 
enligt Jackson och Carter (1999) betyder att en symbol inte måste se ut på ett visst sätt 
men att mottagarna måste vara överens om dess skepnad för att den ska ha någon typ av 
värde. Här blir kommunikation av märkningar som intygar ett arbete med CSR av stor 
vikt för företag då det blir ett sätt för dem att legitimera CSR och kommunicera ett 
förtroende till omgivningen. För att skapa förståelse och engagemang inför de 
märkningar som Clif Bar kommunicerar inom CSR ser vi tre utmärkande 
tillvägagångssätt; utbildning, storytelling och aktivitetskapande.  
 
Även Nudie Jeans arbetar med märkningar och Sandya berättar att deras mest 
framträdande märkning är 100 % ekologisk bomull. Detta är ett mål de uppnått med deras 
jeanskollektion och är även något de strävar efter i samtliga klädkollektioner. De arbetar 
efter Fair Wear Foundations regelverk som hjälper dem att ha kontroll på att deras 
fabriker och leverantörer arbetar under rättvisa förhållanden. Vi kan även läsa om hur 
Nudie Jens använder sig av Fair Trade Cotton och att de är GOTS certifierade. Joey 
menar att märkningen av GOTS inte införlivar lika mycket förtroende hos 
slutkonsumenten som märkningen 100 % ekologisk bomull gör. Detta eftersom han 
menar att kunskapen om GOTS inte är lika stor hos slutkund. Vi kan återigen se hur 
kunskap och information om de märkningar och certifikat som ska legitimera CSR spelar 
en stor roll i huruvida märkningarna bidrar till ett förtroende till varumärket. Vi kan även 
ta del av information om hur Nudie Jeans arbetar tillsammans med olika organisationer 
som exempelvis Amnesty. Sandya berättar att CSR inte får ta överhand mot produkterna 
då jeans är vad de gör och det är också jeansen som ska ta plats i deras kommunikation. 
Vi ser här att det är produkten och inte CSR som står i fokus. Sandya förklarar det som 
att produkterna och CSR lever i en symbios där CSR inte omnämns om det inte är 
relevant för kläderna och dess produktion. Till skillnad från Clif Bar och Nudie Jeans 
uttrycker Robin att Del Monte inte ser att märkningar skapar ett förtroende. Då hon 
menar att majoriteten av slutkonsumenter inte bryr sig om deras produkter är certifierade 
enligt CSR eller ej. Istället säger hon att anledningen till deras CSR-initiativ är på grund 
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av påtryck utifrån, från både konkurrenter men framförallt från distributörer. Robin 
berättar att Del Monte en gång försökte att lansera en organisk linje av burkmat men på 
grund av det förhöjda priset, som tillkom med den organiska tillverkningen, inte lönade 
sig. De valde då att ta bort allt förutom tomaterna som de fortfarande idag producerar 
med märkningen ekologiskt. Här skiljer sig Del Monte synbart från Clif Bar och Nudie 
Jeans och värdet av symbolerna som ska kommunicera CSR delar uppenbarligen inte 
samma mening hos dem eller deras kunder. Robin berättar att hon inte anser att 
märkningar av produkterna skapar något avgörande värde inför konsumenterna, detta 
eftersom Del Monte är ett varumärke med tillräcklig styrka och i dessa tider, när 
ekonomin är dålig, prioriterar konsumenterna ett bra pris före organiskt märkta produkter. 
Här blir märkningarna enligt Robin endast en extra utgift som sedan inte säljer, medan 
varken Clif Bar eller Nudie Jeans nämner att CSR skulle vara för dyrt utan likställer 
märkningar av CSR med ökat värde för produkten och varumärket. Då vi ser till 
Jutterström och Norbergs (2011) resonemang skiljer de på huruvida CSR är drivet 
självständigt inifrån organisationen av företagsledningens personliga moral eller drivet på 
grund av ett påtryck utifrån, exempelvis från myndigheter, konsumenter eller media. Vi 
kan inte här bedöma huruvida våra respondenters företags CSR är drivet självständigt 
inifrån organisationen eller på grund av påtryckningar utifrån. Vad vi däremot kan 
konstatera är att Del Monte menar på att anledningen till att de kommunicerar CSR är på 
grund av krav utifrån medan Nudie Jeans uttrycker att CSR endast tillämpas för deras 
egen skull.  
 
Vi ställer oss här frågan, som enligt Podnar (2008) ständigt återkommer till den 
vetenskapliga forskningen, om en märkning av CSR verkligen skapar den positiva 
association som majoriteten av CSR-användare förväntar sig. När vi talade med Chris om 
värdet av CSR berättar han om att kommunikationen av CSR först och främst handlar om 
att Del Monte vill försäkra sig om att de attraherar talanger som medarbetare. Detta för 
att framstå som en attraktiv arbetsplats i konkurrensen av kvalificerade medarbetare, inte 
minst då CSR för Del Monte handlar mycket om hur de tar hand om sin personal. Chris 
säger dock att CSR har relevans för dem i kommunikationen av deras etiska 
ställningstagande även gentemot kund. Varken Robin eller Chris undanhåller att de inte 
är det billigaste varumärket på marknaden. De förklarar varför genom att berätta att de 
inte väljer de billigaste leverantörerna utan de ställer lika höga krav på sina leverantörers 
etiska ställningstaganden och kvalité som på sig själva och sina slutprodukter. Chris 
menar att Del Monte, genom ett aktivt arbete med att tydliggöra för konsumenten hur de 
arbetar för att skapa god kvalité samt ett gott samarbete med sina leverantörer, gör att 
konsumenten har lättare att acceptera att Del Monte inte är det billigaste alternativet. Det 
verkar dock finnas en gräns i hur accepterande Del Montes kund är. Då vi reflekterar över 
vad Robin berättar, om att de fick dra tillbaka deras organiska linje med anledning till att 
den var för dyr, blir vi ifrågasättande till i vilken utsträckning deras kommunikation om 
CSR och huruvida leverantörskedjan uppvisas som rättvis betyder någonting för 
slutkonsument. Ligger konsumentens förtroende till företaget då verkligen i deras CSR 
eller är det snarare det faktum att Del Monte är ett väl känt och gammalt varumärke som 
konsumenterna har förtroende till? 
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Jackson och Carters (1999) tanke om att symboler handlar om att de ska förmedla ett 
budskap samtidigt som de ska bidra till att göra omvärlden mer förståelig gör att vi ser 
kommunikationen av företagens märkningar som ett försök till att skapa engagemang, 
motivation och förståelse inför vikten av att verka för ett hållbart samhälle. Trots att 
människor uppfattar CSR olika är symbolerna ett försök till att förena alla olika 
betydelser till en och samma förståelse inför ett företags samhällsansvar. Detta gör att 
märkningar och certifikat kan vara effektiva verktyg att skapa förståelse till företagens 
betydelse och tolkning av CSR men samtidigt utesluts inte risken att människors tolkning 
av märkningar inte är densamma. Denna problematik om hur symboler uppfattas olika 
bekräftas då Karin och Ella nämner att Fair Trade inte är ett certifikat som de har tillit 
eller förtroende till. Detta på grund av tidigare erfarenheter av att Fair Trade inte står för 
vad de utger sig för att vara. Tydlighet i kommunikationen av CSR men även symboler 
som ska fylla CSR med betydelse blir här av stor relevans. Sandya menar att 
kommunikation av CSR inte är något som Nudie Jeans lägger större vikt vid. Hon säger 
att de arbetar för en bra sak vilket får dem att må bra och det är företagets ambition med 
CSR. Trots detta finns det mycket information på Nudie Jeans hemsida om CSR och de 
märkningar som legitimerar ett samhällsansvar och då framförallt inom produktionen av 
deras produkter.  
 
