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Abstract:  The purpose of this thesis is to examine CSR communication 
  originating from two very different sectors – the fast-food 
  sector and the public-transport sector. This is done through a 
  mixed-methods approach combining a qualitative and 
  quantitative research design. The study is based on content 
  that was published during 2014 on Facebook and  
  Twitter. In a comparative study similarities and differences 
  will be analyzed with the aim to shed some light on how the 
  different sectors use CSR and with what intent. The  
  quantitative study showed that CSR communication  
  from the fast-food sector was more extensive than CSR
  communication from the public-transport sector. The  
  qualitative study suggested that both industries to a great 
  extent use the same communication strategies when  
  communicating issues relating to CSR.  
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INLEDNING 

PRESENTATION AV FORSKNINGSPROBLEM 
	
I många länder, samhällen och företag världen över ses Corporate Social Responsibility 
(CSR) som ett allt mer prioriterat område. Drivkrafterna bakom CSR-initiativ kan vara 
olika, men generellt kan man säga att det handlar om att uppmuntra företag, regeringar 
och medborgare att handla på ett sätt som är miljömässigt och socialt hållbart (Tench, 
Sun & Jones 2014, s. 4).  
 
För att ett företag ska kunna dra nytta av alla fördelar som ett engagemang i CSR-frågor 
innebär krävs det att företagets olika intressenter är medvetna om att CSR-arbete 
faktiskt bedrivs. Det är dock inte alla företag som lyckas kommunicera sitt CSR-
engagemang till sina intressenter (Alexander & Smith 2013, s. 156), och det är till och 
med så att ett företags rykte och legitimitet kan stå och falla med förmågan att 
kommunicera sitt hållbarhetsengagemang. CSR-kommunikation ses därför som ett allt 
viktigare område inom företagskommunikation (Verboven 2011, s. 416). Samtidigt är 
CSR-kommunikation en svår uppgift som måste hanteras med försiktighet, och de 
företag som kommunicerar mest kring CSR är också de företag som är mest utsatta för 
kritik (Morsing 2005, s. 84).  
 
Detta magisterarbete syftar till att jämföra CSR-kommunikation från två mycket olika 
branscher – snabbmatsbranschen och kollektivtrafikbranschen. Snabbmatsbranschen 
representeras i denna undersökning av de tre största aktörerna på den svenska 
marknaden – McDonald’s, Burger King och Max. Kollektivtrafikbranschen utgörs i 
undersökningen av SJ, Skånetrafiken och Snälltåget. Branscherna har valts ut med 
anledning av sina ur hållbarhetssynpunkt mycket olika affärsidéer. Kollektivtrafik är i 
sig en hållbar produkt, medan försäljning av snabbmat är problematiskt sett i ett 
hållbarhetsperspektiv. 
  
Till grund för undersökningen ligger CSR-relaterad information som har publicerats på 
företagens Facebook-sidor och Twitter-konton under 2014. Sociala medier utgör en 
unik möjlighet att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka och samla in information som 
publicerats under ett helt år. I en jämförande kvantitativ studie undersöker jag hur 
mycket företagen kommunicerar kring CSR och varför. Därefter analyserar jag utvalda 
delar av materialet i en kvalitativ studie med målet att titta på vilka strategier företagen 
använder sig av när de kommunicerar kring CSR i syfte att vinna eller upprätthålla 
legitimitet.  
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
	
Det övergripande syftet med detta magisterarbete är att undersöka branschernas CSR-
kommunikation för att se om det går att urskilja några mönster för hur två väldigt olika 
branscher använder sig av CSR-kommunikation. Jag kommer att titta på CSR-relaterat 
innehåll som publicerats av branscherna på Facebook och Twitter under ett år, och 
genom att jämföra branschernas CSR-kommunikation i en kvantitativ och en kvalitativ 
studie hoppas jag kunna identifiera likheter och skillnader som kan belysa hur 
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branscherna använder CSR-kommunikation samt i vilket syfte. Följande 
frågeställningar har formulerats:  
 
På vilket sätt använder branscherna CSR-kommunikation på sociala medier för att 
vinna eller upprätthålla legitimitet? 
  
Hur mycket och varför kommunicerar branscherna kring CSR på sociala medier? 
 

AVGRÄNSNING 
	
CSR är ett brett ämne och det finns många olika sätt att se på detta minst sagt aktuella 
forskningsområde. Att göra avgränsningar är därför helt nödvändigt. Detta arbete 
kommer inte att behandla ekonomiska eller juridiska aspekter av CSR. Arbetet omfattar 
inte eventuella hållbarhetsrapporter eller sådan CSR-kommunikation som finns på 
företagens webbplatser. I undersökningen ingår inte heller den dialog som förs mellan 
kunderna och företagen, på Facebook och i viss mån även på Twitter, utan fokus ligger 
uteslutande på de inlägg som företagen gör.  
 
I den kvalitativa analysen av företagens CSR-budskap utgår jag ifrån fem strategier som 
Dowling och Pfeffer (1975, s. 127) samt Lindblom1 (1994 se Tilt 2009, s.15) har 
definierat. Det hade varit möjligt att analysera CSR-budskapen mot bakgrund av 
ytterligare strategier. Bland annat definierar Suchman (1995) två strategier som kan 
användas av företag för att upprätthålla legitimitet, närmare bestämt att upptäcka 
framtida förändringar och att värna om tidigare prestationer (s. 595). I detta arbete 
analyserar jag inte heller företagens enskilda CSR-kommunikation i någon djupare 
mening och inga direkta jämförelser görs mellan enskilda företag.   
 

 

 
 
 
	  

																																																								
1	I möjligaste mån ska man givetvis alltid använda sig av förstahandskällor. Lindbloms (1994) fyra 
strategier tas upp av många forskare och förekommer såväl i vetenskapliga artiklar som i böcker, men 
tyvärr verkar originalkällan nästintill omöjlig att få tillgång till. Jag har därför valt att referera till dessa 
strategier via ett annat verk. Jag har kontrollerat andrahandskällan noggrant och anser den vara tillförlitlig 
nog att användas i denna uppsats.  
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BAKGRUND 

HÅLLBARHET OCH CSR 
	
Begreppet sustainability (hållbarhet) kommer ursprungligen från latinets sus som 
betyder upp och tenere som betyder hålla. Begreppet har uppkommit som ett resultat av 
människans vilja att fortsätta leva på jorden – en lång tid framöver och kanske till och 
med på obestämd tid (Theis & Thomkin 2014, s. 1). I Brundtlandrapporten myntades en 
populär definition av begreppet sustainable development (hållbar utveckling). Det 
numera berömda citatet lyder som följer: "En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov" (FN, 2012). 
 
Hållbarhetsbegreppet förutsätter ett långsiktigt globalt perspektiv och har tre aspekter – 
en ekonomisk, en miljömässig och en social, men när det sedan gäller vilka av dessa 
aspekter som ska prioriteras går meningarna isär (Elvingson 2015). Dessutom är 
relationen mellan de tre aspekterna ofta överlappande, och det kan därför vara svårt att 
skilja dem från varandra (Ottosson & Parment 2013, s. 16). Många anser att det är 
naturen och ekosystemens bärkraft som drar gränsen för vad som kan anses hållbart. 
Andra menar att ekonomisk tillväxt och möjlighet till bra livsvillkor för alla människor 
på jorden är lika viktigt, och om dessa ska kunna prioriteras måste det ibland ske på 
naturens och ekosystemens bekostnad (Elvingson 2014).  
 
Allt fler företag införlivar frivilligt socialt och miljömässigt hänsynstagande i sin 
verksamhet för att på så sätt vara med och bidra till en hållbar utveckling. Ett sådant 
engagemang benämns populärt med begreppet CSR som är en förkortning av Corporate 
Social Responsibility. Europeiska kommissionen (2001) definierar CSR som ”a concept 
whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (s. 6).  
Att bedriva ett CSR-arbete handlar alltså om att göra mer än det man måste – mer än det 
som är reglerat enligt lag. Andra ord som företag använder synonymt om samma typ av 
engagemang är till exempel ansvar, hållbarhetsarbete, hållbarhet, Corporate 
Responsibility och Corporate Citizenship.   
 

KRITIK MOT CSR OCH CSR-KOMMUNIKATION  

Engagemang i CSR-frågor kan innebära många fördelar. Både marknadsundersökningar 
och forskning visar att viktiga intressenter som konsumenter, anställda och investerare 
belönar företag som är goda samhällsmedborgare och straffar de som inte är det (Du, 
Bhattacharya & Sen 2010, s. 8). För att ett företag ska kunna dra fördel av sitt CSR-
engagemang är det naturligtvis viktigt att intressenterna är medvetna om företagets 
CSR-arbete. Men även om intressenter vill ha information om företagens CSR-
engagemang så blir de också snabbt misstänksamma om företag kommunicerar alltför 
mycket kring sitt CSR-arbete (Du, Bhattacharya & Sen 2010, s. 9). CSR-
kommunikation kan lätt komma att få en rekyleffekt om intressenter misstänker att 
företaget endast kommunicerar med målet att öka sin egen lönsamhet (Du, Bhattacharya 
& Sen 2010, s. 17).  
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Att kommunicera sitt CSR-arbete är alltså en delikat uppgift som kräver 
fingertoppskänsla. Bara för att ett företag själv hävdar att det bryr sig och tar ansvar 
innebär inte detta per automatik att företagets rykte förbättras. Snarare riskerar företaget 
att bli anklagat för att ha underliggande motiv med sin CSR-kommunikation och att 
motivet för hållbarhetsengagemanget inte är genuint. De företag som är mest aktiva i sin 
CSR-kommunikation är också de företag som är mest utsatta för kritik, medan företag 
som inte bedriver CSR-arbete eller kommunicerar kring CSR utsätts mer sällan 
(Morsing 2005, s. 84).  
 
