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SAMMANFATTNING 

 
Titel: Värderingar i CSR-kommunikation. Kan ett företag minska risken för att budskapet 
uppfattas med skepticism? 
 
Nivå: Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp 
 
Författare: Stefan Assur Staglianó  
 
Handledare: Dr Jens Eklinder Frick 
 
Datum: Januari 2015 
 
Syfte: Examensarbetet har skrivits för att testa om ett CSR-budskap baserat på ett 
värdeteoretiskt ramverk har högre trovärdighet hos en presumtiv kund än ett budskap som 
inte är det.  
 
Metod: I detta examensarbete har endast primärdata använts som samlats in genom en 
kvantitativ enkätundersökning. Dataanalysen har sedan skett utifrån ett kvantitativt 
förhållningssätt.  
 
Resultat och slutsats: Resultatet i studien visar att företag som önskar öka trovärdigheten i 
sin CSR-kommunikation bör överväga att använda sig av ett värdeteoretiskt ramverk i sin 
kommunikation. Resultatet stödjer Schmeltz tes från 2014 om att ett värdeteoretiskt 
ramverk kan bidra till att öka den uppfattade trovärdigheten hos en presumtiv kund. Det 
finns dock viss skillnad i uppfattning mellan könen där kvinnor generellt mottar budskapen 
mer positivt. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att närmare studera skillnaderna i 
uppfattning av CSR-budskapen mellan könen i synnerhet om det i en större kontext verkligen 
är så att män uppfattar kompetensvärderingar med högre trovärdighet än vad kvinnor gör 
och att kvinnor uppfattar personliga värderingar med högre trovärdighet än vad män gör. 
 
Uppsatsens bidrag: Den här uppsatsen visar att kommunikatörer och marknadschefer inom 
privatresebranschen bör överväga att använda ett värdeteoretiskt ramverk när de 
kommunicerar CSR med sina presumtiva kunder om de har ambitionen att öka den 
uppfattade trovärdigheten i sina budskap.  
 
Nyckelord: CSR, corporate social responsibility, kommunikation, värderingar, kunder 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  
 
Title: Values in CSR communication. Is it possible for a company to reduce the risk that the 
message is perceived with skepticism? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Stefan Assur Staglianó 
 
Supervisor: Dr. Jens Eklinder Frick 
 
Date: January 2015 
 
Aim: The thesis has been written to test whether a CSR message based on a value-
theoretical framework have higher credibility when read by a potential client than a message 
that is not based on this framework. 
 
Method: In this thesis, only the primary data has been used as gathered through a 
quantitative survey. The data analysis has been based on a quantitative viewpoint. 
 
Result and conclusions: The results of this study show that companies that wish to increase 
the credibility of their CSR communication should consider the use of a value-theoretical 
framework in their communication. The result supports Schmeltz thesis from 2014 that a 
value-theoretical framework can help to increase the perceived credibility of a prospective 
consumer. However, there is some difference in perception between the sexes where 
women generally receive messages more  
 

Suggestions for future research: It would be interesting to do a closer study of the 
differences in the perception of CSR messages between the sexes, particular in a larger 
context. Is it really so that men perceive competence values with higher credibility and that 
women perceive personal values with higher credibility compared to the other sex? 
 
Contribution of the thesis: This paper shows that communicators and market managers in 
the leisure travel industry should consider using a value-theoretical framework when they 
communicate CSR with their prospective clients if they have the ambition to increase the 
perceived credibility of their messages. 
 