I uppstarten av Del Montes arbete med CSR valde de att ta avstånd från ordet social då 
detta för dem symboliserar ett ansvar för hela jordens hållbarhet. Genom att istället välja 
att fokusera på företagsansvar begränsar de sig, liksom Nudie, till att ta ansvar för hur 
deras handlingar och produkter påverkar samhället och miljön. Därför valde del Monte 
att kalla sitt CSR för Corporate Responsibility. Av våra respondenter att tolka förstår vi 
att meningarna om huruvida CSR innefattar välgörenhet eller ej skiljer sig åt. Sandya på 
Nudie Jeans är av åsikten att filantropi inte är någonting man talar högt om. Del Monte 
menar likväl att de avstår från filantropiskt arbete i anslutning till deras kommunikation 
av CSR. Sandya menar vidare att det är viktigt att skilja på välgörenhet och CSR. Vidare 
säger hon att det är stor skillnad på hur man ser på detta beroende på om man är i USA 
eller i Europa. ”Anställda ska i USA göra volontärarbete och det behöver inte vara 
kopplat till verksamheten. Det är en enklare väg än allt arbete som ligger bakom. Vi kan 
som sagt inte rädda världen på nått sätt och det är inte det vi gör heller men däremot kan 
vi göra bra grejer i det vi väljer att göra. Så jag tycker det är viktigare än att donera 
pengar, men Amnesty och Barncancerfonden kan vara bra att förknippas med och där 
bidrar vi.” Återigen visar våra respondenter att det finns en meningsskiljaktighet kring 
vilket ansvarsåtagande CSR innebär. Till skillnad mot Del Monte och Nudie Jeans verkar 
Clif Bar inte se några begränsningar i vad de kan göra för att ta sitt samhällsansvar då de 
gör allt från att starta fonder för välgörande ändamål till att anordna cykeltävlingar för att 
värna om samhället och miljön i stort. Samtliga projekt kommuniceras väl på Clif Bars 
hemsida och det råder här inga tvivel om att vad de gör inte är det viktiga utan att de gör 
något bra är det som är av betydelse. Karin tillägger även att trots deras engagemang 
kring samhällsansvar utesluter det inte att Clif Bar kommunicerar ett ansvar för 
produkterna som de producerar.   
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4.2.2 Kommunikation av CSR för att berätta  

I vår studie har vi funnit att företag bedriver ett omfattande arbete med att kommunicera 
CSR. Karin och Ella berättar om hur internet är ett effektivt verktyg för att nå ut till en 
stor publik och menar vidare att detta är anledningen till att Clif Bar kommunicerar CSR i 
stor utsträckning på sin hemsida. Detta i syfte att inspirera omgivningen till handling 
samt att skapa relationer och engagemang kring CSR. Clif Bars hemsida är full av 
aktiviteter, fonder, handlingsplaner och projekt för hur de ska bidra för att göra världen 
bättre. Kunder och intressenter kan här ta del av vilka gårdar som produkterna kommer 
ifrån och utvalda odlare ges här en möjlighet att presentera sin berättelse, detta för att 
kunden ska känna sig trygg med Clif Bars produkter men även Clif Bar som varumärke. 
För att förmedla sitt budskap om både produkt, företagsidentitet men framför allt CSR 
berättar Karin att storytelling är det tillvägagångsätt de valt då allt handlar om att 
förmedla en bra story. Detta för att i sin tur kunna engagera kunder och få dem att skapa 
en medvetenhet om socialt ansvar. ”Om du lyckas med det så har du vunnit en 
återkommande kund och troligtvis kommer hon också att vara lojal mot företagets 
produkter.” Clif Bar nöjer sig dock inte här utan gör även sitt yttersta i att utbilda sin 
kund för att skapa motivation till en hälsosammare livsstil, både för kunden själv men 
även för samhället och miljön de verkar i. För att utbilda kunden kommunicerar Clif Bar 
via kanaler så som podcast, nyhetsbrev, produktinformation, inspirationsvideos, och 
sportevenemang. De kommunicerar även genom att låta högt aktade förebilder inom 
idrottsvärlden berätta sin historia om hur de engagerar sig för ett bättre samhälle och 
miljö. Clif Bar anser att man som företag har ett ansvar att göra vad man kan för att bidra 
till ett bättre samhälle och miljö och att man inte ska vara rädd för att kommunicera det. 
Karin menar att deras handlingar i sig egentligen inte gör så stor skillnad men däremot 
kan de genom att kommunicera CSR inspirera och sätta press på att större företag gör 
detsamma. 
 
I referensramen refererar vi till Schultz och Wehmeier (2010) som menar på att företag 
anpassar sig för att möta omgivningens förväntningar med syftet att bygga förtroende. Vi 
ifrågasätter dock om detta är det enda sättet för att möta förväntningar och bygga 
förtroende. Enligt oss bidrar ökad kunskap till att referensramen vidgas och därmed 
förändras de förväntningar som ska bygga förtroende. Är informationsdelning och 
utbildning då ett sätt för företag att påverka intressenternas referensram och därmed vad 
de förväntar sig? Kan ett företag då styra vilka värden som en kund ska tycka är viktiga? 
Det vill säga kommunicera skrämmande information som skapar en medvetenhet om vad 
kunden konsumerar, exempelvis vad hon äter eller vad hon har på sig och hur 
framställningen av detta många gånger går till. Härmed skapas ett utrymme för företag att 
bli hjälten i dramat, där de kan erbjuda kunden en produkt som tillskillnad från andra kan 
intyga en rättvis framställning med hållbara material. Czarniawska (1998) diskuterar 
fördelarna med storytelling och menar att då man sammanställer berättelser till händelser 
och sedan relaterar dem till konkreta situationer och mänskliga projekt skapas förståelse. 
Valet av storytelling som kommunikationsmedel anses även av Denning (2005) vara ett 
starkt verktyg för att lyckas förmedla kunskap och varsebildning om ett företag och dess 
identitet. Detta är något som både Karin och Ella poängterar är anledningen till att Clif 
Bar arbetar med storytelling som kommunikationsverktyg för att förmedla CSR.  
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Sandya berättar även hon om Nudie Jeans hemsida och hur de gjort ett aktivt val att 
engagera kunden i deras arbete och varumärke. På företagets hemsida kan vi även se 
stora inslag av storytelling och många av deras hållbarhetsprojekt presenteras visuellt på 
sidan via videos och texter. Nudie Jeans eftersträvar öppenheten mot samhället och på 
hemsidan kan vi läsa om att de har få leverantörer och att samtliga måste anpassa sig till 
företagets standarder och krav på CSR. Vi har även tagit del av hur Nudie Jeans genom 
storys och aktiviteter hjälper sin kund att knyta band till produkten. På hemsidan kan vi 
läsa om hur jeans skapar en livsstil för kund där design och kvalité lyfts fram men även 
hur produkten framställs med kärlek och passion där det prioriteras att producera på ett 
ansvarsfullt sätt som inte skadar den miljö och samhälle de verkar inom. ”Vi erbjuder 
inte bara jeans, vi erbjuder ett sätt att tänka, ett koncept. En odödlig passion som fylls 
med traditionen av denim och tygets karaktäristiska drag”.6 Nudie Jeans använder sig, 
likt Clif Bar, av olika projekt för att aktivera och engagera kunden inom hållbarhet. Som 
nämnt i avsnittet Resumé är tävlingen Empowerment ett exempel på ett sådant projekt. 
Syftet med tävlingen är att starta en tankeverksamhet om ordet empowerment och att 
engagera människor. Likt Jackson och Carters (1999) resonemang kring att tolkning är 
beroende av mottagarens referensram, kunskap och erfarenheter vill Nudie Jeans visa på 
hur många olika tolkningar det finns av ordet empowerment, och genom tävlingen 
skänker varje enskild person sin mening och innebörd åt ordet. Med en tävling som denna 
sår Nudie Jeans ett frö om medvetenhet och uppmanar sin omgivning till att reflektera 
över sin egen situation i en värld som kretsar av maktförhållanden. Även tidigare nämnda 
hållbarhetsprojektet Post Recycle Dry är ett initiativ från Nudie Jeans sida i syfte att 
skapa en medvetenhet om återvinning där kunden är delaktig i företagets väg mot en 
hållbar produktion.  
 