Ytterligare en utmaning utgörs av ett fenomen som kallas för greenwashing. Med 
greenwashing menar man att företag som bedriver en miljöfarlig eller en mindre 
miljövänlig verksamhet, så kallade ’sin industries’, försöker skapa en bild av det 
motsatta med hjälp av marknadsföring. Detta är en av orsakerna till den underliggande 
misstänksamhet och skepsis som finns gentemot CSR-kommunikation (Jahdi & Acikdilli 
2009, s. 111). Det finns till och med de som ser CSR som ett enda stort PR-trick. I en 
rapport från Corporate Watch (2006) illustreras denna syn med citatet ”like the iceberg, 
most CSR activity is invisible…” (s. 12).  
 
Alla dessa aspekter påverkar naturligtvis hur företag väljer att lägga upp sitt CSR-arbete 
och inte minst hur de väljer att kommunicera sitt engagemang samt i vilken 
utsträckning. Företag tillhörande snabbmatsbranschen skulle till exempel kunna oroa sig 
för att bli anklagade för greenwashing eftersom branschen kan beskrivas som relativt 
ohållbar. På samma sätt kan man tänka sig att allmänhetens skepsis mot företag som 
marknadsför sitt CSR-engagemang lite för ivrigt resulterar i att företag är lite försiktiga 
med att slå sig alltför mycket på bröstet. Men mot dessa risker måste man sedan väga de 
positiva effekter som ett engagemang i CSR-frågor faktiskt innebär. Och utan 
kommunikation av detta engagemang låter de positiva effekterna definitivt vänta på sig.     
 

OM FÖRETAGEN 
	
Att snabbmatsbranschen och kollektivtrafikbranschen är två mycket olika branscher sett 
i ett hållbarhetsperspektiv är ganska självklart, och det är just denna olikhet som gör 
jämförelsen av de två branschernas sätt att hantera CSR-kommunikation intressant. 
Trots det vill jag i detta avsnitt kort belysa några andra olikheter som jag har kunnat 
identifiera hos de företag som utgör branscherna i denna undersökning. Det är nämligen 
inte osannolikt att dessa olikheter kan påverka företagens syn på CSR-kommunikation, 
och det kan därför vara bra att vara medveten om en del av dessa skillnader innan man 
tar del av efterföljande undersökning och analys.  
 
I undersökningen representeras snabbmatsbranschen av företagen Max, McDonald’s 
och Burger King. Burger King och McDonald’s är stora börsnoterade multinationella 
företag. Max är en rikstäckande familjeägd hamburgerkedja som även öppnat 
restauranger i Norge, Danmark och Förenade Arabemiraten. Familjeägda företag har en 
fördel gentemot börsnoterade företag i fråga om legitimitet. Ett sätt för företag att uppnå 
legitimitet är att arbeta med CSR, men i kölvattnet av greenwashing och andra 
skandaler kan CSR-engagemang också väcka allmänhetens misstänksamhet. Det är 
sannolikt att allmänheten ställer högre krav om socialt och miljömässigt ansvarstagande 
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på börsnoterade företag än på familjeägda företag. Familjeägda företag anses också ha 
en större legitimitet att engagera sig i CSR-arbete (Panwar, Paul, Nybakk, Hansen & 
Thompson 2014, s. 481). Visserligen kommer inte min undersökning att omfatta hur 
företagens CSR-kommunikation mottas eller värderas av de olika intressenterna, men 
för företagen kan vetskapen om legitimitetsfrågan påverka sättet på vilket de tänker och 
agerar kring sin CSR-kommunikation.  
 
Kollektivtrafikbranschen representeras i undersökningen av SJ, Skånetrafiken och 
Snälltåget. SJ är ett statligt ägt företag med uppgift att bedriva lönsam persontrafik. 
Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och har till uppgift att planera, 
upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Skåne. Snälltåget ägs av Veolia 
Transdev och är en mindre aktör som erbjuder tågresor mellan Malmö och Stockholm 
samt till Åre och Berlin. SJ och Skånetrafiken är företag som givetvis inte har samma 
krav på sig att generera vinst jämfört med börsnoterade företag som exempelvis Burger 
King och McDonald’s. Detta är något som kan komma att påverka hur företagen arbetar 
med och kommunicerar CSR-frågor.  
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TEORI 

CARROLLS CSR-PYRAMID 
	
Den definition av CSR som hittills tagits upp beskriver CSR som när företag frivilligt 
tar ett större miljömässigt och socialt ansvar än vad som är reglerat enligt lag. Carroll är 
en känd forskare inom CSR och har en annan syn på saken. Carroll (1991) menar att 
CSR omfattar fyra aspekter. De fyra aspekterna utgörs av ekonomiskt, juridiskt, etiskt 
och filantropiskt ansvarstagande. Dessa fyra huvudområden kan avbildas i formen av en 
hierarkiskt uppbyggd pyramid, vilket innebär att det undre blocket måste finnas på plats 
innan nästa block kan byggas på (s. 42).  
 

 
            
           Figur 1 
 
Längst ner hittar vi basen för allt – det ekonomiska ansvarstagandet. Företag har 
aktieägare som kräver avkastning på sina investeringar, anställda som vill ha säkra 
anställningar och rättvisa löner och kunder som vill köpa produkter av god kvalitet till 
ett bra pris. Detta kan sägas vara hela anledningen till att företag existerar i samhället. 
Ett företags huvudansvar är därför att gå med vinst för att på så sätt möjliggöra 
långsiktig överlevnad (Crane & Matten 2010, s. 49). Företag kan inte bedriva sin 
verksamhet utan att följa lagar och förordningar och därmed utgörs nästa block i 
pyramiden av det juridiska ansvarstagandet. Lagar är resultatet av det omgivande 
samhällets sätt att se på moral, och företag måste följa lagen för att CSR-arbete ens ska 
komma i fråga (Crane & Matten 2010, s. 50). Nästa block behandlar det etiska ansvaret. 
Det etiska ansvaret handlar kort och gott om att göra det som är rätt och rättvist, men 
också om att så långt som det är möjligt undvika att orsaka skada i förhållande till miljö, 
anställda och kunder. Det etiska ansvaret utgörs alltså av de förväntningar som 
samhället kan ha på företag utöver att de ska gå med vinst och följa lagen (Carroll 1991, 
s. 41). Längst upp i pyramiden hittas det filantropiska ansvaret som i stort handlar om 
att företag ska vara goda samhällsmedborgare. På detta plan förväntas ett företag bidra 
till samhället med olika typer av resurser för att på så sätt skapa en större välfärd. Att ta 
ett filantropiskt ansvar kan till exempel handla om att skänka pengar till välgörenhet, 
stödja det lokala samhället eller om att sponsra sportevenemang (Crane & Matten 2010, 
s. 50). Carroll (1991) beskriver det filantropiska ansvaret som ”less important than the 
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other three categories” (s. 42). Filantropiskt ansvar krävs eller förväntas inte utan kan 
snarare beskrivas som önskvärt (Crane & Matten 2010, s. 50). Enkelt uttryckt så ska ett 
bra CSR-företag göra vinst, följa lagen, vara etiskt och vara en god samhällsmedborgare 
(Carroll 1991, s. 43). 
 
Carrolls (1991) syn på CSR ligger till grund för den definition av CSR som kommer att 
användas i detta arbete (s. 42). Jag har dock valt att exkludera pyramidens två undre 
block vilket förklaras närmare i kapitlet ”Definition av CSR”. Definitionen används dels 
för urvalet av de CSR-relaterade inlägg som förekommer i den kvantitativa 
undersökningen, dels som ett verktyg för kategorisering av de inlägg som valts ut för 
den kvalitativa analysen.   
 

LEGITIMITET 
	
Få koncept inom organisationssociologi har fått så mycket uppmärksamhet som 
legitimitet (Suchman 1995, s. 571). Legitimitet kan definieras som ”a generalized 
perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 
appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 
definitions” (Suchman 1995, s. 574). För organisationer har frågan om legitimitet 
kommit att bli allt viktigare i takt med att synen på organisationens roll i samhället har 
förändrats. Olika typer av intressenter i samhället förväntar sig att organisationer agerar 
etiskt och tar socialt ansvar (Moreno & Capriotti 2009, s. 170). Man kan säga att det 
finns ett slags kontrakt mellan organisationerna och samhället. Kontraktet tillåter 
organisationen att verka så länge det sker inom ramen för de normer och värderingar 
som finns i samhället (Farache & Perks 2010, s. 236).  
 
