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Sammanfattning 

 
Titel: Kommunikationskanalernas betydelse vid förtroendeskapande inom CSR-

kommunikation- ett konsumentperspektiv 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Kristoffer Kejving och Stefan Janjic 

 

Handledare: Signe Jernberg, Peter Edlund och Jens Eklinder- Frick 

 

Datum: 2019 - September 

Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för kommunikationskanalernas betydelse för 

en förtroendeingivande CSR-kommunikation mot konsumenter. Detta eftersom 

litteraturen inom CSR-kommunikation ofta fokuserar på egenskaper i 

kommunikationens meddelande för ett trovärdigt meddelande utan att lyfta fram vilka 

kanaler detta kan handla om. 

 

Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ metod med utgångspunkt i den 

hermeneutiska forskningsansatsen och med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  

Det empiriska materialet har tolkats utifrån en tematisk analysmetod. Respondenterna i 

studien har deltagit i egenskap av konsumenter av high-involvement produkter. 

Resultat & slutsats: Studien visar att kanaler som konsumenter, anställda och nyheter 

kan ses som trovärdiga kanaler inom CSR-kommunikation bland konsumenter. Vår 

studie visar även att konsumentens nivå av kunskap om CSR hänger ihop med hens nivå 

av skepticism gentemot trovärdigheten i CSR-kommunikation. Personer med sämre 

kännedom om CSR är mindre kritiska till företagens CSR-arbeten och trovärdigheten 

kring den medan det motsatta generellt gäller för personer med god kännedom om 

CSR. Personer som studerar eller stöter på begreppet inom sina yrken är generellt 

skeptiska mot trovärdigheten kring CSR. Vidare pekar resultaten även på att 

konsumenter tycker att CSR är viktigt formellt sett, dock inte i en köpsituation. 

Examensarbetets bidrag: Vårt huvudsakliga bidrag med denna studie är att lyfta fram 

vilka kanaler (e.g. konsumenter, nyheter och anställda) som anses trovärdiga bland 

konsumenter och därmed bidra till litteraturen inom CSR-kommunikation. Ett annat 

potentiellt bidrag till litteraturen inom CSR-kommunikation är att vi funnit att 

konsumentens grad av kunskap inom CSR spelar en betydande roll för hur hen uppfattar 

och bedömer trovärdigheten i företags CSR-kommunikation.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till framtida forskning skulle kunna vara att 

genomföra en studie i en annan kontext än high-involvement produkter inom 

hemelektronik för att se om det ger avvikande svar och åsikter. Ett annat förslag skulle 

kunna vara att utföra en liknande studie men ur företagsperspektiv och inte 

konsumentperspektiv för att belysa hur de anställda inom företaget (eller chefer inom 

företaget) ser på CSR och kanalernas roll för trovärdig kommunikation. 

 

 

Nyckelord:  CSR, kommunikation, förtroende, konsument, kanal 

 



 

 

Abstract 
 

Title: The importance of communication channels in confidence building within CSR-

communication - a consumer perspective 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Kristoffer Kejving and Stefan Janjic 

 

Supervisor: Signe Jernberg, Peter Edlund and Jens Eklinder- Frick 

 

Date: 2019 - September 

 

Aim: The purpose of this study is to increase the understanding of the communication 

channels and the importance of them for confidence-inspiring CSR-communication 

towards consumers. Existing literature in this field often stress the importance of certain 

message characteristics for a credible CSR-communication, without looking at the role 

of communication channels. 

 

Method: The study was conducted by a qualitative method based on the hermeneutic 

research approach and with the help of semi-structured interviews. 

The empirical material has been interpreted using a thematic method of analysis. The 

respondents in this study were interviewed as consumers of high-involvement products. 

 

Result & Conclusions: The study shows that channels such as consumers, employees 

and news can be seen as credible channels in CSR-communication among consumers. 

Results from the study also show that the level of consumer knowledge about CSR is 

related to his/her level of skepticism towards the credibility of CSR-communication. 

People with lower levels of knowledge about CSR are less critical to the companies 

CSR work and their credibility, while the opposite generally holds true among 

consumers more knowledgeable about CSR. People who are studying or otherwise get 

in touch with CSR through their professions were found to have a more skeptical view 

on credible CSR-communication. Further, the results also suggest that consumers 

consider CSR important formally, however not very important in a purchasing situation.  

 

Contribution of the thesis: Our main contribution with this study is to highlight which 

channels (e.g. consumers, news and employees) are considered credible among 

consumers and thus contributing to the literature in CSR-communication. Another 

potential contribution to the literature in CSR-communication that we have found is that 

the consumers’ degree of knowledge about CSR plays a significant role in how they 

perceive and assess the credibility of corporate CSR-communication.  

 

Suggestions for future research: One suggestion for future research could be to 

conduct a study in a different context, rather than high-involvement products within 

consumer electronics to see if it yields divergent answers and opinions. Another 

suggestion might be to conduct a similar study but from a business perspective, and not 

a consumer perspective, to elucidate how employees within the company (or managers 

within the company) observe CSR and the channels’ role for credible communication. 
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1.Inledning 

CSR (Corporate Social Responsibility) är ett aktuellt ämne med tanke på att dagens 

företag, enligt Nikolau och Evangelinos (2013) blir alltmer involverade i samhället och 

visar ett växande intresse för att bedriva sin affärsverksamhet utifrån ett hållbart och 

ansvarsfullt tänkande. Fler företag börjar strategiskt överväga att börja jobba utifrån ett 

CSR-perspektiv då det kan leda till konkurrensfördelar (Yu & Choi, 2016). 

Omgivningen runt företagen utgår idag från att de arbetar med CSR och Vollero, 

Palazzo och Siano (2018) betonar därför vikten av att motsvara omgivningens 

förväntningar i dessa frågor eftersom de anser att detta är nödvändigt för att företaget 

ska kunna accepteras som en medlem i samhället.  

Arbetet med CSR kan beskrivas som en utgångspunkt för frågor kring miljö, ekonomi 

och människor (Moraitis & Cochius, 2011). Ansvarsfullt CSR-arbete handlar om att ta 

ansvar för både de positiva och negativa påföljder som verksamheten orsakar, samt en 

strävan efter att ta ansvar gentemot miljön, de sociala och de ekonomiska aspekterna 

inom företaget, enligt (Moraitis & Cochius, 2011). CSR är en av de mest centrala 

delarna i dagens komplexa och konkurrensutsatta affärsmiljö för att uppnå ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet menar (Bhattacharya, 2017), och framhåller även att 

när verksamheten ökar i storlek följer en ökning av samhällets förväntningar på 

företagets trovärdighet i sin relation med konsumenterna. 

Det har visat sig att företagens välskötta CSR-arbete är viktigt eftersom det kan vara en 

nyckelfaktor för att skapa stabila och välfungerande relationer mellan företag och 

konsumenter (Liu, Wong, Shi, Chu, & Brock, 2014). Företag som ständigt jobbar med 

att förbättra sitt CSR-arbete stärker relationen med sina nuvarande och framtida 

konsumenter (Liu et al., 2014), konsumenterna får en positiv inställning till företaget 

och deras varumärke samt en större köpintention av deras produkter (Mohr & Webb, 

2005). Även Kim, Hur och Yeo (2015), Park, Lee och Kim (2014), Kang och Hustvedt 

(2014) och Balaji, Roy och Wei (2016) säger att företagens arbete med CSR kan hjälpa 

till med att stärka relationen och därmed förtroendet mellan konsumenten och företaget. 

Arbetet med CSR har beskrivits av Yang och Basile (2018) som särskilt viktigt för stora 

varumärken som kommer i kontakt med många konsumenter och lätt blir föremål för 

granskning. 
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Företagen idag har emellertid en svår uppgift att vinna konsumenternas förtroende 

genom sin CSR-kommunikation eftersom konsumenterna ofta är skeptiska till 

företagens egentliga motiv när de tydligt visar en ansvarstagande sida (Kim & Lee, 

2018 & Kim & Ferguson, 2018). Förtroendet till företaget sjunker när konsumenterna 

upplever att företaget främst engagerar sig i CSR-frågor för att förmedla en positiv bild 

av sig själv istället för att vara genuint engagerad (Kim & Ferguson, 2018).  

För att vinna konsumenternas förtroende på bästa sätt bör företaget försöka uppvisa en 

genuin bild av sig själv när det förmedlar sina CSR-aktiviteter till omgivningen, menar 

Kim och Lee (2012), som även säger att företag som kommunicerar sina CSR-insatser 

utifrån korrekta fakta och ärlighet ökar sina chanser att upplevas som genuina. Ett 

företag bör därför undvika att marknadsföra sina egna CSR-aktiviteter på ett sätt som 

kan tolkas som självbelåtet, anser Schlegelmilch och Pollach (2005). CSR-

kommunikationen kan även uppfattas mer positivt av konsumenter när 

kommunikationen är transparent, saklig, innehåller personlig relevans och när 

konsumenten identifierar sig med företaget, enligt Kim (2019). Kim och Ferguson 

(2018) menar å andra sidan att en saklig ton i kommunikationen kan vara viktig, men 

meddelandet blir mer övertygande när det är av ett narrativt slag, vilket handlar om att 

meddelandet ska vädja till konsumentens känslor och inte endast innehålla raka fakta. 

När företag förmedlar sina CSR-aktiviteter ut till sin omgivning är målet med 

kommunikationen att göra omgivningen medveten om företagets handlingar, menar 

(Vlachos, Tsamakos, Vrechopoulos & Avramidis, 2009) som även berättar att företag 

kan donera stora summor pengar till välgörenhet för att sedan spendera ännu större 

summor pengar på kampanjer för att få publicitet kring detta.  

Kommunicering av CSR kan ske genom att företaget visar sin ansvarsfulla sida på 

produktnivå (Choi, Lee & Friske, 2018 & Hartmann, Klink & Simons, 2015). Detta kan 

uttrycka sig i form av etiketter på produkter som visar företagets filantropiska 

aktiviteter, menar Choi et al. (2018). CSR-kommunikationen kan också komma i form 

av andra kanaler, såsom rapporter och broschyrer men även företagsbloggar och sociala 

medier, berättar Kim (2019). Ett företag kan enligt Lee (2016) även framföra sitt 

budskap genom exempelvis ett pressmeddelande, vilket sedan fångas upp av 

nyhetsmedier, som i sin tur indirekt framför företagets budskap till allmänheten.  
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Viss kritik har riktats mot CSR-kommunikation i form av faktablad, pressmeddelanden 

och informationsbroschyrer av Morsing och Schultz (2006), eftersom dessa kanaler 

handlar om en envägskommunikation av CSR. Envägskommunikationen är en 

nödvändig men otillräcklig strategi för att förmedla CSR-initiativ och det finns ett 

behov av att utveckla strategier inom tvåvägskommunikation, framhåller Morsing och 

Schultz, (2006). Allmänhetens förtroende för kanaler som företaget har kontroll över 

(e.g. pressmeddelanden) brukar vara lägre än för de kanaler som företaget inte har 

kontroll över och företag har därför svårt att finna en balans mellan trovärdighet i sin 

kommunikation och kontroll av kanaler (Lee, 2016).  

CSR-kommunikationen är en viktig del av företagens arbeten med CSR men trots det 

har området inte studerats i vidare stor utsträckning (Kim, 2019 & Kim & Ferguson, 

2018). Forskningen inom CSR-kommunikation tar upp en del gynnsamma egenskaper 

som ett meddelande bör ha i syfte att förmedla ett trovärdigt budskap, dock utan att 

länka dessa egenskaper till några kommunikationskanaler (e.g. Kim, 2019, Kim & 

Ferguson, 2018, Kim & Lee, 2018 & Morsing & Schultz, 2006). Denna uppfattning 

stöds av Lee (2016), som uttrycker att tidigare forskning inte har klargjort vilka kanaler 

som är trovärdiga för att kommunicera CSR.  