När vi besökte Del Montes hemsida för att se hur de valt att kommunicera CSR såg vi 
många skillnader från Clif Bar. Detta då de är ett betydligt större företag och processen 
med att engagera och involvera alla avdelningar kräver därför ett mer omfattande arbete 
med CSR. Men även likheter återfinns då vi får en känsla av att Del Montes hemsida är 
”grön” där de strukturerat driver diskussioner om kvalité och hur människor kan leva ett 
mer hälsosamt liv. Del Monte skriver bland annat om hur de motverkar användningen av 
bekämpningsmedel samt hur de hjälper odlare att växa sig starka för att de på så vis ska 
erhålla bättre skördar. Vi kan även här läsa att Del Monte från och med sin uppstart 
erbjudit näringsrik mat till familjer och berikat liv genom generationer. Vidare skriver 
Del Monte att deras hälsosamma och näringsfulla produkter för människor och deras 
husdjur ligger till grund för deras starka familjeförhållanden mot en god hälsa och 
livskvalité. Här uppenbarar sig likheter med Clif Bar där storytelling som 
kommunikationsverktyg gör sig märkbar i sammanhanget. Med detta inte sagt att deras 
berättelse om CSR måste förmedlas av Del Monte själva, utan Chris och Robin menar här 
att media och bloggar har en viktig roll för hur deras rykte om CSR kommuniceras. 
Fortsättningsvis menar Chris att bloggar utbildar kunden på ett sätt som de inte kan göra. 
Robin menar även på att det finns en baksida med denna typ av informationsspridning 
vilket ibland blir fel då missförstånd kring olika tolkningar lätt uppstår. Hon nämner i 
denna tolkningsförvirring av begreppet CSR att man måste anpassa och ändra språket 
beroende på vem man pratar med. 
                                                
6 www.nudiejeans.com 
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På hemsidan skriver även Del Monte om hur de erbjuder sina anställda att ta ledigt en dag 
per år för att genomföra volontärarbete för en ideell organisation som de själva väljer. 
Även här ser vi likheter med Clif Bar som har ett liknande projekt, dock med fler 
volontärtimmar per anställd. Clif Bar kommunicerar även hur de stödjer sin personal på 
deras personliga resa mot hållbarhet genom att erbjuda dem olika sätt att delta i 
”planetvänliga” aktiviteter. De prisbelönar bland annat sina anställda som tar sig till 
arbetet utan bil samt bidrar med pengar för att de ska anpassa sina hem till att bli mer 
hållbara. Både Clif Bar och Del Monte ser detta arbete som en del av CSR medan Nudie 
Jeans inte arbetar på samma sätt då de inte ser hur volontärarbete skulle vara kopplat till 
deras verksamhet. På Del Montes hemsida kan vi även ta del av deras 318 sidor långa 
CSR-rapport, en rapport som Robin menar att de ska sluta med då hon istället tycker att 
fokus bör ligga på en lättläst broschyr. Denna CSR-broschyr kan liknas med Clif Bars 
nyhetsbrev, som kommer ut vart annat år. Nyhetsbreven finns tillgängliga på Clif Bars 
hemsida och redogör över deras pågående resa mot hållbarhet, allt ifrån odlarnas historia 
till länken mellan kemikalier och cancer. Här skiljer sig Nudie Jeans märkbart från de 
andra två företagen då de inte valt att kommunicera CSR på samma sätt och det talas inte 
heller om hur de anställda agerar för hållbarhetsarbete utanför kontorets väggar.  
 