Key words: CSR, Corporate Social Responsibility, communication, values, costumers 
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1. Inledning 
 
För företag blir det för varje år allt mer populärt att arbete med corporate social 
responsibility (CSR) och hållbarhetsfrågor. Under de senaste fem åren har det skett en 19-
procentig ökning av rapportering kring CSR-arbete i de finansiella rapporterna från Sveriges 
100 största företag, enligt det internationella rådgivningsföretaget KPMG (2011). Samtidigt 
har antalet artiklar i den samlade europeiska affärspressen som berör ämnet ökat markant 
mellan 1996 och 2005. Det visar tydligt att CSR är en del av samhällsdebatten och viktigt för 
vinstdrivande företag. Det finns en mängd olika definitioner av CSR, men många företag har 
enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) valt att forma sina CSR-initiativ utifrån den 
definition som Europeiska Kommissionen (2011) tagit fram: 
 

CSR avser företag som tar ansvar för sin påverkan på samhället. För att till fullo 
uppfylla företagets sociala ansvar bör företaget ha inrättat en process för att 
integrera sociala, miljömässiga, etiska och mänskliga rättigheter samt 
konsumentfrågor i sin verksamhet och kärnstrategi i nära samarbete med sina 
intressenter, i syfte att:  
 

 Maximera skapandet av gemensamma värden för sina ägare/aktieägare och för 
andra intressenter och samhället i stort. 
 

 Identifiera, förebygga och mildra eventuella negativa effekter av sin verksamhet. 
 
 
Enligt Windell, Johansson, Östlund och De Geer (2009) är CSR och CSR-kommunikation inget 
nytt för svenska företag. CSR som begrepp myntades redan på 1970-talet och det finns 
exempel på svenska företag som redan för 125 år sedan arbetade med CSR och 
hållbarhetsfrågor (Windell et al. 2009). Inte heller i den akademiska världen är CSR ett nytt 
fenomen då det enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) har funnits diskussioner och 
forskning inom området under många årtionden. 
 

1.1 Problemdiskussion  
 
Enligt McElhaney (2009) har många företag insett att CSR-arbeten kan generera vinst och 
arbetar därför aktivt med olika CSR-initiativ. För att ett företags CSR-initiativ möjligen ska 
kunna generera finansiell avkastning så är det en förutsättning att företaget lyckas 
kommunicera sina aktiviteter till allmänheten, d.v.s. till sina presumtiva kunder (Luo och 
Bhattacharya, 2006). Samtidigt som det är viktigt att lyckas kommunicera till sina 
intressenter så visar tidigare forskning att intressenter ofta a) inte är medvetna om de CSR-
initiativ som företagen tar b) inte förstår de CSR-initiativ som företagen tar c) inte anser att 
CSR-initiativen är personligt relevanta för dem (Luo och Bhattacharya, 2006). 
 
Kommunikation kring de CSR-initiativ som företag gör tenderar att skapa starka reaktioner 
hos företagens intressenter – både positiva och negativa (Morsing och Schultz, 2006). 
Morsing och Schultz (2006) förklarar också att intressenternas förväntningar och 
förhoppningar om företagets CSR-initiativ är föränderliga över tid, och därför måste företag 
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alltid vara lyhörda och föra en god dialog med intressenterna för att kunna möta deras 
förväntningar. För ett företag är kunder och presumtiva kunder den allra viktigaste 
intressegruppen och Bhattacharya och Sen (2001) konstaterar att den intressegruppen 
brukar ha en skeptisk attityd gentemot budskapet och sändaren, om de anser att CSR-
initiativen inte är personligt relevanta för dem. Bhattacharya och Sen (2001) diskuterar 
anledningen till att konsumenter ofta intar en skeptisk attityd och menar att 
misstänksamheten ofta bottnar i att konsumenterna ifrågasätter vilka motiv som driver 
företagen att genomföra olika CSR-initiativ. Samma författare menar att misstänksamhet 
och skepticism i högre grad brukar uppstå när CSR-budskapen är utformade från ett 
företagsperspektiv som inte tar hänsyn till konsumenternas personliga värderingar. En 
annan risk är att kunder uppfattar CSR-kommunikationen som trivial och som ren PR (Public 
relations, ungefär ”omvärldsrelationer”) och att det då får kunderna att anta ett skeptiskt 
förhållningssätt gentemot budskapet och sändaren (Pomering och Dolnicar, 2008). 
 