Organisatorisk legitimitet är resultatet av en organisations legitimeringsprocess men 
också utav andra gruppers och organisationers påverkan på relevanta normer och 
värderingar. Sociala normer och värderingar är inte oföränderliga och utgör både 
motivation för organisatorisk förändring och påtryckning mot organisatorisk legitimitet. 
Sociala normer och värderingar kan även förändras till följd av konkurrens mellan 
organisationer. Legitimitet kan definieras som en viktig resurs för organisationers 
överlevnad, och det är därför inte förvånande att organisationer som verkar inom samma 
affärsområde konkurrerar med varandra i fråga om legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975, 
s. 125). Det är också troligt att en liknande konkurrenssituation råder mellan branscher. 
Till exempel kan man tänka sig att tågbranschen konkurrerar med flygbranschen och att 
andra matbranscher konkurrerar med snabbmatsbranschen. En annan utmaning för 
organisationer som arbetar för att vinna eller bevara legitimitet är helt enkelt de 
produkter eller tjänster som organisationen säljer (Dowling & Pfeffer 1975, s. 126). Det 
kan till exempel vara svårt för ett företag som tillverkar cigaretter att vinna legitimitet 
eftersom cigaretter är mycket hälsofarliga.  
 
Genom att engagera sig i olika typer av legitimitetssökande aktiviteter försöker 
organisationer att säkra sin framtida överlevnad (Sonpar et al. 2009, s. 1). En 
organisations legitimitet påverkar sätter på vilket människor agerar gentemot 
organisationen men också hur de ser på organisationen. Intressenter ser den legitima 
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organisationen som mer värdefull, mer meningsfull, mer förutsägbar och mer pålitlig 
(Suchman 1995, s. 575).  
 
Enligt Dowling och Pfeffer (1975) finns det tre sätt för en organisation att vinna 
legitimitet. Först och främst så kan en organisation anpassa sina produkter och/eller 
tjänster, sina mål och sina metoder för att inordna sig under det som anses vara legitimt. 
Ett annat sätt är att använda kommunikation för att förändra uppfattningen om social 
legitimitet så att den bättre passar till organisationens output, mål och värderingar. 
Slutligen kan en organisation genom kommunikation försöka bli identifierad med 
symboler, värderingar och institutioner som har en stark social legitimitet. Eftersom det 
är väldigt svårt att förändra sociala normer är det troligt att de flesta organisationer 
antingen anpassar sig till de förhållanden som råder för att bli ansedda som legitima 
eller försöker identifiera verksamheten med värderingar och institutioner som ses som 
starkt socialt legitima. Legitimitet innebär därför antingen en förändring i 
organisationens sätt att arbeta eller i användandet av symboler med målet att identifiera 
organisationen med legitima sociala institutioner eller praktiker (s. 127). Lindblom 
(1994 se Tilt 2009) identifierar ytterligare ett par strategier som organisationer kan 
använda i syfte att vinna eller behålla legitimitet (s.15). Strategierna går till viss del in i 
de tre strategier som Dowling och Pfeffer (1975) har identifierat (s. 127). Den första 
strategin innebär att organisationen informerar och utbildar relevanta intressenter om 
förändringar inom organisationen (Lindblom 1994 se Tilt 2009, s.15). Denna strategi 
kan delvis sammanliknas med Dowling och Pfeffers (1975) strategi om att en 
organisation kan anpassa sina produkter och/eller tjänster, sina mål och sina metoder för 
att inordna sig under det som anses vara legitimt (s. 127). Den andra strategin handlar 
om att organisationen försöker ändra intressenters bild av vad som är legitimt utan att 
ändra sitt eget beteende (Lindblom 1994 se Tilt 2009, s.15). Denna strategi har likheter 
med Dowling och Pfeffers (1975) strategi om att förändra uppfattningen om social 
legitimitet så att den bättre passar till organisationens produkter/tjänster, mål och 
värderingar (s. 127). Den tredje strategin innebär att organisationen leder bort 
uppmärksamheten från problematiska områden till andra områden (Lindblom 1994 se 
Tilt 2009, s.15). Denna strategi har viss likhet med Dowling och Pfeffers (1975) strategi 
om att organisationen försöker bli förknippad med en symbol som skänker legitimitet 
(s. 127). Den sista strategin behandlar presentation av förvanskad information som 
riktas mot relevanta intressenter (Lindblom 1994 se Tilt 2009, s. 15).  
 
Ett populärt sätt för organisationer att vinna legitimitet är genom olika typer av CSR-
initiativ (Bansal & Roth 2000, s. 717). CSR-initiativen används som ett sätt att stärka 
bilden kring lämpligheten i organisationens handlingar och att dessa sker inom ramen 
för de lagar, normer och värderingar som är förankrade hos organisationens intressenter 
(Suchman 1995, s. 577). Målet med en ökad legitimitet genom CSR-initiativ är att 
uppnå olika intressenters gillande vilket bland annat kan leda till långsiktig överlevnad, 
hållbarhet, lägre risk och nöjda medarbetare (Bansal & Roth 2000, s. 727).  
 
Även om legitimitet är något som alla organisationer måste förhålla sig till så påverkar 
det vissa organisationer mer än andra. Det finns två orsaker till detta. För det första så är 
vissa organisationer mer synliga än andra. För det andra så är vissa organisationer mer 
beroende av socialt och politisk stöd än andra. En hypotes är därför att större 
organisationer som är beroende av socialt och politiskt stöd ägnar sig mer åt 
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legitimitetsarbete än andra organisationer (Dowling & Pfeffer 1975, s. 133). 
Förväntningarna på företag som verkar i branscher som har större miljömässig och 
social påverkan är högre när det gäller uppvisandet av information om hur man arbetar 
inom dessa områden (Branco & Rodrigues 2006, s. 237). Samtidigt kan det, som 
tidigare nämnts, vara problematiskt att vinna legitimitet om de tjänster eller produkter 
som företaget säljer har negativ påverkan på miljö eller samhälle (Dowling & Pfeffer 
1975, s. 126). Familjeägda företag anses vara mer legitima än börsnoterade företag och i 
det omgivande samhällets ögon ses deras engagemang i CSR-frågor som mer berättigat 
(Panwar, Paul, Nybakk, Hansen & Thompson 2014, s. 481).  
 
I detta kapitel har totalt sju olika kommunikationsstrategier som företag kan använda i 
syfte att vinna eller behålla legitimitet presenterats. Dessa strategier kommer att 
användas i analysen av de CSR-inlägg som valts ut för att exemplifiera generella 
tendenser i den kvalitativa undersökningen. Som jag tidigare nämnt går en del av 
strategierna in i varandra och jag har därför valt att exkludera två av dem. De fem 
strategierna som kommer att användas i analysarbetet presenteras längre ned i kapitlet 
”Analys av kvalitativt material”.  
 

DEFINITION AV CSR 
	
Carrolls (1991) definition av CSR har kommit att bli en av de mest välanvända i 
litteratur och forskning (Maignan 2001, s. 60). Som tidigare nämnts inbegriper 
definitionen de hierarkiskt ordnade ansvarsområdena ekonomi, lag, etik och filantropi. 
Enligt Carroll (1991) är det ekonomiska ansvarstagandet alltså grunden för allt och 
därmed också företagets viktigaste ansvar (s. 42). Senare forskning har dock visat att 
europeiska konsumenter rankar det ekonomiska ansvarstagandet som det minst viktiga 
av pyramidens fyra ansvarstaganden (Podnar & Golob 2007, s. 333; Maignan 2001, s. 
69). Carrolls (1991) definition verkar snarare vara lämpad för att beskriva amerikanska 
konsumenters bild av CSR, vilka rankar ekonomiskt och lagligt ansvarstagande högst 
(Maignan 2001, s. 70).  
 
CSR kan också definieras som ”the firm-wide ability to adapt to the social environment 
by recognising and responding effectively to the responsiblities inherent in firm-
stakeholder relationships” (Black & Härtel 2004, s. 125). Mot bakgrund av denna 
definition kommer CSR mer att handla om företagets förmåga att anpassa sig till det 
omgivande samhället och att identifiera vilken roll företaget spelar i det samhället. 
Företaget måste identifiera de ansvarstaganden som är viktigast att prioritera och vilka 
förväntningar olika intressenter kan tänkas ha, och därigenom bli det möjligt för 
företaget att avgöra vilka frågor som ska adresseras med hjälp av CSR (Podnar & Golob 
2007, s. 335).   
 