Sandya menar som nämnt ovan att Nudie Jeans bedriver ett arbete med CSR för deras 
egen skull, för att kunna sova gott om natten. Vilket vi anser är ett dämpat sätt att se på 
kommunikationen av CSR då vi jämför med studiens två amerikanska företag Del Monte 
och Clif Bar. Frågan vi ställer oss är om detta verkligen är det enda svaret. Varför skulle 
Nudie Jeans annars anstränga sig för att kommunicera CSR och engagera kunder inom 
CSR överhuvudet taget? Då vi tolkar Nudie Jeans hemsida ser vi att de kommunicerar 
CSR i stor utsträckning, däremot ligger det inbakat i vad de gör. Sandya menar att CSR 
ligger i deras identitet, det är en del av vem de är och inget de kommunicerar som ett 
fristående åtagande. Här ser vi en markant skillnad från Del Monte som kommunicerar ett 
strukturerat CSR som på hemsidan finns presenterat separat från övrig information. Vi 
uppfattar att Nudie Jeans svar ”att de gör det för dem själva” inte stämmer överens med 
hur vi tolkar deras budskap som de kommunicerar på sin hemsida. Vi anser snarare att det 
betyder mycket för omgivningen att Nudie Jeans kommunicerar det CSR som de faktiskt 
gör. Genom kommunikation av CSR skapar de liksom Clif Bar en medvetenhet om CSR i 
samhället, sprider kunskap om vad företag faktiskt kan göra för att ta sitt ansvar och 
påverkar att fler företag antar ett liknande CSR. Vi ser det därför positivt att företag 
tydligt kommunicerar det CSR som de bedriver med syftet att inspirera och sätta press på 
att andra företag gör detsamma. Vi kan dock inte undgå att ställa oss frågan om en 
omfattande marknadsföring av CSR och hållbarhet kan leda till ett minskat intresse från 
samhället och omgivningen, snarare än ett ökat intresse och engagemang för CSR. Kan 
det vara så att kommunikationen av CSR börjar bli överväldigande? Ekologiskt, Krav, 
Fair Trade och så vidare är märkningar som vi ser på produkter varje dag och har därför 
kommit att bli en del i vår vardag. Ligger utmaningen hos företagen då i att göra 
märkningar unika och intressanta? Eller finns det en risk att förlora tillit till sitt CSR 
genom att inte använda sig av erkända märkningar, och hur går då företag till väga för att 
välja ”rätt” märkning och lyckas beröra med sin kommunikation av CSR?  
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Som nämnt ovan, har det visat sig att våra företag väljer att kommunicera CSR olika. Vi 
är dock medvetna om att vår undersökning inte är reliabel nog för att kunna fastslå en 
jämförelse mellan hur företag i Sverige och i USA kommunicerar CSR. Men det faktum 
att företagen drivs i olika länder, med olika kulturer och normer har gjort att vi inte 
kunnat undgå tanken på att sättet de ser på CSR och kommunikationen av det beror av 
vart i världen de befinner sig. Sverige är ett relativt milt land där jantelagen än idag sätter 
sina spår i en ödmjuk och lågmäld kommunikation av att framhäva sig själva. USA å 
andra sidan är raka motsatsen där den som skriker högst också är den som hörs bäst. Då 
vi för första gången besökte Clif Bar var vi relativt negativt inställda till deras ”rädda 
världen projekt” men när vi senare blev varse om att de bidragit mycket i led med att 
inspirera andra stora multiföretag att tänka mer i riktning av att vara ansvarsfulla ställde 
vi oss frågan om detta inte är bra nog. Mindre företag, som exempelvis Clif Bar kan 
ensamma egentligen inte gör så stor skillnad för samhället, men genom en passionerad 
kommunikation av CSR sår de ett frö av medvetenhet hos kunden. Därmed kan de sätta 
större press på multinationella företag, exempelvis Del Monte, som i sin tur kan göra 
markant skillnad för samhället och miljön genom att arbeta med CSR. Trots att vi 
försökte att gå in i denna studie med öppet sinne har vi i efterhand insett de fördomar vi 
hade på angående USA och hur de skrytsamt kommunicerar ett CSR som de sen inte 
lever upp till. Vårt urval tillåter oss inte att dra några slutsatser om kommunikationen av 
CSR i varken USA eller Sverige, däremot kan vi gladeligen bekänna att våra utvalda 
företag slått hål på vår negativa inställning till att kommunicera ett högt och tydligt CSR. 

4.2.3 Kommunikation av CSR för att skapa förtroende  

Av vårt insamlade intervjumaterial att tolka menar våra respondenter att CSR till viss del 
är förtroendebyggande men det bekräftas även från några av respondenterna att ett 
förtroende endast finns för dem vars förväntningar bemöts med samma förståelse. 
Morsing och Schultz (2006) menar att då företag stoltserar och överdriver sin CSR 
kommunikation kan detta skapa en misstänksamhet snarare än ett ökat förtroende. Del 
Monte är det enda företaget som uttrycker att det kan vara riskfyllt att kommunicera CSR 
och väljer hellre att hålla tillbaka på sin kommunikation än att utlova för mycket. Clif Bar 
menar på att man inte kan kommunicera CSR nog då detta är ett sätt att inspirera andra 
till samma initiativtagande inom hållbar samhällsutveckling. Nudie Jeans i sin tur väljer 
gärna att kommunicera CSR men poängterar vikten av att det måste vara i led med deras 
varumärke, vad de står för, sin design och kvalité. Joey säger att han tror att förtroendet 
ligger både i CSR som koncept och i Nudie Jeans som varumärke då de är starkt 
sammankopplat med det hållbarhetsarbete som de utför. Han säger vidare att det kan vara 
riskfyllt att bli associerad med en organisation som inte lever upp till deras krav och 
förväntningar på CSR. Däremot tillägger Sandya att företaget har kontroll över CSR och 
sina handlingar och menar att förtroendet för dem här inte är utsatt för risk då de är väl 
medvetna om hur de kommunicerar CSR. Då Del Monte valt att kalla sitt CSR för CR, 
tyder även detta på att de är blygsamma i sin kommunikation då de är rädda för att utlova 
mer än vad de kan leva upp till. Värt att anmärka här är att Del Monte är ett betydligt 
större företag än Nudie Jeans och Clif Bar, vilket gör arbetet med CSR mer komplext. 
Detta då Del Monte finns etablerade på fler platser samt har fler produktionsled att se 
över och ha kontroll över, samtidigt har de mer resurser för att verkligen kunna göra 
skillnad i samhället. 
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Då vi ser till våra respondenter menar två av tre företag att de inte kommunicerar CSR för 
att leva upp till omgivningens förväntningar, utan att de gör det för sin egen skull. Ställer 
vi det här i relation till litteraturen så menar Schultz och Wehmeier (2010) att företag 
använder CSR för att uppnå legitimitet och därmed skapas förtroende. Ashforth och 
Gibbs (1990) samt Pfeffer och Salancik (2003) för ett liknande resonemang där 
organisatorisk legitimitet är definierad som en status bekräftad av sociala aktörer. 
Litteraturens påståenden kan vi tyda som att företag som kommunicerar CSR gör det med 
anledningen av att bemöta förväntningarna deras omgivning ställer på dem. 
Omgivningens krav kan förklaras av många olika element så som lagstiftning eller att 
företagen medvetet bemöter samhällets krav utan att de själva känner att det är en del av 
vem de är och vad de gör. Ett annat möjligt element som kan förklara företags 
isomorfism, att du ska som samhället vara likformigt, är att de omedvetet påverkas av 
samhället de verkar i och att deras referensram förändras i takt med att samhällets syn på 
värdering och moral förändras. Av vad vi förstår ser våra respondenter på sin omgivning 
enligt det sistnämnda, det vill säga att de är en del av den omgivning som de vill bemöta 
och handlar därefter. Institutionell isomorfism blir här relevant då våra respondenter 
bekräftar att det finns en större medvetenhet om ansvarsfullt företagande och därmed 
ökade förväntningar på att företagen kommunicerar vad de gör för en bättre miljö och ett 
bättre samhälle. Däremot poängterar samtliga respondenter hur viktigt det är för dem att 
göra CSR till sin tolkning som stämmer överens med deras varumärke, och de menar 
därför att det inte endast är för att bli legitimerade. Här uppenbarar sig frågetecknen om 
vad förtroende är och hur man väljer att kommunicera det. För vad är förtroende då 
förväntningar och krav som ställs från omgivningen inte kan tas för givna, och hur kan då 
företag kommunicera ett förtroende? Är det av relevans att kommunicera CSR som 
koncept eller bör företag istället sätta sina egna ord på vad det är de gör för att ta sitt 
ansvar i samhället och för en bättre miljö? Eller är CSR tvärtom ett effektivt verktyg för 
att förena betydelserna för ansvarsfullt företagande och därmed skapa en gemensam 
förståelse som kan bygga förtroende?  
 