Enlig Coombs och Holladay (2011) är det svårt att kommunicera CSR i praktiken, eftersom 
det handlar om att företagen måste förstå sina intressenter och deras behov av information 
samt att företaget måste ha en klar bild av de fördelar och nackdelar som olika 
kommunikationskanaler har. Coombs och Holladay (2011) menar också att även om företag 
har klart för sig vad deras intressenter efterfrågar samt vilka kommunikationskanaler som är 
att föredra så finns det alltid en risk för att de kommunicerar för mycket information som 
inte känns personligt relevant för mottagaren. Risken är att CSR-kommunikationen slår 
tillbaka mot företaget (avsändaren) och att den kommunikation som skulle få företaget att 
framstå som ett gott, socialt ansvarstagande företag istället får kunderna att inta en skeptisk 
hållning till budskapet och företaget (Coombs och Holladay, 2012). 
 
Slutsatsen blir att företag som vill skapa incitament för ekonomisk avkastning för sitt CSR-
arbete måste börja kommunicera sina CSR-initiativ. För att inte kunderna ska anta ett 
skeptiskt förhållningssätt måste företagen finna ett tilltal och en strategi som appellerar till 
kundernas personliga värderingar när det gäller hållbarhetsfrågor.  
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med den här uppsatsen är att testa om företagen kan använda ett värdeteoretiskt 
ramverk i sin skrivna CSR-kommunikation för att budskapen ska uppfattas som mer 
trovärdiga och på så sätt också förhindra att kunderna antar ett skeptiskt förhållningssätt till 
budskapet och avsändaren (företaget).  Studien ska försöka besvara följande frågor: 
 

 Har ett CSR-budskap baserat på ett värdeteoretiskt ramverk högre trovärdighet hos 
en presumtiv kund än ett budskap som inte är baserat på detta ramverk? 
 

 Genererar ett CSR-budskap baserat på ett värdeteoretiskt ramverk en bättre 
uppfattning om avsändaren (företaget) än ett budskap som inte är baserat på detta 
ramverk? 
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Syfte: Examensarbetet har skrivits för att testa om ett CSR-budskap baserat på ett 
värdeteoretiskt ramverk har högre trovärdighet hos en presumtiv kund än ett budskap som 
inte är det. 

 
1.3 Avgränsning 
 
Den här studien kommer att fokusera på intressentgruppen kunder då de enligt 
Bhattacharya och Sen (2004) är den grupp som har störst inverkar inverkan på företagets 
möjlighet till finansiell avkastning. För att ytterligare avgränsa studien så kommer 
undersökningen vända sig mot kunder och presumtiva kunder inom privatresebranschen. 
Resebranschen har valts eftersom det är en bransch som ständigt är föremål för diskussioner 
om dess påverkan på närmiljön i form av föroreningar från flygplan men framför allt om dess 
påverkan på turistorterna.  
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2. Teoretisk referensram 
 

___________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet kommer jag först att ge en övergripande bild av vilken typ av 
marknadskommunikation som den här studien behandlar och sedan specificera diskussionen 
kring CSR-kommunikation, där jag även tar upp företags och konsumenters syn på CSR-
kommunikation. Avslutningsvis presenteras tre vanligt förekommande strategier för CSR-
kommunikation. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Kommunikation 
 
Duncan och Moriarty (1998) skriver att: 
 

”Communication is the human activity that links people together and creates 
relationships. It is at the heart of meaning-making activities not only in 
marketing, but also in a wide range of political, social, economic, and 
psychological areas. It serves as a way to develop, organize, and disseminate 
knowledge” 
 

Även om Duncan och Moriarty (1998) är tydliga med att kommunikation inte är det enda 
som styr aktiviteter mellan människor och relationer, så argumenterar de för att 
kommunikation har en unik roll när ett företag vill bygga en relation med sina kunder och att 
det finns många olika teorier kring hur ett företag bör kommunicera med sina befintliga och 
presumtiva kunder.  
 