Den definition av CSR som kommer att användas i detta arbete grundar sig i Carrolls 
(1991) definition av CSR (s. 42), däremot har jag valt att exkludera pyramidens två 
bottenskikt – ekonomiskt och lagligt ansvarstagande (se Figur 1). Detta beslut grundas 
dels i Maignans (2001, s. 69) forskning som visar att Carrolls CSR-pyramid i sin helhet 
är mer anpassad för att beskriva CSR ur ett amerikanskt perspektiv, dels i Black och 
Härtels (2004) sätt att se på CSR (s. 125). Black och Härtel (2004) ser CSR som något 
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som varierar från organisation till organisation beroende på vilka ansvarstaganden som 
kan definieras som viktigast i relation till organisationens olika intressenter (s. 125). De 
branscher och företag som kommer att behandlas inom ramen för detta magisterarbete 
är mycket olika men mot bakgrund av det jag vet om företagens verksamhet och roll i 
samhället har jag valt att fokusera på socialt och miljömässigt ansvarstagande. Socialt 
och miljömässigt ansvarstagande kan i sin tur placeras in i något av de två övre skikten i 
Carrolls pyramid (se Figur 1) beroende på hur långtgående ansvarstagandet är. Van 
Marrewijks (2013) definition av CSR sammanfattar de två översta skikten i Carrolls 
pyramid på ett bra sätt ”CSR refer to company activities – voluntary by definition – 
demonstrating the inclusion of social and environmental concerns in business operations 
and in interactions with stakeholders” (s. 651). 
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METOD 
	
Pickard (2007) menar att det är ”impossible to examine multiple, individual realities in 
any depth using av qualitative methodology, just as it is impossible to identify a single 
reality, measure it or quantify it in any other way than via quantitative methodology” (s. 
13). Med detta menas att den aktuella frågeställningen alltid ska vara avgörande i valet 
av metod. Samtidigt finns det ingenting som säger att inte flera metoder kan 
kombineras. I forskningsvärlden finns ingen konsensus kring nyttan i att hålla sig till 
endast ett paradigm, och många forskare menar att användandet av flera metoder är det 
enda pragmatiska sättet att bedriva forskning på (Pickard 2007, s. 13). Men det pågår 
också en debatt huruvida kvalitativa och kvantitativa metoder överhuvudtaget bör 
kombineras i samma undersökning eftersom metoderna ofta baseras på olika 
paradigmatiska antaganden (Molina Azorín & Cameron 2010, s. 96). Trots det har 
blandade metoder vunnit allt mer mark under de senaste tjugo åren och kompletterar nu 
de mer traditionella kvalitativa och kvantitativa metoderna (Molina Azorín & Cameron 
2010, s. 95). Ofta kombineras kvalitativa och kvantitativa arbetssätt i syfte att få en så 
bred bild av ett forskningsområde som möjligt (Eriksson 2015). Till exempel menar 
Roe (1990) att metoderna gärna kan kombineras i forskning då den kvantitativa 
metoden lämpar sig för kartläggning och identifikation av intressanta relationer som 
sedan kan undersökas närmare med hjälp av kvalitativa metoder (s. 54). För att kunna 
besvara detta magisterarbetes frågeställningar på ett tillfredställande sätt kommer jag att 
använda båda kvantitativa och kvalitativa metoder.  
 

KVANTITATIV METOD 
	
Till skillnad från kvalitativa metoder så förutsätter kvantitativa forskningsmetoder inte 
att forskaren själv deltar i det som studeras. Detta kan av objektivitetsskäl anses vara en 
fördel (Eriksson 2015). De kvantitativa metoderna präglas av en hög grad av 
formalisering och struktur, och forskaren har ett större avstånd till informationskällorna 
än vid användning av kvalitativa forskningsmetoder. Forskaren har också mer kontroll 
över undersökningen och metoden avgör på förhand vilka svar undersökningen kan ge 
(Lindquist 2005). Detta kan kontrasteras mot kvalitativa forskningsmetoder där 
utvecklingen av forskningen helst ska tillåtas växa fram och utvecklas under tiden utan 
att hindras av en detaljerad forskningsplan (Pickard 2007, s. 14).  
 
I detta magisterarbete är målet med den kvantitativa undersökningen att få en bred bild 
över hur mycket CSR-kommunikation som respektive bransch publicerar på sociala 
medier under ett år för att på så vis möjliggöra en jämförelse mellan branscherna. Den 
kvantitativa undersökningen kommer också att ge svar på vilken typ av CSR-
kommunikation (social eller miljörelaterad) som är vanligast på branschnivå. 
Undersökningen baseras på information som samlats in från företagens Facebook-sidor 
och Twitter-konton. Jag har manuellt gått igenom alla inlägg som företagen gjort under 
2014, och alla inlägg som rör CSR-kommunikation har registrerats. Urvalet av inlägg 
har gjorts mot bakgrund av de aspekter av CSR som tas upp i Carrolls pyramid, men 
som jag tidigare nämnt har jag valt att exkludera pyramidens två bottenskikt – 
ekonomiskt och lagligt ansvarstagande (se Figur 1). 
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Kvaliteten på en mätning har av naturliga skäl stor betydelse för utfallet. En mätnings 
kvalitet kan bland annat bedömas utefter kriterierna reliabilitet och validitet. Lite kort 
kan man säga att reliabilitet handlar om hur tillförlitlig mätningen är medan validitet 
handlar om hur relevant mätningen är (Johansson 2001, s. 15).  
 
Den totala andelen inlägg som företagen har gjort på sociala medier under 2014 är 
givetvis konstant och utgör inget problem ur en reliabilitetsaspekt. Urvalet av de inlägg 
som definieras som CSR-relaterade skulle då kunna anses vara mer problematiskt. Men 
eftersom urvalet är baserat på en bestämd definition av vad CSR-kommunikation 
innebär i denna mätning, det vill säga de två översta skikten i Carrols CSR-pyramid, 
torde resultatet bli likvärdigt även vid en andra mätning. Hur själva uträkningen gått till 
beskrivs i detalj under Tabell 1. 
 
När det gäller mätningens validitet så skulle man kunna önska att omfattningen av det 
undersökta materialet varit större. Det hade till exempel varit möjligt att inkludera 
årsredovisningar och information på webbplatser i materialet för att på så sätt få en 
bredare bild och ett mer generaliserbart resultat. Samtidigt har det undersökta materialet 
analyserats på branschnivå istället för företagsnivå vilket bidrar positivt till resultatets 
generaliserbarhet.  
 

KVALITATIV METOD 
	
När man väljer en kvalitativ metod vill man ofta få till stånd en slags helhetsbeskrivning 
av det man undersöker (Eriksson 2015). Kvalitativa studier behandlar oftast en minde 
mängd information som beskrivs, förklaras och tolkas i detalj. Därmed är det inte 
möjligt att generalisera i samma omfattning som i exempelvis kvantitativa studier. I 
användandet av en kvalitativ metod står forskaren i centrum, och det är forskaren som 
samlar in och tolkar all information – i viss mening kan denna metod därför anses vara 
subjektiv. Stake (2010) menar att kvalitativ forskning är subjektiv och personlig, men 
att det inte bör ses som ett misslyckande utan snarare som ett nödvändigt element för att 
möjliggöra förståelse för mänskligt handlande (s. 29).  
 
För att få en djupare inblick i företagens sätt att arbeta med CSR-kommunikation 
kommer jag att utföra en kvalitativ innehållsanalys på delar av det material som samlats 
in inför den kvantitativa undersökningen. Den kvalitativa analysen syftar till att 
identifiera och belysa hur branscherna använder CSR-kommunikation för att vinna eller 
upprätthålla sin legitimitet. Bland annat kommer jag att titta närmare på vilka 
kommunikationsstrategier branscherna använder sig av, vilka likheter och skillnader 
som går att identifiera samt hur dessa eventuellt kan förklaras.  
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ANALYS 

ANALYS AV KVANTITATIVT MATERIAL 
	
Den kvantitativa analysen baseras, som tidigare nämnts, på alla inlägg om socialt eller 
miljömässigt ansvarstagande som företagen har publicerat på Facebook och Twitter 
under 2014. Inläggen har registrerats och ett procenttal har räknats ut baserat på den 
totala mängden inlägg/tweets/retweets under 2014. Genom att göra en procentuell 
uträkning bli resultatet mer relevant eftersom vissa av företagen är mer aktiva i sociala 
medier än andra. Tabell 1 visar hur stor andel av branschernas kommunikation på 
sociala medier som innehåller CSR-budskap. De två första kolumnerna visar 
fördelningen mellan miljömässig och social CSR-kommunikation och den tredje 
kolumnen visar den totala andelen CSR-kommunikation. Tabell 2 visar 
undersökningens sifferunderlag. Det vill säga relevanta inlägg, total mängd inlägg samt 
andel i procent per kategori. Bokstaven x i Tabell 2 indikerar att det aktuella företaget 
saknar Twitter-konto.  
 
Den kvantitativa undersökningen har visat att snabbmatsbranschen kommunicerar mer 
än kollektivtrafikbranschen kring både miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
Snabbmatsbranschen kommunicerar enligt undersökningen nästan tre gånger så mycket 
kring miljömässigt ansvarstagande och nästan åtta gånger så mycket kring socialt 
ansvarstagande jämfört med kollektivtrafikbranschen (se Tabell 1). Totalt sett 
kommunicerar snabbmatsbranschen drygt 3 gånger så mycket kring CSR jämfört med 
kollektivtrafikbranschen (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 

De totala siffrorna per bransch är framräknade genom att räkna ut en procentsiffra oberoende av socialt 
medium per företag, t.ex. procentandel inlägg med socialt budskap för McDonald’s = [(∑ relevanta inlägg 
på Facebook + ∑ relevanta inlägg på Twitter)/ (∑ inlägg på Facebook totalt + ∑ inlägg på Twitter 
totalt)]* 100 %. Procentsiffrorna viktas sedan jämnt, t.ex. andel inlägg med socialt budskap för 
snabbmatsbranschen = (∑ procentandel inlägg med socialt budskap per företag)/ (∑ företag). 
 