Förväntningarna på vilket ansvar som CSR innefattar skiljer sig från person till person 
och detta är en problematik som Chris på Del Monte berör. När vi frågar Chris om han 
anser att CSR bygger förtroende svarar han; ”Ja! Det är vad CSR står för, då vet folk att 
man bryr sig.” Som ovan nämnda exempel hade Del Monte tidigare problem med 
produkter tillverkade i Kina och för att återfå konsumenternas förtroende valde de att 
anlita Del Montes amerikanska kontrollanter på kontoret i Kina som gjorde att de kunde 
certifiera produkterna enligt amerikansk standard. Chris menar på att det ingav ett 
förtroende för slutkonsument då de blev varse om att det nu istället var amerikanska Del 
Monte anställda som certifierat varorna. Vi kan i och med detta se vilken relevans 
förväntningar från konsumenterna har i sammanhanget samtidigt som vi anser att kultur 
blir ett centralt fenomen att diskutera vidare. Kultur är ett stort begrepp som innefattar 
mycket och inte minst olika tolkningar av symboler. Vi ställer oss här frågan om det för 
Del Montes konsument handlar mer om att få en produkt som är certifierad av hennes 
”egna”, att det motsvarar hennes förväntningar baserade på hennes referensram, än att 
produkterna hon handlar är CSR certifierade? Vad är det då som egentligen blir relevant 
vid ett företags kommunikation av ansvarsfullt och hållbart företagande? Resonemanget 
ovan säger något om hur CSR kommuniceras och huruvida detta skapar förtroende och 
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kan bero på en mängd olika aspekter där ibland kultur, språk och värde, det vill säga de 
symboler som människan är van att omge sig med. Detta är vad Bergmasth och Strid 
(2004) benämner som den institutionella miljön där förväntningarna ligger inom ramen 
för tiden och rummet vilket utgör grunden för ett förtroende. Således skapas förtroende 
mellan människor som delar samma värde och förståelse inför samma symboler. Chris 
menar vidare att förtroendet gentemot Del Montes kunder ligger i varumärket och inte i 
CSR som symbol och responsen som de fått vid kundundersökningar bekräftar hans 
påstående.  Han berättar om hur de i evigheter har arbetat med att bygga stabila relationer 
med deras kunder och menar vidare att de har trogna kunder och att de framförallt består 
av den äldre publiken. Chris säger att de inte lyckats locka den yngre publiken i samma 
utsträckning och att vinna deras förtroende har därför blivit en utmaning och ett mål på 
Del Monte. Detta kan vara en av anledningarna till att de börjat kommunicera CSR i allt 
större uträckning. Chris berättar om hur Del Monte arbetar efter riktlinjer för olika 
certifikat vilket hjälper dem att hålla en bättre kvalité och bättre kontroll på att deras 
leverantörer arbetar hållbart. Däremot anser han inte att de certifikat som kommuniceras 
på deras hemsida ökar förtroendet hos slutkund, då certifikaten inte säger något för 
denne.  
 
Idag används fler och fler märkningar så som Fair Trade, Krav och Ekologiskt. Detta är 
exempel på märkningar som vid imagebyggnad sätter stor press på företag som väljer att 
identifiera sig med dem. Då märkningar som dessa inte endast är en pokal för företag att 
visa upp utan faktiskt laddade med innebörd som kräver handling har företagen mycket 
att leva upp till. Företag tar alltså en stor risk om de inte har för syfte att leva upp till de 
krav som medföljer symbolerna. Och i de fall då företag misslyckas med att leva upp till 
de symboler som de utlovar medför det i sin tur ett förlorat förtroende som i många fall är 
svårt att vinna tillbaka. Det förstnämnda väljer vi att kalla för missbrukat förtroende och 
det sistnämnda för missförstådd kommunikation. Vår studie har visat att ett minskat 
förtroende kan grunda sig i flera aspekter än att företaget medvetet missbrukat det. Detta 
ser vi bland annat i Robins berättelse om Hershey’s, men även i incidenten om Del 
Montes produkter som tillverkades i Kina och som inte mottogs av de amerikanska 
konsumenterna samt i bloggar och media som kan sprida felaktig information om 
företags CSR.  

4.2.4 Kommunikation av CSR för att bygga image eller skapa identitet 

Sandya och Joey menar att CSR stärker Nudie Jeans varumärke genom att de blir säkra 
på deras produkter, att de vet vem som har tillverkat dem och vad de är gjorda av. De ser 
CSR som en del i deras identitet och uttrycker det som att de vill kunna stå för vad de 
gör. Vidare poängterar de att CSR skapar både trygghet och stolthet inför företaget och 
varumärket. Tillskillnad från Nudie Jeans menar Chris att CSR inte är en del av Del 
Montes identitet. Han säger att CSR fortfarande är separat från varumärket men påpekar 
även att de arbetar med att försöka ge CSR större utrymme. När vi frågar Robin om CSR 
är en del av deras identitet instämmer hon med Chris och svarar ”Nej, företaget är så 
pass gammalt att det bara inte blivit så.” När vi däremot frågar om CSR är viktigt för 
Del Montes image utbrister Chris, ”Oh ja! Definitivt.” Han förklarar att de nu arbetar 
med att försöka integrera CSR mer med marknadsföring och väljer därför att 
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kommunicera mål med CSR-relaterade initiativ på deras hemsida. Bhattacharya och Sen 
(2003) menar att för att lyckas skapa en företagsimage genom att kommunicera 
information om företaget och dess verksamhet krävs det att man lyckas motivera och 
engagera kunden i budskapet som förmedlas. Detta resonemang bekräftas även av Karin 
och Ella då vi ställer frågan om huruvida CSR är en del av Clif Bars identitet eller ej. Ella 
menar att CSR alltid har och kommer alltid att utgöra en stor del av Clif Bars identitet 
och säger vidare att CSR och alla de aktiviteter som involverar deras CSR är viktigare än 
produkten i sig självt. När vi ställer frågan vad som krävs för att lyckas kommunicera ett 
CSR som går i led med deras identitet svarar Ella att det handlar om att engagera och 
inspirera slutkund. Detta sätt att se på CSR och hur deras engagemang för CSR utgör en 
större plats i kommunikationen än produkten som de producerar, skiljer sig stort från hur 
Nudie Jeans ser på CSR och vilken plats det tar i deras kommunikation. Trots detta menar 
båda företagen att CSR är en del av deras identitet. 
 