Duncan och Moriarty (1998) anser att Laswells klassiska kommunikationsmodell (se figur 1) 
visserligen är lättanvänd när den visar kommunikation som en linjär överföring i fem olika 
steg, men att avsaknaden av feedback från mottagaren gör den bristfällig. Dock har Laswells 
modell enligt Berger (2006) ett tydligare fokus på själva budskapet och effekten som 
budskapet får hos mottagaren än vad konkurrerande modeller har. Enligt Fiske (1997) så 
innebär en påverkan på något av de fem stegen att också effekten hos mottagaren påverkas. 
Se figur 1.  
 
Som nämnts tar Laswells modell inte hänsyn till eventuell feedback från mottagaren och till 
att olika mottagare kan uppfatta budskapet på olika sätt.  
 
En mer teknisk, men också vanligt förekommande, kommunikationsmodell är den som 
Shannon och Weaver presenterat. Även denna modell bygger på en avsändare, ett 
meddelande, en kommunikationskanal och en mottagare (Shannon och Weaver, 1964). Den 
största skillnaden mellan modellerna är att det i Shannon och Weavers modell även finns 
begreppet ”bruskälla”. Det syftar på de moment som riskerar att störa den normala 
kommunikationsprocessen, exempelvis kulturella och språkliga skillnader (Petison, 2010), 
men också konkurrerande budskap från samma eller andra avsändare (Duncan och 
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Moriarity, 1998). 
 
Trots att författarna betraktar brus och dess påverkan på effekten på olika sätt finns det 
också grundläggande likheter mellan Laswells och Shannon/Weavers modell. Oavsett val av 
modell så finns det enligt Dewatripont och Tirole (2005) alltid en avsändare och en 
mottagare av budskapet. I den här studien utgör företaget avsändaren och den presumtiva 
kunden utgör mottagaren. För att som företag lyckas med sin kommunikation och för att 
kommunikationen ska bli effektiv måste det finnas beröringspunkter/förståelse mellan 
sändaren och mottagaren (Dewatripont och Tirole, 2005). För att lyckas med 
kommunikationen måste företaget identifiera de här beröringspunkterna och sedan bygga 
upp kommunikationen kring dem (Dewatripont och Tirole, 2005). När jag testar effekten av 
budskapens värdeteoretiska inramning testar jag i praktiken om värderingar kan utgöra de 
beröringspunkter och den förståelse som Dewatripont och Tirole har identifierat som 
avgörande för en lyckad kommunikation. Detta framgår också i den konceptuella modell av 
Schmeltz (2014) som presenteras senare i studien.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 1: Laswells traditionella kommunikationsmodell, i vilket skede kommunikationen påverkas och i 
vilket steg som påverkan ger effekt. (Lasswell, 1948. Fiske, 1997)  

 
2.2 CSR-kommunikation 
 
Det finns flera fördelar för ett företag att bedriva ett aktivt CSR-arbete. Exempelvis använder 
många företag CSR som ett verktyg för att bland sina anställda skapa värden såsom 
delaktighet och känslan av att kunna påverka med mera. Det leder i sin tur ofta till att de 
anställda gärna berättar för vänner och bekanta var de arbetar och hur bra företaget är. På 
så sätt skapas ett gott rykte kring företaget. De riktigt stora finansiella fördelarna med CSR-
arbete kommer dock först när företaget väljer att lägga ett tydligt externt fokus i sin CSR-
strategi, d.v.s. att även involvera och informera sina övriga intressenter. I och med att beslut 
tas om ett externt fokus får frågan om hur och när företaget väljer att kommunicera sina 
CSR-initiativ en allt större och viktigare roll. (Bhattacharya, Sen och Shuli, 2010; Morsing och 
Schultz, 2006; Schmeltz, 2012) 
 

Påverkan. 
Värde-

teoretiskt 
ramverk. 

Påverkan 
på effekt. 