Alla företag inom snabbmatsbranschen har publicerat inlägg om miljömässig hållbarhet 
– antingen på Facebook eller på Twitter. Både Max och McDonald’s har publicerat 
inlägg som relaterar till socialt ansvarstagande. Här skiljer Burger King ut sig från 
övriga företag i branschen genom att inte referera till socialt ansvar i några inlägg. Både 
SJ och Skånetrafiken har publicerat inlägg som berör miljömässigt och socialt 
ansvarstagande. Snälltåget refererar däremot varken till miljömässig eller social 
hållbarhet i inlägg på sociala medier (se Tabell 2). 
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Tabell 2 
 
Snabbmatsbranschen och kollektivtrafikbranschen har det gemensamt att de 
kommunicerar mer kring miljömässigt ansvarstagande än kring socialt ansvarstagande. 
Snabbmatsbranschen kommunicerar nästan dubbelt så mycket kring miljömässigt 
ansvar i förhållande till socialt ansvar, medan kollektivtrafikbranschen uppvisar en ännu 
större skillnad. Branschen kommunicerar nästan fem gånger mer om miljömässigt 
ansvar än om socialt ansvar (se Tabell 1). 
 
En förklaring till varför båda branscher kommunicerar mest kring miljöaspekter kan 
vara miljötrenden, eller som Pember (2008) uttrycker det ”Green is definitely "in" this 
season” (s. 16). Bland internationella företag finns ett ökande intresse i att vilja 
uppfattas som gröna varumärken. Detta gäller särskilt stora internationella företag med 
verksamheter som inte kan definieras som miljövänliga (Leonidou, Leonidou, 
Palihawadana & Hultman 2011, s. 23). McDonald’s och Burger King kan definitivt 
räknas till sådana företag, och Max är visserligen mindre men finns ändå representerat i 
ett antal länder. Snabbmatsföretagens verksamhet kan inte heller anses som speciellt 
miljövänlig. Jag tänker då bland annat på framtagning av nötkött samt koldioxidutsläpp 
vid mattransporter.  

Även om båda branscher kommunicerar klart mer kring miljömässigt än socialt ansvar 
så är skillnaden betydligt större i kollektivtrafikbranschen än i snabbmatsbranschen (se 
Tabell 1). En möjlig anledning till detta är att just miljöaspekten ligger nära 
kollektivtrafikens kärnverksamhet. Kollektivtrafikbranschen kan rent generellt 
definieras som miljömässigt hållbar och verksamheten har inte heller några tydliga 
kopplingar till sociala problem. Snabbmatsbranschen är däremot en bransch med 
utmaningar både vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande, exempelvis 
köttindustri, mattransport och ohälsa. Att snabbmatsbranschen upplever utmaningar 
inom båda områdena skulle kunna vara en förklaring till att man i högre grad 
kommunicerar kring både miljömässigt och socialt ansvarstagande. Black och Härtels 
(2009) definition av CSR skulle stödja ett sådant resonemang, eftersom de ser CSR som 
någonting som varierar från företag till företag och att de ansvarstaganden som är 
viktigast för företaget avgörs i relation till företagets olika intressenter (s. 125).  
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Engagemang i olika typer av CSR-initiativ och kommunikation kring dessa kan vara ett 
sätt för företag att försöka vinna eller upprätthålla legitimitet (Panwar, Paul, Nybakk, 
Hansen & Thompson 2014, s. 481). Legitimitet är en fråga som alla företag måste 
förhålla sig till men som vissa företag är mer beroende av än andra (Dowling & Pfeffer 
1975, s. 133). Om organisationen är särskilt beroende av socialt och politiskt stöd, 
särskilt synlig (ibid.) eller verkar i en bransch som kan sägas ha stor miljömässig och 
social påverkan kan legitimitetsbehovet vara större (Branco & Rodrigues 2006, s. 237). 
Burger King och McDonald’s är välkända globala företag som i allra högsta grad kan 
definieras som synliga i samhället. Max är visserligen inte lika synligt som McDonald’s 
och Burger King internationellt, men i Sverige är företaget välkänt. 
Snabbmatsbranschens verksamhet kan inte heller räknas som vidare hållbar varken sett i 
ett miljö- eller hälsoperspektiv. Synligheten i samhället i kombination med 
verksamhetens negativa påverkan på miljö och hälsa skulle kunna innebära att 
snabbmatsbranschen upplever ett legitimitetsglapp och därför använder CSR- 
kommunikation i syfte att vinna legitimitet.  

Kollektivtrafikbranschen kan på det stora hela beskrivas som relativt hållbar. Såväl SJ 
som Skånetrafiken är beroende av politiskt stöd, och SJ kan beskrivas som ett synligt 
företag i det svenska samhället – ungefär på samma sätt som Max. Man skulle alltså 
kunna tänka sig att det finns ett visst legitimitetsglapp även inom 
kollektivtrafikbranschen. Enligt detta resonemang skulle framför allt SJ men i viss mån 
också Skånetrafiken uppleva ett större behov av legitimitetsskapande handlingar än 
Snälltåget som ägs av Transdev. Detta förhållande reflekteras av siffrorna i Tabell 2 där 
SJ kommunicerar klart mest kring CSR följt av Skånetrafiken, medan Snälltåget inte 
alls kommunicerar CSR-frågor. Men när detta väl är sagt så får man också ha i åtanke 
att det kan finnas andra faktorer som påverkar hur mycket ett företag arbetar med CSR 
och CSR-kommunikation. SJ är ju exempelvis betydligt större än både Skånetrafiken 
och Snälltåget, och detta kan naturligtvis påverka hur mycket resurser man har att tillgå 
för att arbeta med denna typ av frågor.   
 
Som jag tidigare nämnt har den kvantitativa undersökningen visat att 
snabbmatsbranschen kommunicerar mer än tre gånger så mycket kring CSR jämfört 
med kollektivtrafikbranschen (se Tabell 1). Detta skulle kunna bero på att 
snabbmatsbranschen upplever ett större legitimitetsglapp än kollektivtrafikbranschen 
och därför använder CSR-kommunikation i större utsträckning i syfte att täppa till 
glappet. Att snabbmatsbranschen upplever ett större behov av att utföra 
legitimitetsskapande aktiviteter än kollektivtrafikbranschen skulle kunna förklaras med 
att dessa företag är mer synliga i samhället och till skillnad från 
kollektivtrafikbranschen bedriver en verksamhet som kan definieras som ohållbar. 
Resultatet skulle också kunna kopplas till det faktum att förväntningarna på företag som 
verkar i branscher med stor miljömässig och social påverkan helt enkelt är högre, och 
olika intressenter förväntar sig att bli informerade om hur företagen arbetar med dessa 
frågor (Branco & Rodrigues 2006, s. 237). Därför är dessa företag förmodligen också 
mer benägna att kommunicera sådan information.  
 
En aspekt som skulle kunna påverka i vilken grad företagen arbetar med och 
kommunicerar kring CSR är att snabbmatsbranschen utgörs av vinstdrivande och delvis 
börsnoterade företag med stora krav på vinst medan kollektivtrafikbranschen delvis 
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utgörs av statligt eller regionalt ägda/styrda företag. CSR-kommunikation är trots allt ett 
sätt för företag att sälja. Ny forskning har visat att grön marknadsföring har växt 
exponentiellt under de senaste 20 åren. Den gröna trenden har rört sig från att vara en 
liten nisch till att bli en åtråvärd marknad redo att växa. I en marknadsekonomi är 
konsumenten kung och efterfrågan på miljövänliga produkter och tjänster är stor 
(Futerrra 2008, s. 1). Även om kollektivtrafikbranschen till största delen finansieras av 
biljettintäkter så är det tänkbart att vinsttrycket på börsnoterade företag som 
McDonald’s och Burger King är betydligt större. Detta skulle då kunna påverka 
motivationen till att använda sig av CSR-kommunikation i säljande syfte.  

De senaste 20 åren har CSR-kommunikation i Skandinavien gått från att vara implicit 
till att bli allt mer explicit. Medan implicit CSR handlade om att anpassa sig till ett strikt 
regelverk med tydliga institutionella krav handlar dagens explicita CSR till största del 
om något som företag förväntas definiera och ge uttryck åt själva. Förändringen är 
framför allt en konsekvens av den globala ekonomin som har ändrat 
konkurrenssituationen även för skandinaviska ekonomier med en hög grad av 
institutionalisering. Traditionellt sett så har europeiska företag hållit en lägre profil i 
CSR-frågor än vad amerikanska företag har gjort, men det finns inga bevis som tyder på 
att europeiska företag skulle ha uppträtt mindre ansvarsfullt än amerikanska. Skillnaden 
är snarare den att amerikanska företag har använt sig av explicit CSR medan 
skandinaviska företag har använt sig av implicit CSR. Skandinaviska företag blir nu allt 
mer lika amerikanska företag i sättet att arbeta med och kommunicera kring CSR 
(Carson, Hagen & Sethi 2015, s. 29).  