Mot den bakgrunden menar vi att det finns behov av en djupare förståelse för kanalernas 

roll för en trovärdig CSR-kommunikation från företag till konsument. Målet med denna 

studie är därför att bidra till litteraturen inom CSR-kommunikation genom att närmare 

undersöka betydelsen som kommunikationskanalerna har när det gäller att förmedla 

trovärdig CSR-kommunikation från företag till konsument.  

1.2 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för kommunikationskanalernas betydelse för en 

förtroendeingivande CSR-kommunikation mot konsumenter. 
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2.Teori 

Nedan följer ett teoriavsnitt med teori vi funnit relevant för vår studie. Vi kommer börja 

med att beröra begreppet CSR och sedan redogöra för konsumenters förtroende för 

företag och CSR-kommunikation. Mot slutet av detta kapitel kommer vi att förklara 

närmare vad trovärdighet kring CSR-kommunikation är samt vilka 

kommunikationskanaler som finns inom den.  

2.1 CSR (Corporate Social Responsibility) 

CSR kan enligt Bhattacharya (2017) sägas handla om företagens arbete med hållbarhet, 

mänskliga rättigheter samt att bedriva en ansvarsfull verksamhet. En studie av Dahlsrud 

(2008) visade att den vanligast förekommande definitionen av CSR är att det handlar 

om företagens frivilliga arbete med att inkludera sociala och miljömässiga frågor i sin 

dagliga verksamhet och i sina relationer med sina intressenter. 

För att bättre förstå vad CSR handlar om är det rimligt att kort nämna dimensionerna 

som brukar nämnas inom CSR. Även om åsikterna kring vad CSR egentligen består av 

ibland går isär är det numera vanligt att nämna fyra dimensioner; den ekonomiska 

(Gonzalez-Rodriguez, Diaz-Fernandez & Simonetti, 2015), sociala (Nasrullah & 

Rahim, 2014), miljömässiga (Retolaza, Ruiz & San José, 2009 och Searcy, Dixon & 

Neumann, 2015) samt filantropiska dimensionen (Carroll, 2016). Dessa dimensioner 

anses vara kärnan i CSR (Dahlsrud, 2008).  

De sociala, ekonomiska, miljömässiga och filantropiska dimensionerna riktar sig mot 

olika intressenter och deras prioriteringar och Carroll (2016) säger att den sociala 

dimensionen påverkar konsumenter men även ägare och företagets anställda medan den 

miljömässiga dimensionen påverkar alla intressenter. Den ekonomiska dimensionen 

påverkar främst aktieägare och de anställda i företaget medan den filantropiska 

dimensionen har störst inverkan på samhällsorganisationer, ideella föreningar och de 

egna anställda då ett företags filantropiska engagemang är direkt kopplat till anställdas 

moral och deltagande (Carroll, 2016). Efter denna genomgång av CSR och dess 

dimensioner kommer vi i nästa sektion att titta närmare på vad CSR-kommunikation är 

och hur företag kan kommunicera sitt CSR-arbete. 
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2.2 Förtroende för företag 

Konsumenters förtroende för ett företag har beskrivits utifrån en köpsituation (Kim et 

al., 2015 & Sichtmann, 2007). Förtroendet för ett företag kan ses som endimensionellt 

eller delas in i två eller tre dimensioner, menar Swaen och Chumpitaz (2008). Den 

första dimensionen handlar om konsumentens förtroende till företagets kompetens och 

förmåga att tillmötesgå de tekniska förväntningarna (prestanda), den andra dimensionen 

handlar om företagets ärlighet och förmåga att hålla sina löften och den tredje 

dimensionen avser företagets välvilja, att företaget sätter konsumentens intressen före 

sina egna kortsiktiga intressen (Swaen & Chumpitaz, 2008). Även om det är vanligare 

att förtroendet beskrivs genom två eller tre dimensioner, beskriver Swaen och 

Chumpitaz (2008) att det råder en oenighet angående förtroendets dimensioner. 

Förtroendet till ett varumärke har beskrivits av bland andra Chaudhuri och Holbrook 

(2001), som konsumentens benägenhet att lita på förmågan hos ett varumärke att leva 

upp till dess påstådda funktion. Vidare har förtroendet lyfts fram som en viktig 

komponent i skapandet av en god relation mellan företaget och konsumenten (Huang, 

2015 och Bhattacharya & Sen, 2003). Manimalar, Sudha och James (2016) framhäver 

också förtroendet som en viktig faktor för långsiktiga relationer. 

När det gäller relationen mellan konsument och företag i ett CSR-perspektiv menar 

Morsing och Beckmann (2006) att pris och kvalité hos företagets produkter är två 

faktorer som påverkar konsumentens syn på företagets CSR-arbete. Vidare har 

konsumenter svårt att förutse vilket pris och vilken kvalité en produkt ska ha utifrån 

deras kännedom om CSR, trots att konsumenterna har ett stort förtroende för företaget 

och deras varumärke (Morsing & Beckmann, 2006). Författarna gör även en poäng 

kring konsumentens köpupplevelse och framhåller att en konsument inte kommer att 

handla från samma företag eller deras varumärke om hen är besviken på produktens 

kvalité vid ett tidigare köp, trots att företaget har ett gott CSR-rykte. Produktens kvalité 

är således en nyckelfaktor vid ett köpbeslut, menar Morsing och Beckmann (2006).   

2.3 CSR-kommunikation 

Gällande CSR-kommunikation har detta beskrivits av Morsing (2006) som 

kommunikation formad och utskickad av företaget själv angående dess CSR-

engagemang. En av de viktigaste delarna inom CSR-kommunikation är att informera 

omgivningen om vad företaget gör, som ska ses som ansvarsfullt agerande (Kim & 
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Ferguson, 2018). Företaget bör bland annat dela med sig av sitt CSR-engagemang (t.ex. 

donationer till välgörenhet), tidigare resultat av detta engagemang, vilket eller vilka 

motiv företaget har (altruistiska motiv eller motiv som tjänar företaget själv) samt 

kopplingen mellan företagets verksamhet och det ändamål som företaget stödjer (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010). 

Även om företagen kan skapa goda relationer med sin omgivning genom en aktiv CSR-

kommunikation är det enligt Kim och Lee (2018) många företag som har problem med 

denna uppgift eftersom en allt för aktiv kommunikation är förknippad med 

konsumenters och andra intressenters misstro och skepsis mot företaget. Företagen 

främjas av att nå ut med sin CSR-kommunikation till sin omgivning men hämmas av en 

för stark kommunikation, vilket är kärnan i dilemmat (Kim & Ferguson, 2018). Företag 

som räds en alltför självgod bild av sig själva och konsumenters misstro om deras 

motiv, tenderar att i för låg utsträckning kommunicera sitt CSR-engagemang, säger Kim 

och Ferguson (2018). 

Det har även visat sig att det är väldigt få konsumenter som känner till företagens 

engagemang i CSR-frågor (Morsing & Beckmann, 2006). Även Du et al. (2010) 

poängterar att företagets omgivning i stor utsträckning inte förstår företags CSR-

engagemang och de sociala frågor som företaget står bakom. Vidare menar Morsing och 

Beckmann (2006) att konsumenternas syn på ett företags CSR-arbete påverkas av deras 

personliga kännedom inom CSR-frågor och Du et al. (2010) säger att ju mer 

konsumenten lär sig om CSR och företagets motiv, desto mer troligt är det att 

konsumenten kommer lita på att företaget tillgodoser samhällets behov samt att det tar 

ansvar för sin egen verksamhet.  

Personer som är aktiva när det gäller att söka information om CSR och är observanta på 

CSR-meddelanden är generellt sett mer medvetna och kunniga inom CSR (Lee et al., 

2019). Konsumenters associationer med ett företag har lyfts fram som en länk mellan 

kännedomen om företagets CSR och trovärdigheten kring CSR, dvs att associationer 

med företaget är en faktor som påverkar trovärdigheten i CSR-kommunikation (Lee et 

al., 2019 och Inoue & Kent, 2014). Det är således även viktigt att mottagaren av CSR-

meddelandet uppfattar källan till meddelandet som trovärdig redan vid första kontakten 

för att meddelandet i sig ska uppfattas som trovärdigt (Lee et al., 2019). Kopplingen 

mellan en konsuments kunskap om CSR och associationerna till ett företags CSR-arbete 

behöver dock inte innebära positiva associationer, tillägger Lee et al. (2019), eftersom 
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associationerna kan formas utifrån kritik mot företaget, vilket påverkar synen på dess 

ansvarsfullhet. 

2.4 Förtroende för CSR-kommunikation 

Trovärdigheten i CSR-kommunikationen kan länkas till resonemanget kring 

legitimiteten för en verksamhet. Legitimitet i en företagskontext handlar om att 

organisationen behöver förtjäna sin rätt till en fortsatt verksamhet genom att få 

förtroende från sin omgivning (Ching & Gerab, 2017). Organisationens handlingar för 

att rättfärdiga sin verksamhet handlar om att agera enligt omgivningens förhoppningar 

om att organisationen ska agera lämpligt och enligt sociala normer (Suchman, 1995).  

Legitimitetsteorin säger att ju mer troligt det är att en organisation riskerar att börja ses 

negativt ur sin omgivnings perspektiv som ett socialt ansvarsfullt företag, desto mer 

troligt är det att företaget vill söka sätt att ändra denna bild genom att legitimera 

verksamheten (Ching & Gerab, 2017). Legitimiteten i verksamheten handlar om en 

trovärdig verksamhet utifrån sociala värderingar och företag förväntas följa dessa 

normer frivilligt (Ching & Gerab, 2017). Utifrån denna teori kan företags CSR-

kommunikation och försöken till att skapa trovärdighet för den ses som ett sätt att skapa 

legitimitet för företagens verksamhet.  

Företag frestas dock ofta av att endast engagera sig formellt i CSR-frågor utan att 

praktiskt arbeta med dessa frågor, dvs att inte leva som de lär, med risk för att 

konsumenterna genomskådar detta (Vollero, et al., 2018). Legitimiteten i detta avseende 

behöver grundas på faktiska handlingar som inte bara är en form av svar på 

konkurrenters CSR-arbete, menar Vollero et al. (2018). Vidare säger författarna att när 

det finns skillnader mellan de sociala förväntningarna på ett företag och företagets 

faktiska handlingar finns det en risk att företaget tappar respekt och godkännande från 

sin omgivning. 

Trovärdigheten i CSR-kommunikationen handlar om att leverera ett meddelande som är 

förståeligt, uppriktigt och lämpligt, enligt Lock och Schulz-Knappe (2019) och genom 

att leverera ett trovärdigt meddelande genom sin CSR-kommunikation kan företaget 

skapa legitimitet för sin verksamhet (Lock & Schulz-Knappe, 2019). Transparensen i 

kommunikationen kan därför fungera som ett sätt att bygga förtroende till företagets 

omgivning (konsumenter) genom att både redogöra för vad företaget gör bra såväl som 

vad företaget gör mindre bra (Kim & Ferguson, 2018). Ett annat exempel på transparent 
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CSR-kommunikation är att företaget visar exakt hur mycket de har skänkt till 

välgörande ändamål istället för att endast meddela att de har gjort sådana donationer 

(Kim & Lee, 2018).  