Av den forskning som vi har tagit del av i vår teoretiska referensram nämns det att image 
ibland är kopplat till företag som skapar en falsk legitimering i syfte att endast bemöta 
konsumenternas krav utan att detta egentligen är en del av deras identitet. Problematiken 
visar på en frikoppling, det vill säga ett glapp mellan ett företags image och ett företags 
identitet. Då vi ser till Nudie Jeans menar Sandya att CSR inte är något separat från 
verksamheten utan företaget vill att CSR ska vara integrerat i hela verksamheten. Sandya 
anser att eftersom vissa av deras produkter är 100 % ekologiska talar de för sig själva och 
menar därför att de inte behöver säga så mycket utöver en märkning som denna i sin 
kommunikation. Nudie Jeans prioriterar CSR men detta utan att tumma på kvalité eller 
design. Design är viktigast för Nudie Jeans och därefter försöker de anpassa processen så 
att de kan göra produkterna så rättvisemärkta som möjligt och CSR blir här ett sätt att 
skapa mervärde till produkten. Clif Bar prioriterar däremot CSR framför deras produkter 
och vi kan på deras hemsida se hur de valt att främst kommunicera CSR och välgörande 
ändamål i anknytning till miljö, sport och hälsa. På deras hemsida kan vi läsa om hur de 
tar ansvar för att deras produkter tillverkas rättvist men kommunikationen om vad de gör 
för samhället och miljön stannar inte här.  Vi kan här även läsa om hur de genomför olika 
samhällsinsatser, allt ifrån att donera 7000 arbetstimmar för att deras personal ska arbeta 
frivilligt på diabetesläger till att erbjuda konsulttimmar till jordbrukare som vill bli mer 
medvetna om miljön. Alvesson (2006) och Deetzs (1998) menar att det finns en risk med 
att kommunicera CSR för mycket, då detta lätt kan uppfattas som ett PR-trick eller ett 
spel för gallerierna. Vi ställer oss frågande till om Clif Bars val av kommunikation här 
kan ses som riskabel eller om det tvärtom är effektivt att kommunicera högt och tydligt 
för att skapa en medvetenhet om CSR i samhället. 
 
I vår teoretiska referensram lyfter vi frågan om vad image och identitet är och Söderberg 
(2005) skriver att identitet är vad vi upplever att vi är och image är vad omvärlden 
upplever att vi är. Då vi ser till Söderbergs (2005) resonemang och vår diskussion om 
semiotiken där symbolernas betydelse är upp till tolkning blir det givet att identitet och 
image inte helt kan stämma överens. Då Del Monte menar på att CSR är en del av deras 
image men inte identitet betyder det då att omgivningen ser dem som CSR men att detta 
inte är lika självklart för dem själva? Av Del Montes hemsida att tolka uppfattar man som 
besökare att de arbetar aktivt med CSR men det skapar för oss en förvirring då de själva 
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inte menar att CSR är en del av deras identitet. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
Del Monte är ett betydligt äldre och större företag än Nudie Jeans och Clif Bar. Enligt 
Chris är det för dem svårare att tänka om och börja arbeta med CSR som inte existerade 
då Del Monte bildades för 150 år sedan och det har därför inte blivit en naturlig del i 
deras identitet. Chris menar att det är svårare att få igenom frågor och ta beslut då de är 
ett stort företag. Däremot tillägger han att när de väl gör något kan de göra stora 
skillnader då det handlar om stora produktioner. Intressant är dock att de börjat 
kommunicera CSR i sin image trots att de inte ser det som en del av deras identitet. Detta 
resonemang antyder till att det verkar vara en enklare väg att kommunicera CSR med 
marknaden i sin image än vad det är att införliva det i sin identitet. Diskussionen kan 
liknas med Morsing och Schultzs (2006) om att företag ska tysta ner sitt arbete med CSR 
snarare än att kommunicera det högt och tydligt då de menar att det är riskfyllt för företag 
att kommunicera CSR i sin företagsimage eftersom de riskerar att inte leva upp till detta i 
sin företagsidentitet.   
 

 
Modell 1. Beskriver förtroendet i kommunikationen av ett företags CSR där image är den bild som mottagaren i rollen av konsument 
har om företagets CSR och identiteten den bild som företagen har om CSR.  
 
Som nämnt ovan kan aldrig den bild som ett företag har om CSR vara helt 
överensstämmande med den bild som slutkonsument har om ett företags CSR. Detta då 
CSR och de certifikat som ska verifiera ett företags CSR många gånger tolkas olika. Då 
förståelsen bygger förtroende blir en tydlig kommunikation här avgörande för företag 
som vill visa på ett förtroendeingivande CSR. Symboler blir här ett användbart verktyg 
att kommunicera ett förtroende med, men kan likväl betyda det motsatta beroende på 
mottagarens förväntningar och förutfattade meningar om symbolen ifråga. I vår modell 
ovan gör vi ett försök till att visualisera denna problematik där image är laddat med den 
bild som konsumenten har av ett företags CSR och identitet, den bild företaget har av det 
CSR som de bedriver och strävar mot. Vi kan se att fenomenet om att kommunicera CSR 
utgörs av ett rörelseförlopp där konsumentens fördomar om CSR, förväntningar på 
företags samhällsansvar i allmänhet men även deras förutfattade sanningar om det 
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enskilda företaget, påverkar hur företaget väljer att kommunicera CSR. Genom att sträva 
efter tydlighet och transparens i kommunikationen av ett CSR som stämmer överens med 
identiteten kan företag förmedla ett budskap om CSR och därmed skapa förståelse inför 
arbetet med det. Problematiken vi kan se med de symboler och certifikat som ska 
kommunicera CSR är att företag lutar sig mot att symboler och certifikat ska legitimera 
deras ansvarstagande. Detta utan att förklara dem vidare eller utveckla varför de gör det. 
Risken är då att konsumenten uppfattar detta suspekt och, som den streckade linjen i 
modellen visar på, endast blir information överensstämmande med företagets image och 
inte med dess identitet. Då vi ser till tolkningsläran vore det dock en omöjlighet att påstå 
att identitet och image skulle vara helt överensstämmande, vilket förklarar varför bilden 
av ett företags CSR troligtvis aldrig kommer att vara helt densamma för ett företag som 
den är för dess konsument. Däremot kan ett företag genom kommunikation skapa 
tydlighet kring CSR men även genom utbildning generera kunskap hos kund och därmed 
skapa förväntningar som i sin tur bygger förtroende. Med detta inte sagt att symboler och 
certifieringar av CSR inte är användbara, utan tvärtom kan fungera som ett effektivt 
verktyg i företags kommunikation av vad CSR är för dem.  

4.2.5 Kommunikation av CSR för att skapa transparens  

När vi diskuterar CSR och förtroende understryker samtliga respondenter transparens 
som ett relevant begrepp i diskussionen och menar att det är viktigt att redovisa synligt 
vad man gör. Men när vi diskuterade transparens djupare visade det sig att de inte var helt 
överens i frågan. Gill, Dickinson och Scharl (2008) säger att intressenter och samhället 
idag ställer allt högre krav på öppenhet och transparens i företag och efterfrågan av att 
kommunicera CSR blir här tydligt märkbar. På Clif Bar bekräftar Karin ovanstående då 
hon säger att transparens nästan känns som ett krav idag. Ella är även hon positiv till 
transparent kommunikation och menar att det är viktigt att man visar för konsumenten 
hur produkterna skapas och hur processen går till. Hon gör dock klart för oss att det trots 
allt är skillnad på transparens och affärshemligheter. Food Safety är ett sätt som Clif Bar 
valt att förmedla sin transparens på, vilket innebär att de kräver transparens från sina 
odlare och leverantörer. Karin berättar även om Clif Bars framtida idé som går ut på att 
deras kund ska kunna spåra var samtliga ingredienser i produkten är odlade och 
tillverkade. Ella menar att transparens bör vara knuten till produkten och allt som rör 
produktionen av den men poängterar återigen att det finns information som inte bör vara 
offentlig. Därför är det viktigt att Clif Bar har skrivna avtal med sina odlare och 
leverantörer så att affärshemligheter om dem inte sprids till allmänheten. Karin tillägger 
att de är väl medvetna om att de är långt ifrån perfekta och detta är inte heller något som 
de försöker undangömma. Däremot arbetar de dagligen med att förbättra sig inom CSR 
och ser CSR som en resa där de vill kunna kommunicera vad de gör bra men även vilka 
mål de sätter upp för att bli bättre. Karin påpekar att det inte får bli ett hinder att inte vara 
perfekt utan menar att det är viktigt att visa på att transparens är en process att arbeta med 
för att inspirera andra till att göra gott.  
 