I denna undersökning representeras snabbmatsbranschen av tre företag, två amerikanska 
och ett svenskt. Kollektivtrafikbranschen utgörs av två svenska företag och ett franskt. 
Skillnaden i ländernas sätt att arbeta med och kommunicera kring CSR skulle kunna 
vara en bidragande orsak till varför snabbmatsbranschens CSR-kommunikation är mer 
omfattande än kollektivtrafikbranschens. Även om förändringen från implicit till 
explicit CSR är på god väg även i Skandinavien kan man tänka sig att alla företag 
kanske inte kommit lika långt i processen. Å andra sidan har den kvalitativa 
undersökningen visat att Max kommunicerar mer kring CSR än vad amerikanska 
Burger King gör. Max kännetecknas av ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna 
och har blivit utsedd till den mest hållbara restaurangen i kategorin snabbmat och café 
(Sustainable Brand Index 2015). Men som jag tidigare har nämnt är det faktiskt så att 
familjeägda företag, som Max, betraktas ha mer rätt att engagera sig i CSR-arbete än 
börsnoterade företag som exempelvis Burger King (Panwar, Paul, Nybakk, Hansen & 
Thompson 2014, s. 481). Allmänhetens förväntningar på företag som är börsnoterade 
eller som bedriver en verksamhet som kan beskrivas som ohållbar är visserligen större 
när det gäller redovisningen av hur man arbetar med olika typer av ansvarstagande 
(Panwar, Paul, Nybakk, Hansen & Thompson 2014, s. 488; Branco & Rodrigues 2006, 
s. 237), men det man kan vinna på att infria dessa förväntningar måste samtidigt vägas 
mot risken att kommunicera för mycket kring CSR. De företag som kommunicerar mest 
kring CSR löper nämligen också högst risk att bli misstänkliggjorda och utsatta för 
kritik (Morsing 2005, s. 84).  
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ANALYS AV KVALITATIVT MATERIAL 
 
I den kvalitativa analysen kommer jag att titta närmare på vilka legitimitetsskapande 
kommunikationsstrategier som branscherna använder i kommunikationen av sina CSR-
budskap. De CSR-budskap som kommer att analyseras är ett urval från det material som 
samlades in i den kvantitativa undersökningen och har valts ut i syfte att exemplifiera 
generella tendenser. Analysen baseras på fem kommunikationsstrategier som en 
organisation kan använda för att vinna eller behålla legitimitet (Dowling & Pfeffer 
1975, s. 127 & Lindblom 1994 se Tilt 2009, s.15).  
 

1. Att informera och utbilda relevanta intressenter om förändringar inom 
organisationen, vilket leder till bättre samspel med aktuella normer och 
värderingar.  
 

2. Att ändra relevanta intressenters bild av vad som är legitimt utan att ändra sitt 
eget beteende.  
 

3. Att leda uppmärksamhet från problematiska områden till andra oproblematiska 
områden som inte har något med problemet att göra.  

 
4. Att presentera förvanskad information om problematiska områden till relevanta 

intressenter.  
 

5. Att identifiera verksamheten med värderingar och symboler som anses vara 
starkt socialt legitima.  

Målet med den kvalitativa analysen är att avgöra vilka kommunikationsstrategier som 
branscherna använder sig av när de kommunicerar CSR-budskap i syfte att uppnå eller 
upprätthålla legitimitet. Analysen har visat att båda branscherna framför allt använder 
sig av strategi nummer fem i sin CSR-kommunikation. Företagen använder alltså 
symboler, värderingar och institutioner som räknas som starkt socialt legitima för att 
presentera sina CSR-budskap och därigenom vinna eller behålla legitimitet. Som jag 
tidigare nämnt kan det i vissa fall vara svårt att dra en gräns mellan strategi fem och 
strategi tre. Att leda bort uppmärksamheten från problematiska områden mot andra 
områden (strategi tre) har en del gemensamt med ett företags försök att bli identifierat 
med legitima symboler. Ett fåtal sådana gränsfall förekommer och ett exempel på detta 
kommer att tas upp längre fram. I avgränsningen nämndes att varken den kvalitativa 
eller kvantitativa undersökningen omfattar CSR-relaterat text- och bildmaterial från 
företagens webbplatser eller policydokument. Det är därför inte möjligt att utesluta att 
företagen använder sig av andra kommunikationsstrategier här. Det skulle till och med 
kunna vara så att strategi fem är särskilt lämpad att användas för kommunikation i 
sociala medier. Symboler är ett slagkraftigt och effektivt sätt att uttrycka sig på, vilket 
ju också passar i sociala medier där platsen ofta utgör en begränsning.  

Trots att båda branscherna nästan uteslutande använder sig av samma 
kommunikationsstrategi i sin CSR-kommunikation har jag identifierat skillnader när det 
gäller den typ av symboler som branscherna önskar bli identifierade med. 
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Kollektivtrafikbranschen refererar nästan uteslutande till miljörelaterade symboler som 
har stark koppling till den egna verksamheten. Snabbmatsbranschen refererar både till 
miljömässigt och socialt ansvar men väljer i större utsträckning symboler som inte har 
en naturlig koppling till verksamheten.  
 
I inlägget nedan refererar Burger King till Fairtrade. Företaget erbjuder gratis kaffe till 
förmån för Fairtrade Challenge som syftar till att sprida information om och öka 
konsumtionen av Fairtrade-produkter. Fairtrade är en produktmärkning med målet att 
skapa förutsättningar för goda arbets- och levnadsvillkor för både odlare och anställda. 
(Fairtrade Sverige 2015). Fairtrade-industrin blomstrar och att sälja och marknadsföra 
Fairtrade-produkter har kommit att bli en strategisk konkurrensfördel (Rios, Finkelstein 
& Landa 2015, s. 171). Fairtrade kan definitivt anses vara en starkt legitim symbol och 
att koppla den till den egna verksamheten genom CSR-kommunikation kan vara ett sätt 
för Burger King att vinna legitimitet. Detta inlägg kan placeras i det tredje skiktet av 
Carrolls pyramid (se Figur 1). Burger King tar ett etiskt ansvar genom att välja att sälja 
kaffe som är framtaget på ett sätt som tar hänsyn till både miljö och människor.  
 
Idag bjuder vi på en kopp kaffe mellan 14.00-15.00. Orsaken är att vi med vårt 
Fairtrade-kaffe stödjer Fairtrade Challenge - och årets största fika-dag. Välkomna in!  
 
(Burger King på Facebook, 16 oktober 2014) 

Skogsbranden som härjade i Sala var den största skogsbranden i modern tid och en 
rikstäckande nyhet som berörde många människor. Branden varade i 11 dagar och 
krävde ett människoliv (Krisinformation.se 2014). I inlägget nedan erbjuder Max gratis 
mat till all räddningspersonal som arbetar med att släcka skogsbranden. Att Max visar 
engagemang och stöd för något som kom att bli en riksangelägenhet och kommunicerar 
detta i sociala medier kan ses som ett initiativ med målet att öka företagets legitimitet. 
Detta inlägg kan definieras som välgörenhet och kan därför placeras in under 
filantropiskt ansvarstagande i Carrolls pyramid (se Figur 1).  

Vi på Max i Västerås bjuder all uniformsklädd räddningspersonal som jobbar med 
 #salabranden   på mat när ni har vägarna förbi.  #skogsbrand                 
 
(Max på Twitter, 7 augusti 2014) 
 
Inlägget nedan är en retweet på ett inlägg som Skånetrafiken gjort. Inlägget ger oss svar 
på hur långt man kommer på 1 gram koldioxid. Till inlägget hör en bild som illustrerar 
att 1 gram koldioxid räcker till 7, 2 meter med bil, 10, 7 meter med miljöbil och till 62 
resor mellan Malmö och Lund om man väljer tåget. Koldioxid är ett ord som används 
flitigt i miljödebatten och ett ord som de flesta förmodligen känner till och vet 
innebörden av. Skånetrafiken använder ordet koldioxid i en exemplifiering som tydligt 
klargör tågets miljöfördelar gentemot bilens och vinner därmed legitimitet samtidigt 
som konkurrenten (bilföretagen) förlorar densamma. Genom att marknadsföra tågets 
miljöfördelar tar Skånetrafiken ett etiskt ansvar (se Figur 1). Samtidigt är det lite 
tveksamt om detta inlägg faktiskt kan definieras som CSR-kommunikation. 
Skånetrafiken presterar inte något rent konkret utan påtalar endast att tåg är ett mer 
miljövänligt sätt att ta sig fram på än konkurrenten bilen.  
 