Företag som kommunicerar sitt CSR-arbete har en svår uppgift när det gäller att dels nå 

ut med sitt budskap och samtidigt undvika att framstå som självgoda (Kim & Ferguson, 

2018). När företaget framstår som självbelåtet med sin kommunikation brukar dess 

omgivning ha svårt att lita på företagets kommunikation och istället tycka att företaget 

bara engagerar sig i sociala frågor för att framhäva en bra bild av sig själv (Kim & 

Ferguson, 2018). För att minska risken för att framstå som ett självgott företag bör 

meddelandet i kommunikationen baseras på information, poängterar Kim och Ferguson 

(2018). Företag utnyttjar dock ibland sin legitimitet för att uppnå sina egna intressen 

och döljer detta genom CSR-aktiviteter med planen att påverka politiska och 

ekonomiska faktorer till sin egen fördel, berättar Vollero et al. (2018).  

För att kommunikationen av CSR ska accepteras och uppfattas som trovärdig, menar 

Kim och Ferguson (2018) att det är det en god idé att använda en tredje part för att 

stödja företagets budskap, eftersom det finns en risk att mottagarna av kommunikation 

misstänker att företaget bakom budskapet kan ha en baktanke med sin kommunikation 

och därför inte se den som trovärdig om företaget på egen hand framför meddelandet 

(Zerbini, 2017). Genom att använda en tredje part som stöd för sin kommunikation kan 

trovärdigheten för tredje part smitta av sig på företaget och därigenom öka 

trovärdigheten för meddelandet (Kim & Ferguson, 2018 och Zerbini, 2017). 

2.5 Kommunikationskanaler inom CSR 

Att kommunicera CSR genom olika kanaler kan ses som att skicka olika signaler, i 

enlighet med Ching och Gerab (2017). Det finns olika sorters signaler som en person 

eller företag kan skicka till sina mottagare och många olika situationer och sätt att tolka 

dem på (Ching & Gerab, 2017). Signaler ger information om avsändaren av dessa och 

mottagaren utvärderar signalerna för att bedöma trovärdigheten i dem (Spence, 2002), 

huruvida signaleringen är effektiv beror till viss del på hur aktiva mottagarna är att söka 

efter dessa signaler (Janney & Folta, 2006). Som vi tidigare nämnt finns det en stor 

variation på kommunikationskanaler och sätt att kommunicera sitt CSR-arbete på, vilka 

kan tolkas på olika sätt av mottagarna av kommunikationen.  
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Kommunikationskanaler kan ses som olika signaler som ett företag kan skicka till sina 

mottagare (konsumenter), som i sin tur bedömer trovärdigheten i dessa signaler 

(kanaler). 

Signalteori i en CSR-kontext utgår från ett problem med information, eller 

informationsassymetri, där konsumenten inte nödvändigtvis kan skilja mellan olika 

företags arbete med CSR på grund av för lite information (Saxton, Gomez, Ngoh, Lin & 

Dietrich, 2017). För att balansera detta kan företag skicka ut olika signaler om CSR 

genom olika kommunikationskanaler, enligt Saxton et al. (2017) och de menar även att 

signaler kan förmedla företagets faktiska prestationer inom CSR men kan också 

signalera ett engagemang för CSR-frågor. En CSR-rapport kan således enligt Saxton et 

al. (2017) skicka starkare signaler om ett CSR-engagemang än om faktiska handlingar. 

Dagens företag använder som bekant en mängd olika kommunikationskanaler för att 

sprida information om sitt arbete med CSR genom massmedia, online- och 

offlinekanaler (Du et al., 2010 och Lee, Zhang & Abitbol, 2019). Företag brukar 

vanligtvis kommunicera ut sitt CSR-arbete via officiella dokument som exempelvis 

årlig företagsansvarsrapport eller pressmeddelande, men även genom företagets egen 

hemsida som vanligtvis innehåller mycket information om CSR för att visa 

omgivningen att de ständigt jobbar med dessa frågor, berättar Du et al. (2010). Företag 

kan även använda sig av Tv-reklam, tidningar, reklamtavlor och produktförpackningar 

för att kommunicera CSR-aktiviteter (Du et al., 2010).  

Mottagarna av kommunikationen gör dock sina egna val av kanaler och väljer de som 

passar deras behov på bästa sätt, uttrycker Lee et al. (2019). Tidigare studier har även 

visat att ett nyhetsreportage om ett företag och dess CSR-arbete endast påverkar 

mottagarnas känslor och åsikter kring företaget inom de områden som de själva finner 

intressanta eller anser vara viktiga, menar Lee et al. (2019), vilket talar för att 

mottagaren av informationen gör sina egna val och påverkas baserat på sina egna 

preferenser.  

Trovärdigheten hos konsumenterna ökar gentemot företaget om information kring 

företagets CSR-aktiviteter publiceras direkt i årsrapporter och andra mer utstuderade 

dokument än att göra det via olika typer av reklam, menar Morsing och Schultz (2006). 

Årliga rapporter kan vinna trovärdighet tack vare standardiseringen som är förknippad 

med dess utformning El-Bassiouny, Darrag och Zahan (2018).  
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Omvänt menar Saxton et al. (2017) att formella årsrapporter kan ge lägre trovärdighet 

kontra mindre formella kommunikationssätt, beroende på vilka signaler som företaget 

vill skicka ut.  

På senare tid har det blivit svårare för företag att ha kontroll över vad som 

kommuniceras om dem, på grund av en ökning av externa kommunikatörer, (e.g. 

konsumenter, bloggar och forum) som företaget inte har kontroll över (Du et al., 2010). 

Ett företag kan endast kontrollera innehållet och vad som ska kommuniceras ut till 

omgivningen om det förmedlas via egna kommunikationskanaler (Du et al., 2010). Det 

är med andra ord enklare enligt Du et al. (2010) för företaget att kommunicera ett 

positivt CSR-budskap genom sina egna kanaler än att få bra CSR-omdömen från 

externa kanaler.  

Sociala medier utgör ett mellanting av kontrollerade och okontrollerade kanaler, 

förklarar Lee (2016) genom att företaget väljer om det vill kommunicera CSR genom 

kanalen eller inte men saknar full kontroll över meddelandet. Ett företag som 

kommunicerar CSR via sociala medier signalerar därmed trovärdighet till sin 

omgivning eftersom företaget inte har kontroll över vilken feedback som kommer från 

dess mottagare (El-Bassiouny et al. 2018). Eftersom kommentarer via sociala medier 

blir synliga för andra användare är det viktigt att tänka på att endast de positiva 

kommentarerna kommer att gynna företaget, enligt El-Bassiouny et al. (2018) som 

samtidigt varnar för att negativa kommentarer har en större påverkan än positiva 

kommentarer. 

Det går via resonemanget från Du et al. (2010) hävda att företagen idag behöver välja 

mellan kontroll över kommunikationskanalen och därmed tappa i trovärdighet och å 

andra sidan ha mindre kontroll över kanalen men vinna i trovärdighet. Konsumenter 

kommer utifrån Du et al. (2010) troligtvis att uppfatta företaget som mer självintresserat 

när det kommunicerar sitt CSR-engagemang genom egna, kontrollerade kanaler, än via 

kanaler som inte kan kopplas till företaget. Eftersom människor oftast är mer kritiska 

mot meddelanden från källor som de själva uppfattar som partiska kan CSR 

kommunikation i dessa fall skapa mer skepsis och mindre trovärdighet (Wiener, 

Laforge & Goolsby, 1990).  

Liknande studier har genomförts av Yoon, Gurhan- Canli och Schwarz (2006) och 

Simmons och Becker-Olsen (2006) som visar att konsumenter reagerar mer positivt till 
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företagets CSR-arbete när informationen kommer från en neutral källa, till exempel en 

oberoende organisation som tillhandahåller objektiva utvärderingar av företagets 

verksamhet. Därför är det viktigt för företag att en opartisk aktör har varit delaktig i 

granskningen av företagets CSR-arbete innan det förmedlas ut i media (Yoon et al., 

2006 och Kim & Ferguson, 2018). Att som företag låta en tredje part godkänna sina 

påståenden skickar indirekta (eftersom en mellanhand finns) och trovärdiga signaler 

(Zerbini, 2017). 

Vidare framhåller Dawkins (2005) att företag inte bör underskatta kraften och 

räckvidden av anställda som CSR-kommunikatörer. En studie om anställdas 

förespråkande, genomförd av Dawkins (2005), visade att ungefär en tredjedel av de 

anställda hade rekommenderat sitt företag till någon i sin omgivning då företaget hade 

agerat utifrån ett ansvarsfullt sätt medan ungefär en lika stor del av de anställda inte 

hade rekommenderat sitt företag när företaget inte agerat ansvarsfullt. Företagets 

anställda har vanligtvis en bred omfattning bland andra intressegrupper genom bland 

annat sina sociala band och anses därför vara en källa till trovärdig information 

(Dawkins, 2005). Företag bör därför se över sina egna interna kommunikationskanaler 

och hitta ett sätt att engagera sina medarbetare och omvandla dem till företagens CSR-

förespråkare, menar Du et al. (2010). 

Konsumenter lyfts fram av Du et al. (2010) som en annan stark aktörsgrupp som kan 

fungera som en informell men trovärdig CSR- kommunikationskanal. Begreppet ”word 

of mouth” som handlar om att nöjda konsumenter sprider goda vitsord om företaget 

vidare till andra (Du et al., 2010) har blivit ett viktigt redskap som företag bör värdera 

högt och försöka utnyttja vid kommunicering av CSR. Detta eftersom 

kommunikationskanaler via internet, som bloggar, chattrum och sociala medier, som är 

förknippade med ”word of mouth”, har blivit mycket populära att använda (Du et al., 

2010). Även El-Bassiouny et al. (2018) lyfter fram företagets konsumenter som 

kommunikatörer av CSR-information via ”word of mouth”. 

Teorikapitlet ovan inleder med ett brett tema, som i detta fall är en konsuments 

förtroende för ett företag för att sedan smalna av mot CSR-kommunikation och 

trovärdigheten inom den och sedan kommunikationskanaler. Som vi nämnt tidigare vet 

vi mycket lite om vilken betydelse kommunikationskanaler har när det gäller trovärdig 

CSR-kommunikation till konsumenter, vilket gör en öppen och explorativ studie 

befogad. I nästa sektion beskriver vi de metodmässiga val som har format vår studie. 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra tillvägagångsätt för att genomföra 

denna empiriska studie, dvs redogöra för våra metodval. 

3.1 Forskningskontext 

För att applicera vår studie och det syfte vi presenterat i en relevant kontext ansåg vi att 

high-involvement produkter kunde vara ett lämpligt val. En high-involvement produkt 

kan sägas handla om att konsumenten behöver göra ett noggrant val innan sitt beslut att 

köpa produkten (Adenan, Ali & Rahman, 2018) och att en betydande summa pengar är 

inblandad i köpet (Jiang, Duan, Jain, Liu & Liang, 2015). Exempel på high-involvement 

produkter är bilar (Diamantopoulos, Smith & Grime, 2005), köksapparater (Jiang et al., 

2015), hemelektronik (Gu, Park & Konana, 2012). Vi valde att begränsa oss till att 

enbart inkludera produkter inom hemelektronik för vår kontext eftersom vi utgår ifrån 

att många äger exempelvis en mobiltelefon eller en Tv. 

Vårt val av high-involvement produkter som kontext för studien grundar sig i att CSR 

har en betydande påverkan på vilket märke som konsumenten väljer när det gäller high-

involvement produkter Zafran (2018). Även Huang (2015) poängterar betydelsen av 

CSR när det gäller high-involvement produkter och Ha och Janda (2014) menar att 

förtroendet är viktigt för konsumenten gällande dessa produkter. Vi anser att high-

involvement produkter utgör en intressant kontext för studien eftersom CSR och 

förtroende verkar vara viktiga delar för konsumenterna av dessa produkter. 

Målsättningen med denna kontext är att kunna tillämpa begreppen förtroende och CSR-

kommunikation på en empirisk nivå för att erhålla teoretiskt relevanta resultat och sedan 

ställa våra resultat i kontrast till existerande teori.  