Ella och Karin arbetar på samma företag men verkar ändå ha olika inställningar till 
transparent kommunikation inom företag. Karin ser inte något större problem i att vara 
transparent fullt ut, tillskillnad från Ella som verkar mer skeptisk. Vi finner denna 
diskussion intressant och kan inte låta bli att återigen nämna semiotiken och hur 
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transparens, likt CSR är ett begrepp upp till tolkning. Kan det vara så att deras 
ansvarsuppgifter på företaget påverkar deras uppfattning av att vara transparent? Detta då 
Ella är mer insatt eftersom hon arbetar med hållbarhetsfrågor och varje dag ställs inför att 
försvara sitt område. När vi diskuterar transparens med Sandya på Nudie Jeans förstår vi 
att full transparens för deras produkter är ett mål de har på företaget. Hon berättar att 
transparens inom textilbranschen är ovanligt och att det därför känns extra viktigt för dem 
att kunna redogöra över processen av tillverkning; som vart knapparna till jeansen 
tillverkas, hur jeansen tvättas, vilket land bomullen kommer ifrån och så vidare. Återigen 
poängterar Sandya att de gör det för dem själva, och om transparens även bidrar till större 
kunskap hos kunderna är det ett plus, men absolut inte anledningen till att de gör det. 
Även Joey bekräftar målen om att lyckas vara så transparanta som möjligt och menar att 
det bygger förtroende hos slutkonsument att arbeta tydligt med CSR-frågor. Vidare i vår 
diskussion om transparens med Sandya kom resonemanget om affärshemligheter upp, 
precis som i våra intervjuer med Clif Bar. Nudie Jeans ser inte transparens av produkter 
som affärshemligheter utan anser att all produktinformation egentligen bör finnas 
tillgängligt för varje plagg och det är ambitionen de strävar mot. Då man arbetar med 
transparens anser Sandya att man ska dela med sig av kritiska punkter och inte bara om 
vad som är positivt. Samtidigt nämner hon att de har valt ett område av transparens, och 
det är hur produkten tillverkas. Här gör Sandya skillnad på transparens och 
affärshemligheter, och menar att transparens i detta fall exempelvis inte handlar om vad 
arbetarna som tillverkar produkterna tjänar.  
 
När vi diskuterar transparens med Del Monte går Robin emot våra tidigare respondenters 
önskan om att vara transparenta då hon säger att hon är tveksam till om det finns något 
företag som är eller kan vara transparenta idag. Hon menar att regeringar, politiker och 
pengar sätter käppar i hjulet för många företag. ”Väljer man att vara transparent måste 
man redovisa allt, och många gånger sätter det stopp för idéer och projekt”. Robin 
knyter även an transparensen till kunderna, och menar att det finns en stor risk med att 
kommunicera fullständig transparens. ”Då transparens innebär att visa upp alla sidor, 
även de mindre positiva, finns risken att människor och media endast ser det som är 
negativt och inte det som företaget faktiskt gör bra.” Robin säger att människor inte kan 
acceptera att saker och ting inte är perfekta. Hon menar att missförstånd ofta uppstår i 
samband med transparens, och förklarar problematiken med att människor många gånger 
inte kan ta det onda med det goda. ”Man måste bli bekväm med det obekväma för att 
komma någonstans.” I diskussionen tar Robin upp exemplet om företaget Hershey’s som 
öppet kommunicerade hur de arbetade med CSR med hjälp av märkningen Fair Trade. Då 
företaget hamnade under granskning framkom det att de inte levde upp till samtliga 
paragrafer som Fair Trade krävde. Hershey’s blev attackerade av media för att missat en 
liten del och därmed infekterades förtroendet för deras varumärke. Att Hershey’s satsat 
enorma summor pengar på att utbilda sina odlare för att kunna bedriva hållbara jordbruk 
samt att de bidragit med resurser och verktyg för att de ska kunna vara så bra som de bara 
kan nämndes inte i media. Hershey’s målades upp som boven i dramat där de fick 
skulden för att ha lurat sin omgivning att bedriva ett ”verkligt” CSR. Exempel som dessa 
menar Robin hindrar företag från att vilja vara transparenta då folk inte kan se förbi en 
detalj som inte är perfekt, trots att de faktiskt gör mycket som är bra. Hon menar att 
transparens ofta utsätter företag för missförstånd och det ger media en chans att 
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dramatisera ett företags misstag utan att ge allmänheten hela bilden av vem de är och vad 
som ligger bakom de beslut som tagits. Media har makten att uppfattas som vår tids 
objektiva domare, samtidigt är de regissörer till det manus som ska skapa en bra story 
som underhåller konsumtionen av lösnummer. Våra respondenters företag är subjektiva i 
resonemanget om transparens vilket försvårar deras förutsättningar att framstå som 
transparenta inför omgivningen. Trots detta uttrycker två av tre undersökta företag att 
transparens är viktigt för dem och är något de prioriterar att utveckla i sitt framtida arbete. 
Detta säger en del om den tid vi lever i och antyder till fler initiativ av att vilja vara 
transparent och på sätt bygga förtroende.  
 
Det blir här i diskussionen om transparens även intressant vilken betydelse företagen 
laddar begreppet med, vilket får oss att ifrågasätta om man kan gradera transparens? Och 
finns det här utrymme för en vidare diskussion om vad det innebär att vara ”delvis 
transparent”? Resonemanget för oss in i diskussionen om att använda sig av märkningar 
så som Organic och Certified Organic då vi i uppstarten av denna studie gick i tron om att 
organic innebar precis vad beteckningen säger, att någonting är 100 % Organic. Men 
Karin gjorde oss dock uppmärksamma på att så inte var fallet, då märkningen Organic 
betyder att produkten med denna märkning är 75 % organisk medan Certified Organic 
betyder att produkten är 95 % organisk. Här blev vi förvånade över hur väl och frekvent 
företag väljer att förmedla sitt val av symboler som ska certifiera CSR, men att 
innebörden i dessa symboler är upp till mottagaren själv att finna. Väntar vi då en framtid 
där företag, på ett liknande sätt som vid märkningen Organic, kommer att applicera olika 
procentsatser av transparens?  