	 21	

 
Hur långt kan du åka på 1 g koldioxid?  @skanetrafiken vet svaret!  #kollektivtrafik 
 #BraMiljöval                      
 
(Skånetrafiken på Twitter 11 december 2014) 
 
Att cykla blir allt trendigare. Cykeltrenden drivs bland annat på av urbaniseringen och 
av ett alltjämt ökande miljöintresse. I inlägget nedan erbjuder SJ gratis lån av cykel till 
och från tåget i Uppsala. Inlägget följs av en bild på en cyklande man med bildtexten 
”Vi bryr oss om miljön”. Många väljer att åka tåg av miljöskäl och för att ta sig till 
stationen på ett hållbart sätt är cykeln ett utmärkt alternativ. Man kan tänka sig många 
anledningar till varför SJ har valt att lansera detta koncept just i Uppsala. Dels är 
Uppsala en studentstad med många cyklister, dels skulle man kunna tänka sig att 
befolkningen, som till stor del består av akademiker, har ett intresse för miljö och hälsa. 
Att SJ erbjuder gratis lån av cyklar i Uppsala kan ses som ett legitimitetsskapande CSR-
initiativ. Samtidigt sänder man signaler om att företaget är uppdaterat och tänker nytt 
och kundvänligt. Att bjuda på gratis lån av cyklar är en slags välgörenhet, och därför 
kan detta CSR-initiativ ses som ett filantropiskt ansvarstagande (se Figur 1).       
 
Rulla hela vägen fram! Nu kan du ta City Bikes från stationen i Uppsala till och från 
tåget – utan att det kostar dig något! http://bit.ly/1itR8sx  
 
(SJ på Facebook 10 april 2014) 
 
Som jag tidigare nämnt går strategi fem och tre delvis in i varandra. I inlägget nedan har 
McDonald’s lagt upp en bild på gröt med bildtexten ”Det är 9 mil till Mora”. Bildtexten 
är givetvis en anspelning på Vasaloppet. Detta kan man, enligt strategi fem, tolka som 
att McDonald’s vill associeras med Vasaloppet, som bland annat förknippas med 
folkhälsa och idrott. Med strategi tre i åtanke skulle man däremot kunna se inlägget som 
ett försök att uppmärksamma något som definieras som hälsosamt. Dels genom att 
alludera till Vasaloppet, dels genom att visa en bild på gröt (som faktiskt finns att köpa 
på McDonald’s frukostmeny). På så vis flyttar McDonald’s uppmärksamhet från 
snabbmatsindustrins på många sätt ohälsosamma produkter och verkningar till en nyttig 
produkt och ett folkligt sportevenemang med många positiva konnotationer. Visserligen 
nämner man inte att snabbmat är ohälsosamt i inlägget, men det är å andra sidan något 
som nästan kan definieras som allmänkunskap. Att placera in detta inlägg i Carrolls 
pyramid (se Figur 1) är inte helt lätt. Detta eftersom McDonald’s faktiskt inte presterar 
någonting i detta inlägg. Å andra sidan kan man se på inlägget som en slags 
marknadsföring för idrott och hälsa, och med det i åtanke skulle inlägget kunna 
definieras som ett filantropiskt ansvarstagande.  
 
Glöm inte att ladda med en stadig frukost i morgon.  
 
(McDonald’s på Facebook, 1 mars 2014) 
 
Även om både kollektivtrafikbranschen och snabbmatsbranschen nästan uteslutande 
använder sig av samma kommunikationsstrategi i presentationen av sin CSR-
kommunikation finns det en tydlig skillnad i vilka symboler branscherna väljer att 
använda sig av. Kollektivtrafikbranschen använder i de flesta fall miljörelaterade 
symboler eller värderingar som har en stark koppling till den egna verksamheten. Detta 
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reflekteras också i den kvantitativa undersökningen som visade att 
kollektivtrafikbranschen kommunicerar nästan fem gånger mer om miljömässigt ansvar 
än om socialt ansvar (se Tabell 1).  
 
Inlägget nedan är ett typexempel på hur kollektivtrafikbranschen använder sig av 
symboler som tydligt relaterar till den egna verksamheten i sin CSR-kommunikation. 
Här marknadsför man tågets olika produktfördelar i förbindelse med festivalen Way Out 
West. Man refererar till ”fräscha vegprodukter”, ”världens bästa tågmiljö” och nämner 
också att tåget drivs av ”100 % förnybar energi från vatten och vindkraft”. Just 
tågtrafiken hör till SJs huvudsakliga verksamhet och att tågen drivs på ett miljövänligt 
sätt kan sägas vara en del av själva verksamheten. Symbolen som man vill identifieras 
med här är förmodligen ”100 % förnybar energi”, något som de allra flesta nog 
uppfattar som miljövänligt och bra. Att använda förnybar energi för att driva tågen 
innebär miljöfördelar och är en typ av etiskt ansvarstagande (se Figur 1). I likhet med 
SJ:s cykel-projekt i Uppsala är det även här tydligt vem inlägget riktar sig till och 
varför. Besökarna på Way Out West utgörs till största del av unga människor där många 
förmodligen har ett intresse för olika typer av miljöfrågor. 

Världens bästa tågmiljö mot Way Out West. För endast 995 kronor, tur- och retur, 
erbjuder vi världens bästa tågmiljö med fräscha vegprodukter och några av landets 
bästa DJs. Och det tack vare 100 % förnybar energi från vatten och vindkraft. Du följer 
väl med?  
 
(SJ på Facebook 9 juli 2014) 

Även snabbmatsbranschen väljer i en del fall symboler som direkt kan kopplas till den 
egna verksamheten. Ett exempel på detta är Burger Kings Fairtrade-märkta kaffe i ett 
tidigare exempel. Fairtrade-kaffet är en produkt som Burger King säljer på sina 
restauranger och den kan därför definieras som nära verksamheten. I de flesta fall rör 
sig dock snabbmatsbranschen betydligt längre bort från den egna verksamheten i jakten 
på legitimitetsskapande symboler i förhållande till kollektivtrafikbranschen.  

I samarbete med bokförlaget B Wahlströms delade Max ut 200 000 barnböcker under 
våren 2014. Syftet med samarbetet var att uppmuntra föräldrar att läsa högt för sina barn 
(Max 2014). Böckerna ingick vid köp av en Maxbox-meny. McDonald’s driver ett 
liknande projekt kallat ”Bok Happy Meal” och sedan 2001 har ungefär 15 miljoner 
böcker delats ut i hela Norden. Böckerna väljs ut i samarbete med Läsrörelsen, och 
syftet med samarbetet är att främja barns läsande och intresse för litteratur (Läsrörelsen 
2014).  

Vi vill att du läser mer för ditt barn! Därför delar vi ut 200.000 barnböcker under April 
tillsammans med bokförlaget B. Wahlströms. Välkommen in i påsk! Läs mer på 
http://bit.ly/1oLdy1g 
 
(Max på Facebook 16 april 2014) 

Finns det något härligare än en mysig lässtund med sina barn? Bok Happy Meal är 
tillbaka! 
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(McDonald’s på Facebook 20 oktober 2014) 

De böcker som delas ut kan till stora delar beskrivas som kvalitetslitteratur. Bland annat 
delade McDonald’s ut boken Julia vill ha ett djur av Alma-pristagaren Barbro Lindgren. 
Att hjälpa till att främja läsande är ett socialt ansvarstagande som går långt utanför 
snabbmatsföretagens egentliga verksamhet. Litteratur och läsande är starkt legitima 
symboler som de allra flesta människor förmodligen associerar till något bra. Att koppla 
sådana symboler till den egna verksamheten kan ses som ett sätt att försöka vinna 
legitimitet. 

Böcker och läsning är långt ifrån de enda symbolerna utanför verksamheten som 
snabbmatsföretagen använder i sin CSR-kommunikation. Laddstolpar för elbilar är 
något som både Max och McDonald’s erbjuder i anslutning till sina restauranger. 
Genom att tillhandahålla gratis laddning hoppas McDonald’s kunna främja utvecklingen 
av en bra infrastruktur för laddning av elbilar (McDonald’s 2015). Att erbjuda gratis 
laddning av elbilar visar prov på miljömässigt ansvarstagande, och i likhet med litteratur 
och läsning är laddstolpar något som ligger långt ifrån snabbmatsföretagens egentliga 
verksamhet.  

Karlstad! Idag invigdes de första supercharger-stationerna för Tesla Motors bilar på 
vår restaurang i Våxnäs. Läs mer på http://bit.ly/1xMG7MQ 
 
(Max på Facebook 8 juli 2014) 

Ett annat exempel på samma företeelse är en kampanj som McDonald’s drev i 
samarbete med Stadsmissionen. Kampanjen innebar att den som skänkte kläder till 
Stadsmissionen kunde hämta en gratis hamburgare på McDonald’s. McDonald’s ligger 
även bakom Ronald McDonald hus som drivs genom stiftelsen Ronald McDonald 
Barnfond. Ronald McDonald hus möjliggör för sjuka barn att bo nära sjukhuset 
tillsammans med sin familj under behandlingstiden. Verksamheten finansieras till 
största delen av McDonald’s men också genom gåvor från kunder etc. (Ronald 
McDonald Barnfond 2015). Genom att hjälpa sjuka barn och hemlösa tar McDonald’s 
ett långtgående socialt ansvar och vinner samtidigt legitimitet genom att kommunicera 
detta på sociala medier. Att hjälpa hemlösa, dela ut gratis böcker eller erbjuda 
laddstolpar för elbilar är alla exempel på ett filantropiskt ansvarstagande (se Figur 1).   