3.2 Kunskapssyn 

I denna empiriska studie har vi utgått från den tolkande forskningstraditionen, det vill 

säga ett hermeneutiskt synsätt där utgångspunkten, enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) 

är att skapa förståelse inom ett ämne. Denna grundsyn är något som har följt med oss 

under arbetets gång och något som vi ständigt haft i åtanke vid utförande av studien, 

även om vi i början hade en inriktning mot mätbarhet och en kvantitativ 

forskningsmetod. Den hermeneutiska traditionen passar således vår undersökning, 
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eftersom vi är intresserade av att tolka och förstå konsumenters åsikter och tankar inom 

CSR-kommunikation, snarare än att försöka mäta och gradera deras åsikter.  

För att besvara studiens syfte som är “att öka förståelsen för kommunikationskanalernas 

betydelse för en förtroendeingivande CSR-kommunikation mot konsumenter” har vi 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling, som 

enligt Bryman och Bell (2013) och Sohlberg och Sohlberg (2013) lämpar sig när 

forskaren vill utgå ifrån en särskild uppsättning frågor men samtidigt behålla fördelen 

av att låta intervjupersonen besvara frågorna på sitt eget vis. Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer kan vi få djupa och ingående svar från respondenterna. 

I denna studie är vi intresserade av våra respondenters åsikter och Bryman och Bell 

(2013) säger att kvalitativa intervjuer passar när forskaren är inriktad mot 

intervjupersoners åsikter kring frågor, därför anser vi att valet av kvalitativa intervjuer 

är rimligt för denna studie. Valet av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod 

grundades utifrån resonemanget från Sohlberg och Sohlberg (2013) som menar att 

denna typ av intervju ger en frihet till respondenterna att besvara och resonera kring 

intervjufrågorna utifrån sina åsikter och erfarenheter. Att ge respondenterna denna frihet 

tror vi är en fördel för att kunna besvara vårt syfte eftersom vi tror att det kan finnas 

utrymme för diskussioner och olika resonemang inom ett område som innefattar 

trovärdighet och CSR-kommunikation och företag. 

Denna intervjuform ger även intervjuaren en fördel eftersom hen kan hjälpa sina 

respondenter att förstå frågorna genom att förklara frågeställningarna vid oklarheter 

samt ställa uppföljningsfrågor och anpassa ordningen på frågorna till den enskilda 

intervjun, förklarar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) och Bryman 

och Bell (2013). Fördelarna med semistrukturerade intervjuer upplevde vi som viktiga 

för vår undersökning, exempelvis eftersom vi ville ha möjligheten att förtydliga våra 

frågor vid eventuella oklarheter kring CSR-kommunikation och 

kommunikationskanaler. 

3.2.1 Forskningsansats 

Som vi tidigare nämnt har studiens mål varit att skapa förståelse inom ett specifikt ämne 

(kommunikationskanalernas betydelse för konsumenters förtroende för ett företag) och 

därför har vi valt att genomföra intervjuer för att få en mer djupgående forskningsgrund 

att basera vår studie på. Det finns två forskningsansatser att utgå ifrån, menar Bryman 
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och Bell (2013), nämligen en deduktiv och en induktiv ansats. Skillnaden mellan dessa 

två forskningsansatser är att den deduktiva ansatsen har sin utgångspunkt i att skapa nya 

hypoteser utifrån existerande teorier medan den induktiva ansatsen skapar nya teorier 

utifrån den verklighet som redan finns (Bryman & Bell, 2013 och Sohlberg & Sohlberg, 

2013).  

Eftersom vi har fått mer insikt och en tydligare tolkning av materialet under arbetets 

gång utgår vår studie ifrån en induktiv forskningsansats. Bryman och Bell (2013) samt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) säger att nya tolkningar under arbetets gång är vanliga 

inslag inom denna forskningsansats. När studiens teori ändras under arbetets gång bör 

forskare utgå från en induktiv ansats menar Bryman och Bell (2013) och detta är något 

som vår studie kännetecknas av då vi har ändrat och korrigerat teoriavsnittet ett antal 

gånger.    

3.3 Litteraturinsamling 

För att få ett informationsrikt teoriavsnitt har vi letat fram och valt ut vetenskapliga 

artiklar som passar vår studie genom att använda oss av databaser som Scopus, 

Discovery och Google Scholar, med flera. Vid artikelsökningarna använde vi oss först 

och främst av nyckelorden CSR, communication, trust, consumer och channel. Utöver 

vetenskapliga artiklar har vi även använt oss av böcker i form av studentlitteratur och 

andra böcker som vi har bedömt vara relevanta för vårt ämnesområde. Vi har granskat 

alla artiklar och kontrollerat huruvida vi ansett dem vara pålitliga eller inte innan de har 

använts i studien. För att få en trovärdig studie med hög kvalité är det en god idé att 

lägga vikt vid källornas, äkthet, oberoende, tendensfrihet och tidssamband, menar 

Thurén (2005). I denna studie har vi försökt följa dessa kriterier. 

Eftersom vi endast har använt oss av så kallade ”peer-reviewed” artiklar i studien ökar 

det både studiens trovärdighet och äkthet i enlighet med Thurén (2005). Enligt Thurén 

(2005) handlar kriteriet oberoende om att författarna ska använda primärkällor och inte 

sekundärkällor vid sökning av artiklar. Vi har alltid haft som mål att leta fram 

primärkällor och använda oss av dem i vår studie. När det handlar om tendensfrihet 

menar Thurén (2005) att studien inte får påverkas av författarnas personliga åsikter eller 

andra intressen. Vi anser att våra personliga åsikter aldrig styrt eller påverkat någon del 

av studien. För att uppnå hög trovärdighet i studien har vi ständigt strävat efter att 

använda oss av pålitliga källor och litteratur. Vi har även försökt att använda oss av 



 

15 

 

nyligen publicerade artiklar i stor utsträckning för att uppfylla det sista kriteriet 

(tidssamband), det vill säga att inte använda allt för gamla källor (Thurén, 2005).  

3.4 Urval av respondenter 

För att besvara studiens syfte strävade vi efter att hitta respondenter med någorlunda 

goda kunskaper inom CSR med möjlighet att ge oss tydliga och bra svar med mycket 

information. Gällande semistrukturerade intervjuer som metod för en studie är det 

viktigare att finna intervjupersoner som kan bidra med viktig och värdefull information 

till intervjuns frågor, snarare än att fokusera på att hitta ett representativt urval (Bryman 

& Bell, 2013). Urvalet i kvalitativa studier är sällan statistiskt representativt eftersom 

det ofta inte går att avgöra vilken population som forskaren gör sitt urval ifrån (Bryman 

& Bell, 2013 och Svensson & Starrin, 1996). För att öka chanserna till att erhålla 

relevanta svar från våra intervjupersoner valde vi, i enlighet med Bryman och Bells 

(2013) råd, att genomföra en mindre pilotundersökning innan den primära 

undersökningen. Detta ger forskaren en idé om vilka personer som kan vara rimliga att 

intervjua för att erhålla ett bra urval och därmed bra möjligheter att besvara studiens 

syfte (Bryman & Bell, 2013). 

3.4.1 Respondenternas bakgrund 

De personer som intervjuades tillhör olika arbetsmarknader med varierande arbetstitlar. 

Vi har valt att lyfta fram respondenternas arbetstitlar för att läsaren ska kunna relatera 

respondenternas svar med deras bakgrund. De flesta av respondenterna är verksamma 

inom den privata sektorn inom olika branscher, exempelvis ekonomi (4,8 och 10) 

produktutveckling/ingenjör (5,7 och 14) och logistik (1 och 2). Respondent 3 

(gruppchef) och 6 (handläggare) arbetar inom samma myndighet och tillhör den 

offentliga sektorn. Bland våra intervjupersoner finns även två studerande på 

universitet/högskola (respondent 11 och 13). En av respondenterna är egen företagare 

inom restaurangbranschen (9) och en arbetar på en bank som Knowledge and 

methodology Manager (15) och en är säljchef på ett företag (16). Respondent 12 arbetar 

som marknadskoordinator inom ett stort företag och respondent 17 är dataanalytiker.   
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3.5 Pilotundersökning 

Vår pilotundersökning indikerade att vissa av personerna vi samtalade med inte hade 

önskvärd kunskap om CSR och kunde således inte besvara frågorna på ett givande sätt. 

Efter den upptäckten valde vi att omformulera vissa frågor samt byta ut några frågor för 

att öka chanserna till fler relevanta svar. Vi ansåg även att det skulle bli nödvändigt att 

söka intervjupersoner med bättre kännedom om CSR, exempelvis produktutvecklare, 

produktingenjörer och andra personer som kommer i kontakt med uttrycket via sitt 

dagliga arbete.  

Trots personernas olika befattningar medverkade samtliga intervjupersoner i 

intervjuerna i egenskap av konsumenter, för att behålla relevansen i urvalet med tanke 

på att vår studie och dess syfte utgår från ett konsumentperspektiv. Tidigare studier 

inom CSR-kommunikation har inte ofta fokuserat på konsumenters perspektiv, berättar 

Kim (2019), vilket ökar relevansen för vårt val av konsumenter som urval. 

3.5.1 Intervjuguidens utformning 

Under intervjutillfällena använde vi oss av en intervjuguide, vilket är en god idé för att 

försöka få ut så mycket information från respondenten som möjligt (Bryman & Bell, 

2013 och Kvale & Brinkmann, 2009). Efter utförandet av pilotundersökningen valde vi 

att omformulera samt byta ut vissa frågor i intervjuguiden för att få mer djupgående svar 

från respondenterna. Vi utformade vår intervjuguide med olika teman och 

frågeställningar utifrån vårt syfte och den teori som vår studie bygger på. Intervjuguiden 

hjälpte oss under intervjutillfället att avtäcka viktiga teman som vår empiri senare 

utformades efter.  

3.6 Utförande av intervjuer 

Vid personliga intervjuer påstår Esaiasson et al. (2012) att respondenter känner sig 

tryggare och mer bekväma när de själv får bestämma tid och mötesplats, vilket 

respondenterna i denna studie fick bestämma. Först skickades en förfrågan ut via sociala 

medier, Facebook i detta fall, för att ta reda på om respondenten kände till begreppet 

CSR, det vill säga företagens miljö- och samhällsansvar. De respondenter som kände till 

betydelsen av CSR fick en förfrågan om de var villiga att ställa upp på en intervju. 

Innan varje intervjutillfälle bestämdes en tid och plats som passade respondenten bäst 

för att genomföra intervjun på.  
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Två av intervjuerna utfördes direkt på en av författarnas arbetsplats. Resterande 

intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats, hemma hos dem eller på ett 

café. De flesta intervjuer genomfördes i Gävle förutom tre, en intervju genomfördes i 

Thailand med anledning av att en av författarna befann sig där under denna tiden och 

resterande två utfördes i Bollnäs. Samtliga som intervjuades är dock svenska 

medborgare. Vid intervjuerna ombads respondenterna att utgå ifrån ett företag (benämns 

ibland “det valda företaget” i kommande delar) och en produkt som de själva äger och 

anser vara en high-involvement produkt, när de besvarade våra frågor. Mobiltelefoner, 

TV-apparater och datorer från Apple, Samsung, LG och Sony var de vanligaste 

produkterna och företagen som förekom i intervjuerna. 

För att respondenterna skulle få en förståelse om vad uppsatsen handlar om förklarades 

syftet kort innan varje intervjutillfälle. Efter varje intervju fick respondenten läsa 

igenom svaren för att kontrollera om all information fanns med och om svaren var 

korrekt uppfattade från vår sida. Vid ett fåtal tillfällen fick svaren korrigeras i samråd 

med respondenten innan intervjun godkändes från deras sida. Vi bestämde att 

respondenternas namn inte skulle vara med i studien utan enbart deras befattning och 

arbetsbransch.  