4.2.6 Summering  

Vad som är gemensamt för hur våra undersökta företag kommunicerar CSR är att 
samtliga använder sig av erkända certifikat och märkningar i syfte att tydliggöra vad de 
gör men även för att bygga förtroende gentemot intressenter. Däremot skiljer sig 
åsikterna om vilken plats och vilket fokus CSR ska ha i kommunikationen. Nudie Jeans 
anser att CSR inte får ta överhand mot produkterna utan det måste vara i led med deras 
varumärke, vad de står för, sin design och kvalité. I motsats till Nudie Jeans är CSR i 
största fokus för Clif Bar. Vad de gör inom CSR är inte av största relevans för Clif Bar 
utan att de gör något bra för samhället och miljön är det som prioriteras och 
kommuniceras. Del Monte uttrycker ett större påtryck utifrån där konkurrenter och 
återförsäljare är främsta anledningen till deras CSR-initiativ men även studenter och 
media nämns som skälet till att de väljer att kommunicera CSR. En aspekt som skiljer 
företagen åt är huruvida de ser på volontärarbete på arbetstid samt hur de kommunicerar 
vad de gör för att personalen ska kunna verka inom ramen för CSR. På Clif Bar och Del 
Monte är detta en självklar del i deras kommunikation medan det för Nudie Jeans absolut 
inte ses som en del av företagets CSR.  

Samtliga företag använder sig av storytelling på sina hemsidor för att kommunicera CSR. 
På Clif Bars hemsida blir det tydligt att de vill utbilda men även skapa en medvetenhet 
om socialt ansvar för att öka intressenters kunskap om ämnet och samtidigt motivera till 
egna initiativ för en bättre värld. Med hjälp av storytelling uttrycker Nudie Jeans att de 
vill skapa mervärde till produkten där den laddas med passionerad design, god kvalité 
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och rättvisemärkt produktion. Del Monte bygger sin berättelse på en framgångsrik 
historia om hur de erbjudit näringsrik mat genom generationer. Däremot är inte 
kommunikationen av CSR på Del Montes hemsida lika tydlig som hos de två andra 
företagen. Anledningen till att Del Monte kommunicerar CSR är framförallt för att verka 
som en attraktiv arbetsplats inför talangfull kompetens.  

Våra respondenter på samtliga företag menar att CSR kan vara förtroendebyggande men 
det bekräftas även att förtroende endast finns för dem vars förväntningar bemöts med 
samma förståelse. Däremot är Del Monte det enda företaget som uttrycker att det kan 
vara riskfyllt att kommunicera CSR. Nudie Jeans och Clif Bar menar på att märkningar 
och certifikat som ska intyga CSR både underlättar kommunikationen och kan skapa 
förtroende gentemot kund. De uppmärksammar dock problematiken om att det gäller att 
välja rätt märkning då det kan innebära konsekvenser att sammankopplas med en 
märkning eller organisation som inte lever upp till vad de utlovat och därmed infektera ett 
rykte på marknaden. Del Monte ser inte att märkningar skulle skapa något mervärde till 
produkten utan menar istället att märkningar endast är en extra utgift som sedan inte 
säljer. Däremot menar de att samhörigheten är viktig för att bygga förtroende där kultur 
nämns som en avgörande faktor i att skapa förståelse och förtroende gentemot sina 
produkter.  

Tillskillnad från Del Monte menar Clif Bar och Nudie Jeans att CSR är en del av deras 
identitet. Däremot anser Del Monte att CSR är en del av deras image. Del Monte är inte 
heller en förespråkare för transparent kommunikation medan Clif Bar och Nudie Jeans 
återigen är överens om att detta är ett framtida mål som företagen arbetar hårt med. Clif 
Bar uttrycker att transparens idag är ett krav medan Nudie Jeans motiverar detta 
ställningstagande till att de gör det för sin egen skull, för att de ska kunna stå för vad de 
gör. Del Monte är tillskillnad från övriga företag starkt kritiska till transparent 
kommunikation och menar att de innebär att man måste redovisa allt vilket många gånger 
sätter stopp för idéer och projekt.  
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5 Slutsats 
I vår studie har vi funnit att kommunikationen av CSR grundar sig i hur våra undersökta 
företag Nudie Jeans, Clif Bar och Del Monte förhåller sig till sin roll i världsbilden samt 
att CSR kommuniceras som en viktig del av vem de är.  
  

o CSR kommuniceras som ett förhållningssätt i hur företagen väljer att se på 
deras roll som medspelare i samhället och den miljö de verkar i.  

o CSR kommuniceras som en del i företagens identitet och lever därmed i 
symbios med varumärket.  

Av våra undersökta företag att tolka handlar kommunikation av CSR om en ständigt 
pågående dialog mellan företaget, samhället och miljön. Denna dialog förändras i takt 
med att samhället förändras och i takt med att företagen finner nya vägar att 
kommunicera sitt ansvarstagande gentemot sin omgivning. Då två av våra tre företag 
menar att CSR är en del av deras identitet samtidigt som det tredje företaget uttrycker en 
strävan av att uppnå detsamma, kan vi även av våra respondenter tolka att CSR bör vara 
en del i företagets identitet. Dessa två aspekter ligger till grund för hur vi ska kunna svara 
på vår problemställning som föregår denna studie; Hur kommunicerar företag CSR och 
vad önskar de uppnå med kommunikation av konceptet?  
 
Vår studie har visat att företagen använder sig av olika tillvägagångsätt för att 
kommunicera CSR. Utmärkande tekniker för detta har visat sig vara utbildning, 
transparens och storytelling. Kommunikationen av CSR har även visat sig ske genom 
kanaler, så som; aktiviteter, tävlingar, videos, podcasts, sociala medier, märkningar, 
certifikat, broschyrer, nyhetsbrev, evenemang, hemsidor, bloggar samt hållbarhetsprojekt. 
Dessa tillvägagångsätt är framträdande i företagens kommunikation av CSR, vilket visat 
sig skapat förutsättningar för dem att uppnå vad de strävar efter i sin kommunikation med 
CSR. I analysen av denna studie har vi uppmärksammat att följande sju element visat sig 
vara framträdande i vad företagen vill uppnå genom att kommunicera CSR, nämligen: 
förståelse, förtroende, engagemang/delaktighet, stolthet, varumärkesbyggnad, 
relationsskapande samt mervärde till produkt.  
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Modell 2. Redogör för sju element som visat sig vara framträdande i vad våra undersökta företag önskar att uppnå med att 
kommunicera CSR. 
 
Sammanfattningsvis har vår studie visat på att de företag som arbetar efter CSR också 
kommunicerar det aktivt och frekvent. Syftet med kommunikationen skiljer sig dock åt 
samt även tillvägagångssättet för att göra det. Vad vi funnit gemensamt för samtliga 
företag är att transparens är ett begrepp som ligger nära till hands i diskussionen om 
kommunikation av CSR där majoriteten uttrycker detta som ett framtida mål att bli.  
Detta finner vi intressant och lämnar därför över dessa tankar till vidare studier att 
undersöka. Är transparens inom kommunikation av CSR endast en modefluga eller är det 
en trend som är här för att stanna? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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