Hör upp alla Söderbor! Hjälp människor som lever i hemlöshet och få en Big Mac! 
 # görgottfågott     # hornsgatan    
 
(McDonald’s på Facebook 5 november 2014)               

Den kvalitativa analysen har visat att både snabbmatsbranschen och 
kollektivtrafikbranschen nästan uteslutande använder sig av samma 
kommunikationsstrategi för att förmedla sina CSR-budskap i syfte att vinna eller 
upprätthålla legitimitet. Men även om båda branscherna i de flesta fall använder sig av 
samma kommunikationsstrategi för sin CSR-kommunikation så har en skillnad kunnat 
identifieras i branschernas val av symboler. Kollektivtrafikbranschen använder nästan 
uteslutande miljörelaterade symboler med stark koppling till den egna verksamheten i 
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sin CSR-kommunikation medan snabbmatsbranschen i större utsträckning rör sig längre 
bort ifrån den egna verksamheten för att hämta legitimitetsskapande symboler.  

I den kvantitativa undersökningen stod det klart att kollektivtrafikbranschen 
kommunicerar mindre kring socialt än miljömässigt ansvarstagande. Detta reflekteras 
givetvis också i den kvalitativa undersökningen där kollektivtrafikbranschen nästan 
uteslutande använder symboler inom den egna verksamheten i sin CSR-kommunikation. 
Symbolerna som relaterar till den egna organisationen är oftast miljörelaterade, vilket 
helt enkelt skulle kunna ha att göra med att kollektivbranschen kan definieras som en 
miljövänlig bransch. Som tidigare nämnts så menar Dowling och Pfeffer (1975, s. 126) 
att en utmaning för organisationer som arbetar för att upprätthålla eller öka sin 
legitimitet kan vara de produkter eller tjänster som organisationens säljer. Sett till 
kollektivtrafikbranschen så är tjänsten som säljs miljövänlig i sig. Detta skulle kunna 
vara en anledning till varför man både kommunicerar CSR i mindre utsträckning och 
varför man nöjer sig med att associeras med symboler som ligger nära den egna 
verksamheten. Det skulle kunna vara så att kollektivtrafikbranschen upplever sitt 
legitimitetsglapp som relativt litet, och som ett resultat av detta arbetar man inte med 
legitimitetsskapande åtgärder på samma sätt och i samma utsträckning som 
snabbmatsbranschen.  

I motsats till kollektivtrafikbranschen så har snabbmatsbranschen en del utmaningar i 
förhållande till de produkter som säljs – både ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Detta 
kan var en förklaring till varför snabbmatsbranschen kommunicerar mer kring både 
socialt och miljömässigt ansvarstagande. Den kvalitativa undersökningen visade att 
snabbmatsbranschen i större utsträckning än kollektivtrafikbranschen använder sig av 
symboler utanför den egna verksamheten i syfte att vinna legitimitet. Detta skulle delvis 
kunna bero på att snabbmatsbranschen, i motsats till kollektivtrafikbranschen, har en 
mindre andel legitimskapande symboler inom den egna verksamheten och därför måste 
röra sig längre ut för att finna dem. Men det kan också vara en följd av att det i större 
utsträckning förväntas av snabbmatsbranschen att göra gott eftersom branschen har en 
relativt sett stor påverkan på miljön och samhället (Branco & Rodrigues 2006, s. 237). 
Dessutom så kan snabbmatsföretagen definieras som mer synliga i samhället, vilket ofta 
leder till ett större legitimitetbehov (Dowling & Pfeffer 1975, s. 133). Genom att 
bedriva ett omfattande CSR-arbete utanför den egna verksamheten och kommunicera 
kring detta går snabbmatsbranschen lite längre i sitt arbete kring CSR jämfört med 
kollektivtrafikbranschen. Detta kan bero på att snabbmatsbranschen upplever ett större 
legitimitetsglapp än kollektivtrafikbranschen och därmed måste arbeta hårdare för att 
vinna och behålla sin legitimitet. Detta kan i sin tur kopplas till Carrolls CSR-pyramid 
(se Figur 1). Den generella tendensen verkar nämligen vara att kollektivtrafikbranschens 
CSR-budskap oftast kan hänföras till ett etiskt ansvarstagande, medan 
snabbmatsbranschens CSR-kommunikation tyder på både ett etiskt och ett filantropiskt 
ansvarstagande. Det filantropiska ansvarstagandet handlar ju just om att ta ett större 
ansvar och göra mer än vad som förväntas.  
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SLUTDISKUSSION 
 
Idén till detta magisterarbete föddes när jag noterade att kollektivtrafikbranschen rent 
generellt verkade kommunicera kring CSR i ganska liten utsträckning. Jag tyckte att det 
var märkligt med tanke på att kollektivtrafikbranschen är så pass hållbar i sig – och 
hållbarhet säljer ju faktiskt. Efter arbetet med denna uppsats står det dock klart att det 
faktum att en bransch kan beskrivas som hållbar inte nödvändigtvis behöver betyda att 
branschen är flitigast i arbetet med eller kommunikationen av CSR-frågor. Tvärtemot 
visar undersökningarna som utförts i denna uppsats på det motsatta.  
 
Den kvantitativa undersökningen visade att snabbmatsbranschen kommunicerade både 
socialt och miljömässigt ansvarstagande i större utsträckning än 
kollektivtrafikbranschen. I den kvalitativa analysen konstaterades att båda branscherna 
nästan uteslutande använde sig av samma legitimitetsskapande kommunikationsstrategi 
när de kommunicerade sina CSR-budskap men att en skillnad kunde identifieras i 
branschernas val av legitimitetsskapande symboler. Kollektivtrafikbranschen använde i 
de allra flesta fall symboler som hade med miljö och den egna verksamheten att göra. 
Snabbmatsbranschen använde symboler som både relaterade till miljömässigt och 
socialt ansvarstagande men rörde sig oftast längre bort från den egna verksamheten i 
valet av legitimitetsskapande symboler. Detta kunde också kopplas till Carrolls CSR-
pyramid (se Figur 1). Kollektivtrafikbranschens CSR-kommunikation kunde 
huvudsakligen hänföras till ett etiskt ansvarstagande, medan snabbmatsbranschen visade 
både ett etiskt ansvarstagande men framför allt en hög grad av filantropiskt 
ansvarstagande.  
 
Jag konstaterade att kollektivtrafikbranschen, som kan definieras som en hållbar 
bransch, förmodligen upplever ett mindre legitimitetsglapp vilket också reflekteras i 
branschens CSR-kommunikation både vad gäller utformning och omfattning. 
Snabbmatsbranschen som är mer synlig i samhället och kan definieras som en relativt 
ohållbar bransch kan till följd av detta uppleva ett större legitimitetsglapp och använder 
därför i större utsträckning CSR-kommunikation som ett redskap för att vinna 
legitimitet. Detta blev tydligt i den kvantitativa undersökningen som visade att 
snabbmatsbranschen publicerat mer än tre gånger så mycket CSR-kommunikation på 
sociala medier jämfört med kollektivtrafikbranschen (se Tabell 1).   

För att återkomma till Black och Härtels (2004) definition så handlar CSR om ”the 
firm-wide ability to adapt to the social environment by recognising and responding 
effectively to the responsiblities inherent in firm-stakeholder relationships” (s. 125). 
Branschernas mycket olika sätt att hantera och använda CSR-kommunikation tyder på 
att det inte finns någon patentlösning som kan appliceras på alla företag. Bara genom att 
se sin roll i samhället och agera utifrån den kan företag hitta rätt åtgärder för att svara 
upp till olika intressenters förväntningar.  
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FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
	
I avgränsningen nämnde jag att undersökningen inte omfattade CSR-relaterat innehåll 
som förekommer på företagens webbplatser och i eventuella hållbarhetsrapporter eller -
policys. För framtida forskning hade det varit intressant att titta på detta innehåll, 
framför allt ur ett kvalitativt perspektiv, eftersom andra kommunikationsstrategier 
skulle kunna förekomma i en sådan kontext.  
 
I denna studie har jag endast utgått ifrån sändarens perspektiv och inte tagit hänsyn till 
hur mottagaren tagit emot branschernas kommunikation. Att undersöka och jämföra 
mottagandet av de olika branschernas CSR-kommunikation hade bidragit med 
ytterligare en dimension. En sådan undersökning skulle exempelvis kunna utföras 
genom att studera den dialog mellan kunder och företag som ofta följer när ett företag 
publicerat ett CSR-relaterat inlägg på sociala medier. Forskningen skulle kunna bidra 
med information om hur olika företag eller branscher kan formulera en CSR-
kommunikation som är effektiv utan att för den sakens skull riskera att bli en måltavla 
för kritik.  
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