Vi valde att inte spela in intervjuerna eftersom intervjuerna var relativt korta. 

Intervjutiden varierade allt från 25 till 45 minuter. Istället bestämde vi att enbart föra 

anteckningar och skriva ner respondentens svar direkt på en laptop efter att frågorna 

framfördes. Att spela in intervjuer är dock en vanlig del av kvalitativ forskning för att 

analysera vad respondenten sagt och hur denne har framfört sina åsikter (Bryman & 

Bell, 2013). 

Vi har ständigt haft i åtanke att följa alla etiska aspekter både innan, under och efter 

varje intervjutillfälle för att eftersträva en god forskningsetik till vår studie. Etiska 

aspekter är något som både Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) och 

Bryman och Bell (2013) benämner. De etiska aspekterna som vi har tagit del av vid 

genomförande av intervjuerna är; anonymitet- och konfidentialitetskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Då vi har valt att hålla våra respondenter anonyma har vi tagit hänsyn till anonymitet- 

och konfidentialitetskravet i överensstämmelse med Bryman och Bell (2013). Det 

betyder att vi har behandlat all information som förmedlades från respondenterna vidare 
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till oss under intervjutillfällen anonymt och att endast vi har tillgång till detta material 

och ingen utomstående. 

Eftersom vi valde att informera respondenterna om studiens syfte innan varje intervju 

genomfördes tog vi informationskravet i beaktning. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna informeras om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta och 

lämna intervjun när som helst. Detta meddelades till alla respondenter innan varje 

intervjutillfälle. Respondenterna fick också en redogörelse från oss att deras intervjusvar 

endast skulle användas för att besvara studiens syfte och inget annat, därav tog vi 

hänsyn till nyttjandekravet i enlighet med Bryman och Bell (2013) och Backman et al. 

(2012). 

3.7 Metodkritik 

Kritik har riktats mot kvalitativa studier eftersom forskaren anses inneha en allt för 

central roll i datainsamlingen, vilket innebär att forskaren till stor del är den som avgör 

hur resultaten kommer att framställas (Bryman & Bell, 2013). Eftersom kvalitativa 

studier bygger på forskarens subjektiva bedömningar har kritik även riktats mot 

studiernas bristande möjligheter till replikerbarhet och generaliserbarhet (Bryman & 

Bell, 2013 och Svensson & Starrin, 1996). Vi är medvetna om att våra roller som 

intervjuare innebär ett stort ansvar att återge en riktig bild av våra intervjupersoners 

svar, vilket vi anser att vi har gjort. Vi är även medvetna om att vårt val att inte spela in 

våra intervjuer kan ses som en brist i arbetet men vi anser att vårt sätt att nedteckna 

respondenternas svar fångade in deras svar och ordalag på ett tillförlitligt sätt och att 

vårt syfte således har kunnat besvaras. 

3.8 Analys av data 

Vår analys av den data som genererades av våra intervjuer skedde inte parallellt med 

datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes och sammanställdes innan en analys av 

datan inleddes. Efter intervjuernas sammanställning letades teman och mönster i den 

insamlade datan, vilket kan kallas kodning, enligt Elliott (2018). Kodning inom 

kvalitativa studier är den grundläggande delen i arbetet där forskaren bryter ned sina 

data för att bygga någonting nytt, genom att kartlägga data för att få en överblick över 

olika data och skapa en mening med den insamlade datan i relation till studiens syfte 

(Elliott, 2018). 



 

19 

 

Arbetet med att analysera datan började med att upptäcka teman med hjälp av vår 

intervjuguide samt genom att ständigt förhålla oss till den teori vi funnit inom området, 

vilket LeCompte (2000) säger är en rimlig början av en analys. Denna första granskning 

gav relativt breda teman och gav oss en uppfattning om likheter och skillnader bland 

respondenternas åsikter. I ett senare skede fann vi svar som kan uppfattas som 

motsägelsefulla med bakgrund av åsikter från föregående frågor. Vi märkte vid ett 

flertal tillfällen att den enskilde respondentens åsikt i en fråga borde ha givit ett liknande 

svar på nästkommande fråga, vilket inte alltid var fallet. Skillnaderna var i många fall 

stora, vilket gav upphov till intressanta fynd att analysera. 

Processen att analysera den empiri vi samlat in handlade således mycket om att läsa 

igenom respondenternas svar ett flertal gånger och skriva upp i kortfattad form vad de 

svarat, i likhet med vad LeCompte (2000) också framför. När vi skapade våra teman 

kunde vi ibland finna teman som baserades på frekvensen av vissa svar från 

respondenterna och i de fall när våra intervjuer visade en tydlig majoritet av en viss 

åsikt var det enkelt att hitta ett tema, vilket enligt LeCompte (2000) kan vara ett sätt att 

hitta teman. Vi var dock försiktiga med att låsa in oss vid ett visst tema och processen 

med att läsa igenom svaren en gång till kunde ge oss en annan syn på temat eller öppna 

upp för en koppling till andra teman, likt rekommendationerna från LeCompte (2000). 

Genom bearbetningen av data märkte vi att svaren kan se likartade ut textmässigt men 

det är inte säkert att två respondenter egentligen säger samma sak. För att urskilja vilka 

av de intervjuade som säger samma sak och vilka som inte säger samma sak gäller det 

att även ta i beaktning respondentens inställning till frågeställningarna; är de kritiska till 

CSR? Är de engagerade? Är de kunniga? - för att kunna göra en god tolkning av deras 

svar. Detta blev vi varse om när vi fann teman som baserades på frekvens av svar, när vi 

ibland behövde läsa igenom vissa svar mer noggrant för att upptäcka att svaren kunde 

skilja sig åt markant.  

En annan lärdom vi gjorde från analysen är att det är lätt att finna för många små teman 

som i sig inte bidrar vidare mycket till syftet med studien. Dock fann vi det positivt att 

skissa på vissa teman som vi senare kunde kombinera med andra teman som påminde 

om varandra. Det kan även vara intressant att ställa teman som inte alls liknar varandra 

mot varandra (LeCompte, 2000), vilket vi också gjorde. 
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Vi betraktade även respondenternas bakgrund och ställde den i kontext med de svar som 

framkom under intervjuerna för en djupare analys (se diskussionsavsnittet för vårt 

resonemang kring detta). Genom hela analysen hade vi studiens syfte och teori som 

referenspunkter att koppla de empiriska fynden till för att kunna genomföra analysen på 

ett trovärdigt sätt. 
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4. Empiri 

I denna del går vi in på respondenternas åsikter i frågor om kanaler inom CSR-

kommunikation och trovärdighet/ förtroende. Generellt för de allra flesta av våra 

respondenter är att de säger sig vara bekanta med CSR i någon utsträckning. Vissa 

nämner att de stött på begreppet inom sina studier på universitet och/eller genom sitt 

nuvarande arbete. Vissa respondenter säger att de inte är vidare insatta i CSR, men 

lyckades ändå nämna relevanta delar inom CSR. Närmast följer en sektion angående 

respondenternas åsikter kring sitt upplevda förtroende för det företag de utgått ifrån 

när de besvarat våra intervjufrågor. Samtliga referenser och citat i denna del är 

hämtade från personlig kommunikation (2019). 

4.1 Förtroende för företaget och märket 

Svaren från våra genomförda intervjuer visar att i stort sett samtliga intervjupersoner 

känner ett förtroende för det företag som tillverkar deras respektive high-involvement 

produkt, oavsett om de använt produkten i en vecka eller under flera år. Utifrån de svar 

vi har tagit del av går det generellt säga att intervjupersonerna känner ett förtroende för 

företaget genom dess produkter i termer av kvalitet, även om vissa nämnde andra 

aspekter såsom företagets engagemang för hållbarhet, miljön och företagets höga 

försäljningssiffror.  

Respondent 8, som till vardags jobbar som civilekonom, säger “jag känner ett stort 

förtroende för märket Samsung eftersom de tillverkar produkter med hög kvalitet, 

speciellt när det gäller TV-apparater och mobiltelefoner. De har alltid fått bra 

recensioner och märket associeras med hållbarhet och bra kvalitet.” Generellt visar 

svaren från intervjuerna att de tillfrågade känner ett förtroende för sitt valda företag, där 

produktens kvalitet inte sällan nämndes som faktorer för ett starkt förtroende till 

företaget.  

4.2 Engagemanget för CSR  

Den generella uppfattningen bland våra respondenter är att CSR är någonting viktigt 

som företag i stort behöver arbeta med. Uppfattningen om att CSR är viktigt och att just 

miljöaspekten lyftes fram, såg vi bland många av de intervjuade. Respondent 8 

uttrycker “ja, det är väldigt viktiga frågor speciellt ur ett miljöperspektiv. Alla företag 
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som massproducerar olika produkter bör tänka ur ett miljöperspektiv anser jag. Det 

kommer gynna alla människor både nu och i framtiden.”   

Trots den tydliga uppfattningen om vikten av CSR påträffades några mer kritiska åsikter 

kring CSR. Respondent 7 (produktutvecklare) anser förvisso att CSR är ett viktigt 

område för företag men uttrycker att “för mig som konsument så kan du stämpla dina 

varor med en svanenmärkning eller någon annan miljömärkning utan att jag som 

konsument har någon aning om vad detta innebär. På vilket sätt produkten jag köper 

faktiskt håller måttet eller uppfyller vissa krav för att få dessa märkningar, det är saker 

som aldrig framgår.” 

När vi senare ställde frågan huruvida CSR påverkar de intervjuade vid ett köp av en high- 

involvement produkt fann vi ett mindre tydligt engagemang för CSR. Endast två av våra 

respondenter antyder att de påverkas positivt av CSR. Desto fler av intervjupersonerna 

svarar istället tydligt att CSR inte alls påverkar dem vid ett köp av en high-involvement 

produkt, trots att de tidigare tydligt uttryckt ett engagemang för vikten av CSR och 

företags arbete med dessa frågor. Respondent 8 säger att “dessvärre så gör de inte det. 

För mig är det viktigt att produkten håller hög kvalitet och fått bra recensioner.” Samma 

person uttryckte tidigare att “ja, det är väldigt viktiga frågor speciellt ur ett 

miljöperspektiv.”  

Vissa av de tillfrågade påverkas till viss del av CSR och vi kände igen vissa svar från 

olika respondenter. Vissa svarade att CSR har en viss påverkan men främst när det 

gäller en situation i vilken konsumenten behöver välja mellan två till synes likadana 

produkter och att CSR först då skulle få en avgörande roll. Respondent 4 

(redovisningskonsult) uttrycker att det kan vara en avgörande faktor om jag står och 

väger mellan två olika alternativ från olika företag men det är ingenting som ligger till 

grund initialt.” Andra anser att CSR egentligen inte påverkar dem vidare mycket men att 

det kan finnas i tankarna ibland.  

Andra respondenter anser att produkten i fråga är avgörande. Vissa av de tillfrågade ser 

olika på typen av produkt och vilken roll den spelar i kombination med CSR:s roll vid ett 

köp.  Respondent 12 (marknadskoordinator) menar att när det handlar om dyrare 

produkter får CSR en större roll och att företagets värderingar blir viktiga men säger 

“däremot när det kommer till vardagsprodukter, som livsmedelsprodukter och liknande, 

så tenderar jag att köpa det billigaste i många fall.”  Andra respondenter anser tvärtom att 
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CSR har en större påverkan vid köp vardagsprodukter i jämförelse med dyrare high-

involvement produkter. 

Den trend vi märkte bland svaren är att konsumenter tycker att CSR är en viktig del i ett 

företags verksamhet, även om vi uppfattade att vissa är kritiska till företags CSR-

engagemang och det trovärdiga i det. I ett köptillfälle såg vi att CSR inte alls har samma 

betydelse för konsumentens val av produkt, i jämförelse med betydelsen av CSR i ett mer 

generellt perspektiv. Nästa sektion berör konsumenternas (respondenternas) uppfattning 

om det valda företagets CSR-arbete samt hur kontakten med det valda företagets CSR-

kommunikation sker och därmed vilka kanaler som är inblandade. 

4.3 Kännedom om det valda företagets CSR och dess kommunikation  

De flesta av våra respondenter har ingen bra uppfattning om hur det valda företaget 

visar sitt CSR-engagemang. Majoriteten av respondenterna påstår att de inte vet om 

eller hur det valda företaget arbetar med CSR-frågor. Några av de tillfrågade säger att 

de inte har några tankar kring det valda företagets CSR-arbete men hoppas på att 

företaget är aktivt i CSR-frågor. Respondent 8 säger till exempel “jag har ingen tanke 

eller åsikt om det tyvärr, men de borde göra det eftersom Samsung är så pass stort 

företag världen över.” 

Somliga har dock bättre koll på detta och beskriver detaljerat hur deras valda företag 

visar ansvar, exempelvis respondent 10 som säger “ja, till en viss del då de prioriterar 

lägre energiförbrukning i sina tv-apparater så har de (LG) ambitionen i någon måtta att 

ta socialt ansvar genom bland annat miljöpåverkan.” En annan av våra intervjupersoner 

talar gott om sitt valda företags sociala ansvar på global nivå där företaget är aktivt i 

bland annat Afrika, genom att utbilda människor.  

Andra intervjupersoner är mindre positiva till det valda företagets CSR-engagemang, 

trots kännedom om hur företaget arbetar med CSR. Några framhåller att det valda 

företaget påstår sig vara miljömedvetet och ta ansvar för klimatet, dock belyser de 

baksidan av verksamheten och tycker att företaget inte borde producera i den 

utsträckning som de gör idag, om de verkligen bryr sig. Dessa personer misstror 

företagets ansträngningar och tror att det finns bakomliggande intressen. Respondent 14 

säger att arbetet med miljön troligen är för att “stärka sitt varumärke och göra det mer 

attraktivt, jag tror inte att det handlar så mycket om att man verkligen bryr sig om en 
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arbetare i något U-land eller om det flyter omkring avfall på land och hav.” Misstron 

mot företagens egentliga motiv är en trend vi fann bland en del av våra intervjupersoner. 

Även när det gäller respondenternas svar på hur de kommer i kontakt med det valda 

företagets CSR-kommunikation går det se att en majoritet inte vet hur de gör det, och 

vissa påstår att de inte bryr sig om detta. Respondent 6 (handläggare) säger “det vet jag 

inte men all sådan information borde finnas med på deras hemsida. Jag är inte i kontakt 

så mycket med MSI för att det ska vara i mitt intresse.” Andra respondenter uttrycker 

inget direkt ointresse för CSR-kommunikation men tycker att företagets kommunikation 

kan vara tydligare och att det som konsument blir svårt att bedöma hur de kommer i 

kontakt med företaget i detta avseende. 

Strax under hälften av våra respondenter svarar dock utan osäkerhet angående kontakten 

med företagets CSR-kommunikation. Olika kommunikationskanaler framkommer bland 

svaren och de som nämns mest frekvent är sociala medier (e.g. Twitter) och företagets 

hemsida. Respondent 4 säger till exempel att Twitter är kommunikationskanalen som 

gäller för kontakt med det valda företaget och att hen själv är en flitig Twitter-användare. 

Andra kanaler som nämns är nyheter, reklamaktiviteter och andra konsumenter.  

Bland våra svar inom denna sektion kan vi se att många av de tillfrågade inte vet hur det 

valda företaget arbetar med CSR, dock har vissa en djupare kunskap om detta och somliga 

uttrycker även kritik mot trovärdigheten i företags CSR-arbete. Gällande kontakten med 

det valda företagets CSR är det återigen många som inte är insatta eller intresserade i 

denna fråga medan andra tydligt nämner exempelvis sociala medier som deras kanal för 

kontakt med företagets CSR-kommunikation. I nästa del redogörs respondenternas åsikter 

kring trovärdiga kommunikationskanaler. 

4.4 Trovärdiga kommunikationskanaler och trovärdigheten i dem  

Utifrån de svar vi samlat in från våra intervjupersoner går det att se tre olika typer av 

åsikter gällande trovärdiga kanaler. Vissa påstår att de ser det valda företagets CSR-

kommunikation som trovärdig om företaget själv kommunicerar meddelandet. 

Respondent 6 menar angående kommunikationen att “kanske ett faktablad som medföljer 

produkten kan vara ett bra sätt men även på produktens förpackning. Företagets hemsida 

är nog det bästa alternativet.” Andra respondenter inom denna grupp nämner också 

företagets hemsida men även Tv-reklam, produktbeskrivning och pressmeddelande som 

trovärdiga och förtroendeingivande kommunikationskanaler.  
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De allra flesta av våra respondenter tillhör dock den grupp som uttrycker en mer kritisk 

syn på trovärdig CSR-kommunikation och ställer krav på objektivitet och transparens från 

företagens sida när de står för sin egen kommunikation. Hållbarhetsrapporter nämns av 

vissa respondenter som en trovärdig kanal när informationen i dem granskas av opartiska 

aktörer innan innehållet i dem publiceras. Respondent 5 (produktingenjör) anser att Apple 

kan “publicera information på deras hemsida och kanske på olika sociala medier. Det blir 

trovärdigt om Apple har gedigna och kompletta rapporter på sin hemsida eftersom 

företaget har ett opartiskt företag som granskar verksamheten.”   

Vidare anser vissa respondenter att CSR-kommunikationen kan komma direkt från 

företaget men att det behövs standardiseringar gällande hur företagets produkter är 

godkända enligt miljöaspekter och att det behöver finnas ett sätt att jämföra olika företag 

med avseende på CSR, exempelvis genom certifikat. Respondent 17 säger att om 

kommunikationen “presenteras på ett standardiserat sätt i tekniska specifikationer är det 

väldigt lätt att se vilken produkt som faktiskt är bäst även ur ett CSR perspektiv. Till 

exempel certifieringar för fabriker, miljöklassning på material i produkten m.m.”  

Respondenten föredrar nyheter och andra oberoende kanaler för en trovärdig 

kommunikation och menar att om kommunikationen kommer direkt från företaget 

“behöver det finnas väldigt tydliga och jämförbara faktapunkter för att det ska bli 

trovärdigt.” Personen uttrycker också att pressmeddelanden och reklam inte är trovärdiga 

kanaler eftersom företaget då kan “delge budskapet på vilket sätt de vill utan att man som 

konsument kan jämföra olika företag och produkter på ett tillförlitligt sätt.” 

Andra respondenter är också tydliga med att trovärdigheten i CSR-kommunikationen 

ökar när konsumenten kan ta del av feedback om företaget genom oberoende kanaler, 

såsom andra konsumenter och genom nyheter. Respondent 9 (egenföretagare) menar att 

det är “absolut mer trovärdigt om företaget ej behöver marknadsföra sitt eget CSR-

arbete.” Vissa nämner att en kombination av företagets kontrollerade kanaler samt 

okontrollerade kanaler som trovärdig och objektiv kommunikation. Respondent 16 tror 

på en kombination av kontrollerade och okontrollerade kanaler men uttrycker “jag tycker 

inte att sättet de meddelar sitt engagemang på spelar någon roll. Det viktiga är att de är 

transparenta med deras projekt så att man själv kan granska dem.”  

Några av våra respondenter tillhör en tredje grupp, som är mer kritiska än övriga gällande 

kommunikation från företaget själv. Den studerande respondent 11 anger oberoende 
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kanaler (andra konsumenter och nyheter) som trovärdiga men tycker inte att någon 

kommunikation ska komma från företaget själv; “om företaget självt ger informationen 

kan jag tycka att företaget är lite självgott och för mån om sina egna intressen.” Uttalandet 

från respondenten känns igen från andra respondenter som inte känner att kommunikation 

direkt från företaget kan uppfattas som genuin och därmed trovärdig eftersom de upplever 

att CSR-arbetet snarare är ett tvång än ett eget intresse.  

Vissa nämner de anställda i företaget som en objektiv och trovärdig 

kommunikationskanal. Dessa respondenter menar att företagets anställda är en trovärdig 

källa eftersom de kan ge ett annat perspektiv på hur företaget egentligen arbetar och hur 

det tar hand om sina anställda, kontra vad företaget faktiskt förmedlar till sin omgivning. 

Respondent 13 säger angående trovärdigheten i kommunikationen att det är viktigt “att 

höra bra saker om företaget från dess anställda i lägre positioner inom företaget.”  

En annan kanal som nämns bland våra respondenter i denna grupp och som återigen 

hänger ihop med kravet på transparens och objektivitet är NGO:s; oberoende 

organisationer som kan vara ideella. Respondenterna som nämner NGO:s som trovärdig 

kanal uttrycker även skeptiska åsikter kring trovärdigheten i konsumenter som 

kommunikationskanal. Respondent 14 säger “en konsument eller ett annat företag skulle 

jag inte lita så mycket på eftersom de är mer eller mindre färgade av olika samarbeten 

och intressen. Personen vill därför hellre höra från en NGO “som inte har några 

kopplingar eller krav att prata väl om Apple.” 

När det gäller trovärdiga kommunikationskanaler fann vi att respondenterna grovt kan 

delas in i tre grupper, de som är relativt okritiska till trovärdigheten i kommunikationen 

som kommer från företagets kontrollerade kanaler. Den andra gruppen är de som tycker 

att kommunikationen från företaget kan vara trovärdig ifall den kombineras och stödjs av 

opartiska kanaler. Den tredje gruppen är de som är mycket kritiska till trovärdigheten i 

ett företags CSR-kommunikation och inte tycker att företaget borde kommunicera sitt 

CSR-ansvar alls, om trovärdigheten ska bevaras. 
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5. Analys 

I detta avsnitt sammanställs och analyseras studiens empiriska material genom tolkning 

och reflektering kring tidigare forskning som vi har tagit del av i vårt teoriavsnitt.  

 

5.1 Generellt förtroende 

Våra intervjuer visar att respondenterna känner ett förtroende för företaget bakom 

respektive high-involvement produkt som intervjuerna baserades på. Respondenterna 

nämnde inte sällan produktens kvalitet som kriterium för deras förtroende till det valda 

företagets varumärke. Detta kan knytas till Chaudhuri och Holbrook (2001) och Swaen 

och Chumpitaz (2008) resonemang om förtroende (första dimensionen) till ett företag 

som beskrivs som konsumentens förtroende för företagets prestanda och tekniska 

kompetens. 

Andra respondenter nämner att de litar på företaget eftersom det håller vad det lovar 

konsumenterna, vilket liknar beskrivningen av den andra dimensionen av förtroende i 

Swaen och Chumpitaz (2008). Respondenternas förtroende gentemot företaget kan 

sägas hänga ihop med kvaliteten på produkten. Detta kan relateras till Morsing och 

Beckmann (2006) som också nämner hur viktigt det är att produkten håller hög kvalitet 

för att konsumenten ska fortsätta handla från samma företag. Morsing och Beckmann 

(2006) anser att produktens kvalitet är en nyckelfaktor vid ett köpbeslut.  

Våra respondenter har använt sina high-involvement produkter under olika lång tid, 

vissa i ett flertal år. Dock känner respondenterna generellt sett ett förtroende för sitt 

märke, vilket ytterligare stärker idén om att ett förtroende för företaget är en viktig 

komponent för att skapa långsiktiga relationer mellan konsument och företag, (e.g. 

Huang, 2015, Bhattacharya & Sen, 2003 och Manimalar et al., 2016). 

5.2 Viktigt med CSR men inte vid köptillfället 

När vi frågade våra intervjupersoner om vikten av CSR-arbete visade det sig att de allra 

flesta tycker att CSR-arbete är en viktig del av företagens verksamhet. Endast en av de 

intervjuade anser att det inte är viktigt att företaget arbetar med CSR, eftersom hen 

anser att det är otydligt vad exakt CSR handlar om samt att hen upplever att det bara 

verkar vara viktigt för större företag att arbeta med CSR, vilket urholkar meningen med 

det. En annan av de intervjuade anser att CSR-arbete är viktigt men personen ställer 
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krav på trovärdighet i arbetet och tycker ofta att företag är falska i sina engagemang och 

egentligen endast söker god publicitet istället för att vara engagerade på riktigt i CSR-

frågor. Detta i likhet med Vollero et al. (2018) som menar att konsumenter kan 

genomskåda ett företag som endast formellt engagerar sig i CSR-frågor, med risk för att 

företaget tappar i förtroende och legitimitet. Vår vinkel i denna aspekt är att vi upplever 

att det är främst de konsumenter med goda kunskaper inom CSR som skulle kunna 

genomskåda företagets egentliga engagemang för CSR, medan Vollero et al. (2018) inte 

väger i konsumentens kännedom om CSR i frågan. 

Vikten av CSR visade sig mindre uppenbar när respondenterna svarade på hur CSR 

påverkar dem vid ett köp av en high-involvement produkt. Ungefär hälften av de 

tillfrågade säger att CSR inte har någon påverkan vid köp, medan ett lika stort antal 

personer säger att CSR har en viss påverkan vid ett köp. En av de intervjuade påstår att 

hen påverkas av det valda företagets CSR men “försöker stå emot att köpa nya varor 

och helst av allt hade jag varken haft mobil eller dator från Apple. Men eftersom jag 

lever i ett samhälle och har ett jobb där jag är beroende av sådana prylar är det svårt att 

stå emot.” Uttalandet kan tolkas som att CSR har en negativ påverkan vid ett köp.  

Det intressanta bland svaren på dessa frågor är att CSR verkar vara mer viktigt “på 

pappret” än vid ett köp. Exempelvis säger respondent 1 (teamleader logistikbranschen) 

att det är viktigt att företag arbetar med CSR och att “om företag kan hjälpa till med att 

inte förorena miljön i onödan så är det positivt på lång sikt för både oss människor och 

samhället vi bor i.” Många av de intervjuade är överens om vikten av CSR i företagets 

verksamhet men vid ett köp fann vi många svar i stil med Respondent 2 

(logistikansvarig), som säger att CSR “är inget jag tänker på vid ett köp.” Även 

respondent 8 gav ett typiskt svar “för mig är det viktigt att produkten håller hög kvalitet 

och fått bra recensioner.”  

En fråga som väcks utifrån empirin är relaterad till agerandet från konsumenterna. I 

teorin inom CSR-kommunikation och företag skriver Vollero et al. (2018) att företag 

ibland bara formellt engagerar sig i CSR-frågor utan att praktiskt visa samma 

engagemang. Den empiri vi samlat in tyder på en liknande trend bland våra intervjuade. 

De flesta anser att CSR är ett viktigt område i ett företags verksamhet men i en praktisk 

situation (köptillfälle) är CSR betydligt mindre viktigt för våra respondenter. På så vis 

går det utifrån vår studie argumentera för ett stundtals liknande beteende hos både 

konsumenter och företag när det gäller det egentliga intresset för CSR.  
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5.3 CSR och kommunikationen hos det valda företaget 

Trots att många av våra respondenter har använt high-involvement produkter från det 

valda företaget i ett flertal år fann vi att många inte har en god uppfattning om hur 

företaget arbetar med CSR eller hur de kommer i kontakt med företagets CSR-

kommunikation. Respondent 15 har till exempel använt produkter från Samsung i cirka 

10 års tid men är osäker på hur företaget arbetar med CSR eftersom “det är inget som de 

marknadsför särskilt mycket” och säger att deras kommunikation inte är bra. 

Respondent 17 menar att hen inte känner till att Sony ska ha profilerat sig som ett 

socialt ansvarsfullt eller miljövänligt företag och har inte tidigare varit i kontakt med 

företagets CSR-kommunikation, trots 5–6 års användning av deras produkter. Vissa av 

intervjupersonerna verkar dessutom vara ointresserade av det valda företagets CSR-

kommunikation, exempelvis respondent 6 säger “jag är inte i kontakt så mycket med 

MSI för att det ska vara i mitt intresse.” 

Att konsumenter inte känner till hur företags CSR-engagemang yttrar sig och vilka 

sociala frågor som företaget står bakom är inte ovanligt, enligt Morsing och Beckmann 

(2006) och Du et al. (2010). Dock fann vi att vissa respondenter enligt egen utsago är 

direkt ointresserade av CSR, vilket skulle kunna hänga ihop med resonemanget om att 

konsumenter vanligen inte är insatta i CSR, även om exempelvis Du et al. (2010) inte 

resonerar kring konsumenters bristande intresse.    

Respondent 15 tycker att “sitt” företags CSR-kommunikation är dålig, vilket inte är 

märkligt med tanke på den försiktighet som företag behöver tillämpa i sin balans mellan 

att nå ut med sin CSR-kommunikation utan att kommunicera för starkt och framstå som 

självgoda i sina konsumenters ögon och därmed riskera ett lägre förtroende från dem 

(Kim & Ferguson, 2018 och Kim & Lee, 2018). Det går att argumentera för att 

företagens CSR-kommunikation och framgången med att nå ut med den till 

konsumenter handlar om hur väl företagen hittar den balans som e.g. Kim och Ferguson 

(2018) pratar om. Ur ett annat perspektiv går det fundera över huruvida personerna med 

sämre kännedom om företagets CSR-kommunikation är aktiva i sitt sökande efter CSR-

signaler.  

För att signalering om CSR-ansvar ska fungera effektivt behöver mottagarna söka efter 

dessa signaler (Ching & Gerab, 2017, Spence, 2002 och Janney & Folta, 2006), vilket 

det kan finnas anledning att tro att vissa av våra respondenter inte gör och inte heller är 
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intresserade av. Enligt resonemanget från Lee et al. (2019) är personer som är kunniga 

inom CSR också mer medvetna om CSR-meddelanden och är mer aktiva i sökandet 

efter CSR-kommunikation. Detta talar ytterligare för att personer med sämre kännedom 

om CSR är mindre aktiva sökare av CSR-kommunikation men det talar även för att 

många av våra respondenter inte vet hur de kommer i kontakt med CSR-kommunikation 

eller hur det valda företaget arbetar med CSR eftersom de inte är aktiva och medvetna 

om kommunicering av CSR-meddelanden. Det går förstås även argumentera för att det i 

vissa av respondenters fall faktiskt är företaget som är otydlig med sin CSR-

kommunikation.   

Teori inom CSR-kommunikation, e.g. Lee et al. (2019) och Inoue och Kent (2014), 

föreslår att en konsuments associationer med ett företag kan ses som en brygga mellan 

konsumentens kunskaper om CSR och den upplevda trovärdigheten kring CSR och att 

associationerna kan påverka trovärdighet både positivt och negativt beroende på 

associationerna. Resonemanget kan appliceras på en av våra respondenter (16, säljchef), 

som beskriver HP:s CSR-arbete i världen och nämner företagets projekt i Afrika där HP 

under kommande tid ska “utbilda mer än 100 000 människor i Afrika “. Respondenten 

ser positivt på detta initiativ och menar att “bara en sådan sak visar att företaget tar 

samhälleligt ansvar på allvar” och att fler stora företag borde ta ett större ansvar 

eftersom hen tror att “fler konsumenter skulle köpa produkter från dessa företag”.  

Utifrån vår empiri sticker denna respondent ut ur mängden eftersom personen upplevs 

kunnig inom CSR men framstår som relativt okritisk till CSR-kommunikation från sitt 

valda företag. En trend vi har märkt bland våra intervjupersoner är att personerna med 

goda kunskaper inom CSR är också kritiska eller mycket kritiska mot CSR-arbete och 

trovärdigheten kring kommunikationen kring detta. Utgångspunkten i Lee et al. (2019) 

är att konsumenters associationer med ett företag är förknippade med upplevd trovärdig 

CSR-kommunikation, vilket till stor del inte stämmer med de svar vi erhållit i vår 

undersökning. Våra svar pekar åt att andra hållet, särskilt bland konsumenter med god 

kännedom inom CSR.  

Som exempel visar respondent 14 ett stort kunnande om CSR samt “sitt” företags 

(Apple) CSR-arbete men är skeptisk till Apples CSR-kommunikation eftersom hen 

anser att Apples välgörenhetsprogram bara handlar om att “stärka sitt varumärke och 

göra det mer attraktivt, jag tror inte att det handlar så mycket om att man verkligen bryr 

sig om en arbetare i något U-land eller om det flyter omkring avfall på land och hav.” 
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Angående miljöansvar anser personen att “om Apple verkligen brydde sig om miljön 

och människor i tredje världen (som respondenten menar att företaget gör) så skulle de 

inte producera i den takt de gör idag.”  

5.4 Trovärdiga kommunikationskanaler 

När det gäller kanaler för kommunicering av CSR är de flesta av våra respondenter mer 

eller mindre kritiska och skeptiska till att företaget själv ska kommunicera sitt 

engagemang via sina egna kontrollerade kanaler e.g. hemsida. Många av de intervjuade 

anser förvisso att företagets egen hemsida kan utgöra en trovärdig kanal, med tillägget 

att det behövs någon form av opartiskhet i företagens kommunikation och att 

transparensen också är viktig för en trovärdig kommunikation. Människor är vanligen 

skeptiska mot information från källor som de upplever som partiska, såsom ett företags 

egna och kontrollerade kanaler, säger (Du et al., 2010 & Wiener et al., 1990). Bland de 

flesta av våra respondenter visade det sig dock att företagets kontrollerade kanaler kan 

fungera som förtroendeingivande, när de kombineras med mer objektiva kanaler, 

exempelvis sociala medier, konsumenter eller nyheter. 

Våra resultat pekar mot att företagets hemsida (kontrollerad kanal) som ensam kanal 

generellt väcker skepticism bland konsumenter gällande trovärdig CSR-

kommunikation. Dock visar våra resultat att en kombination av kontrollerade och 

okontrollerade kanaler signalerar en mycket högre nivå av trovärdighet. Vissa av våra 

respondenter (de minst kritiska) framhåller till och med att företagets egen 

kommunikation genom exempelvis företagets hemsida, pressmeddelanden och Tv-

reklam är att föredra över andra kanaler när det gäller trovärdigheten i CSR-

kommunikationen, vilket går emot resonemanget om trovärdigheten i företagets 

kontrollerade kanaler, från Du et al. (2010) och Wierner et al. (1990). 

De respondenter som tillhör den mest kritiska gruppen anser, till skillnad från 

majoriteten av respondenterna, att ingen kommunikation ska komma direkt från 

företaget ifall det ska finnas trovärdighet i kommunikationen. En av respondenterna 

säger dock att kanalerna egentligen inte spelar roll för trovärdigheten, istället är 

transparensen och möjligheten att granska företagens projekt det viktiga, även om 

personen nämner att “Jag tror att en kombination av både nyheter och att höra det från 

andra konsumenter skulle kunna höja företagets trovärdighet när de kommunicerar miljö 

och samhällsansvar till allmänheten.” 
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Vi har sett att många av de mer kritiska respondenterna, men även respondenterna i 

stort, trycker på transparensen och objektiviteten som faktorer för trovärdig CSR-

kommunikation. Transparens är även något som Kim och Ferguson (2018), Kim (2019) 

och Kim och Lee, (2018) lyfter fram för ett trovärdigt CSR-meddelande, även om de 

inte nämner vilka kanaler detta kan handla om. Våra svar från intervjuerna pekar på att 

dessa kanaler kan vara konsumenter, nyheter, feedback från anställda, objektiva 

siffror/rapporter, samarbete med icke vinstdrivande organisationer (NGO:s). Våra svar 

visar också, som vi nämnde tidigare, att denna typ av kanaler i kombination med 

företagets egen hemsida kan göra även hemsidan till en trovärdig kanal, dock gäller inte 

detta för de mest kritiska konsumenterna. Resultaten från intervjuerna ger exempel på 

kanaler som alltså skulle kunna kopplas till de egenskaper som Kim och Ferguson 

(2018), Kim (2019) och Kim och Lee, (2018) menar att ett CSR-meddelande bör ha för 

att uppfattas som trovärdigt. 

Utifrån våra respondenters svar vill vi likt Du et al. (2010) hävda att konsumentens 

kunskaper om CSR spelar roll för hur de tycker och tänker kring trovärdigheten i CSR-

kommunikation, dock är vår ståndpunkt den motsatta kontra den från Du et al. (2010). 

Vi såg att konsumenter med sämre kunskaper inom CSR gärna ser att företaget själv 

kan stå för CSR-kommunikationen genom dess egna kanaler (e.g. hemsidan) utan att 

detta påverkar trovärdigheten. Våra mer kunniga respondenter (som också är mer 

kritiska) ställer större krav på transparens och objektivitet när det gäller trovärdigheten. 

De mest kritiska (och mest kunniga) intervjupersonerna menar att företaget inte alls bör 

kommunicera sitt CSR-arbete för att trovärdigheten då skulle försvinna. Vi märkte 

således tvärtom mot resonemanget från Du et al. (2010) att konsumenter med goda 

kunskaper inom CSR och företagets motiv generellt är de som är mest skeptiska mot 

trovärdigheten i företagens CSR-kommunikation. 
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6. Diskussion  

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser genom att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Avslutningsvis presenteras även vårt förslag till vidare 

forskning inom ämnesområdet.  

 

I denna studie har vi haft som syfte att öka förståelsen för kommunikationskanalernas 

betydelse för en förtroendeingivande CSR-kommunikation mot konsumenter. För att 

identifiera ett forskningsglapp inom detta område har vi studerat forskning inom CSR-

kommunikation för att förstå vad tidigare forskning har kommit fram till och var vi 

skulle kunna komma med vårt bidrag. Vi fann att teorin inom området nämner 

egenskaper som är viktiga för en trovärdig CSR-kommunikation. Vad vi inte fann i 

forskningen var vilken betydelse kommunikationskanaler har när det gäller 

förtroendeingivande CSR-kommunikation. De mest centrala delarna i vår teori 

behandlar kommunikation inom CSR och förtroende för företags CSR-kommunikation. 

I vår empiriska undersökning fann vi att konsumenter har olika syn på trovärdig CSR-

kommunikation, vissa anser att trovärdigheten ligger i att företaget själv kommunicerar 

sitt CSR-ansvar genom sina egna kanaler. De flesta av våra respondenter ställer dock 

krav på någon slags transparens i kommunikationen, exempelvis en kombination av 

kontrollerade och okontrollerade kanaler. Vissa säger att ingen kommunikation ska 

komma från företaget, utan att trovärdigheten ligger i att oberoende aktörer och 

anställda hos företaget kommunicerar företagets CSR-ansvar.  

Vidare fann vi i vår undersökning att konsumentens kunskaper inom CSR är betydande 

för hur de betraktar trovärdigheten i CSR-kommunikation. Konsumenter med god 

kännedom tycker generellt att det är svårt att känna förtroende för att företags CSR-

arbeten är genuina och menar att transparens i kommunikationen är viktig för 

förtroendet, enligt våra fynd. Dessa personer är dock observanta på CSR-signaler från 

företag. Personer med sämre kännedom om CSR är mindre kritiska till företagens CSR-

arbeten och trovärdigheten kring den, dock är dessa personer mindre observanta på 

CSR-meddelanden och hur de kan yttra sig, vilket gör att de lätt missar företagens 

signaler om CSR-kommunicering.   

Vårt huvudsakliga bidrag med denna studie är således att lyfta fram vilka kanaler som 

anses trovärdiga bland konsumenter och därmed bidra till litteraturen inom CSR-

kommunikation e.g. Kim & Ferguson (2018), Kim (2019) och Kim & Lee, (2018). 

Svaren från våra respondenter skulle kunna tolkas som att företag idag är beroende av 
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sina konsumenters hjälp för att kunna kommunicera ett trovärdigt CSR-meddelande till 

sina konsumenter. Sociala medier och andra forum där åsikter sprids verkar numera 

vara en viktig källa till objektiva åsikter och vi tror att företagen idag har en viktig 

uppgift i att övertyga sina konsumenter om företagets genuina CSR-engagemang för att 

i sin tur erhålla positiva vitsord från denna grupp. Det är svårt att spekulera kring 

framtiden men vår uppfattning är att konsumenter blir mer uppmärksamma på CSR-

kommunikation och därmed eventuellt mer kritiska till dess trovärdighet, vilket skulle 

innebära att företagen på sikt blir ännu mer beroende av stöd från en tredje part för att 

kommunicera ett trovärdigt CSR-meddelande till sin omgivning.  

Ett annat potentiellt bidrag till litteraturen inom CSR-kommunikation är att vi funnit att 

konsumentens grad av kunskap inom CSR spelar en betydande roll för hur hen uppfattar 

och bedömer trovärdigheten i företags CSR-kommunikation, likt Du et al. (2010). Dock 

fann vi att konsumentens nivå av kunskap om CSR hänger ihop med hens nivå av 

skepticism gentemot trovärdigheten i CSR-kommunikation på ett omvänt sätt jämfört 

med Du et al. (2010). Vi fann även att konsumenter med goda kunskaper inom CSR är 

observanta på CSR-kommunikation medan konsumenter med sämre kunskaper är 

mindre observanta på företags CSR-kommunikation.  

Våra funderingar utifrån dessa resultat är att företag har svårt att hitta en bra balans 

bland sina konsumenter, att de både ska vara observanta på företagets meddelanden men 

samtidigt vara relativt okritiska till vad företaget kommunicerar. Detta problem 

påminner om resonemanget från Kim och Ferguson (2018), som menar att företag har 

svårt att hitta en bra balans mellan att nå ut med sin kommunikation men samtidigt 

undvika att kommunicera för starkt för att framstå som självgoda (något vi också 

upplevde och kom fram till utifrån våra respondenters svar). Det verkar således vara 

problematiskt för företag att både hitta rätt nivå av kommunicering av CSR och att 

samtidigt nå ut till observanta konsumenter som inte har för kritiska uppfattningar om 

vad som kan ses som trovärdig CSR-kommunikation. 

En annan trend som kan utläsas utifrån våra resultat är att konsumenterna värderar 

betydelsen väldigt olika beroende på vilken situation som avses. När det gäller vikten av 

CSR rent generellt verkar i stort sett samtliga av de tillfrågade vara överens om att CSR 

är en viktig del i ett företags verksamhet. Åsikterna kring betydelsen av CSR i en 

köpsituation visar däremot att konsumenterna inte alls lägger samma vikt vid CSR när 

ett köp av en high-involvement produkt ska göras. Vollero et al. (2018) beskriver att 
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företag ibland agerar på samma sätt i sitt arbete med CSR, att de endast engagerar sig 

formellt utan att egentligen vara genuint intresserade av CSR-arbetet. Vår uppfattning är 

att konsumenter gärna talar gott om CSR-arbete för att det låter bra utåt, vilket väcker 

frågan om hur viktigt CSR egentligen är för konsumenter när andra faktorer, såsom 

kvalitet och pris verkar spela en mer central roll i ett köpbeslut. 

Vidare visar vår studie även att respondentens befattning har en viss påverkan när det 

handlar om deras inställning till begreppet CSR och deras kännedom kring ämnet. De 

respondenter som har kommit i kontakt med begreppet under sina studieår på 

Universitet/Högskola eller via sitt dagliga arbete har en annan, mer ingående syn på 

företagens CSR-aktiviteter och vad det egentligen handlar om, då dessa personer är mer 

insatta i ämnet. Svaren vi har fått från respondenterna tyder på en sådan koppling. En 

fundering kring detta är att studenter och de personer som fått någon form av utbildning 

via jobbet kanske har lärt sig att ha ett kritiskt förhållningssätt till CSR och 

trovärdigheten kring det. 

Vi är medvetna om att resultaten från denna studie inte nödvändigtvis behöver vara 

representativa för konsumenters åsikter generellt. Vi vill därför inte framställa våra 

resultat som överförbara i större utsträckning än vad som är rimligt, givet den tid och de 

resurser vi haft till vårt förfogande för studien. Trots detta tror vi att resultaten från 

studien kan ge en viss insikt i konsumenters åsikter kring kommunikationskanaler och 

trovärdig CSR-kommunikation.  

6.1 Begränsningar och förslag till vidare forskning 

Vår studie har utgått ifrån high-involvement produkter som forskningskontext och våra 

respondenter är konsumenter, vilket innebär begränsningar för hur överförbara våra 

resultat är. Vi skulle vilja se mer av denna slags forskning och ett förslag till framtida 

forskning skulle kunna vara att genomföra en liknande studie i en annan kontext, det vill 

säga att utgå ifrån andra produkter och inte enbart från high-involvement produkter 

inom hemelektronik för att se om detta ger annorlunda svar och åsikter. Ett annat 

förslag skulle kunna vara att utgå från företagens perspektiv. En sådan studie skulle 

kunna belysa företags anställdas (eller chefers) åsikter kring trovärdig CSR samt 

kanalernas roll för trovärdig kommunikation och därigenom ytterligare öka förståelsen 

för kommunikationskanalernas betydelse för en trovärdig CSR-kommunikation i andra 

kontexter. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Informera om: 

• Respondenten hålls anonym, endast befattning och ålder kommer tas med 

• Intervjun kommer att sammanställas med respondenten på plats 

• Intervjun kommer inte spelas in 

• Studies syfte kommer att förklaras innan intervjun startar 

• Respondenten får avsluta intervjun när denne så önskar 

 

Intervjufrågor 

Har du en high involvement produkt (inom hemelektronik)? Vilket märke? Hur länge 

har du använt detta märke? (High involvement produkt = en produkt av högt värde som 

konsumenten lägger ned sin tid och intresse kring, innan köpet görs) 

Känner du ett förtroende till detta märke? Om ja, på vilket sätt? 

Känner du till CSR (Corporate Social Responsibility)? (Företagens samhällsansvar) 

Tycker du att företag x tar ansvar för miljön? samhälleligt ansvar? arbetar för ett 

hållbart samhälle? bidrar till välgörande ändamål? 

Tycker du att det är viktigt att företag (generellt) arbetar med dessa frågor? 

Påverkar dessa faktorer dig när du köper en high involvement produkt från företag x 

(eller från andra företag)? 

Hur kommer du i kontakt med företag x (eller liknande företags) CSR-kommunikation? 

Vilka kommunikationskanaler? 

Hur tycker du att företag X bör visa sitt engagemang för miljöansvar etc för att du ska 

se det som trovärdigt? T.ex skriftlig form (pressmeddelanden, text på företagets 

hemsida)? Videoform (tv-reklam, videor genom sociala medier) eller på något annat 

sätt? Varför blir meddelande trovärdigt på detta sätt, tycker du? 

Vad gör företag x kommunikation av sitt ansvar mot samhället/miljön trovärdig för dig? 

Till exempel att du får höra direkt från företaget eller att du får höra från en annan 

konsument (eller via nyheter)? 