Fiktivt bolag CSR-budskap Skriven text Konsumenter Studiens mål 



6 
 

Bhattacharya och Sen (2010) beskriver det med att ”det som inte syns finns inte”, och det 
syftar på att även om ett företag gör mycket gott så kommer det svårligen att påverka 
kunders inställning till företaget så länge kunderna inte känner till det goda företaget gör. 
 
Detta lyfts även fram av Grafström, Göthberg och Windell (2008) som menar att det inte 
räcker med att enbart genomföra CSR-initiativ och kommunicera dem, utan att dagens 
intressenter (i första hand kunder) ställer allt högre krav på öppenhet och transparens och 
att kommunikationen därför måste vara en direkt konsekvens av företagets CSR-initiativ. Det 
går således inte att försköna sanningen, för sanningen kommer alltid fram till slut. 
(Grafström, Göthberg och Windell, 2008) Det är också viktigt att företagets CSR-initiativ och 
kommunikationen kring dem är direkt härledd från företagets faktiska värderingar. I annat 
fall finns det finns risk för att CSR-initiativen uppfattas som rena PR-trick och får negativ 
effekt. (Grafström, Göthberg och Windell, 2008)  
 

2.2.1 Konsumentperspektiv på CSR-kommunikation 
 
Spelplanen för internationella företag ser idag helt annorlunda ut än bara för ett par år 
sedan tack vare tekniska landvinningar samt ökade möjligheter att kommunicera och göra 
affärer utifrån ett globalt perspektiv (Dawkins och Lewis, 2003). Just möjligheten och 
enkelheten att kommunicera har enligt Dawkins och Lewis (2003) också starkt bidragit till att 
företagets kunder idag förväntar sig snabb, transparent och framför allt trovärdig 
information.  
 
Snabb, transparent och trovärdig information är som beskrivits ovan det viktigaste, men det 
är också av vikt att företagen kommunicerar sina CSR-initiativ på ett mer effektivt sätt. En 
undersökning från 2013, gjord av HUI Research AB på uppdrag av Svensk handel (2013), 
visade att hela 55 procent av de tillfrågade respondenterna angav att de anser sig få för lite 
information om företagens CSR-arbete. Samma undersökning visade också att 54 procent 
anser att när de väl får ta del av CSR-informationen så är den bristfällig. Se diagram 1.  
 
Även om just den undersökningen var beställd av Svensk Handel som är en 
medlemsorganisation för svenskt näringsliv med uppgift att arbeta med opinionsbildning, så 
stämmer utfallet väl med Björcks (2002) resonemang där hon konstaterar att många 
konsumenter anser sig få för lite information om företagens CSR-initiativ samtidigt som de 
gärna ökar sin medvetenhet och sina kunskaper kring de CSR-initiativ som företag tar och 
hur samhällsnyttan för de initiativen ser ut (Björck, 2002). Även om konsumenterna vill 
förstå samhällsnyttan med företagets CSR-initiativ så är samhällsnyttan, enligt Schmeltz 
(2014), ofta svår att förstå då företagens CSR-initiativ mycket ofta är av abstrakt natur. Det 
gör också att kommunikationen kring CSR tenderar att bli abstrakt, otydlig och svårförstådd 
för konsumenterna. 
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Diagram 1: Resultatet från Svensk Handels undersökning från 2013. (HUI Research AB, 2013) 
 

 
Källa: Svensk handel (2013). Den ansvarfulla företaget 
 

2.2.2 Företagsperspektiv på CSR-kommunikation 
 
Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) finns det två dominerande synsätt på 
hållbarhetsarbete och CSR-kommunikation. Det första är ett reaktivt synsätt där företagen 
enbart reagerar och agerar utifrån kritik, frågor och engagemang från kunderna. Motsatsen, 
och det synsätt som oftast förordas, är ett proaktivt synsätt där hållbarhetsfrågor på daglig 
basis genomsyrar hela företaget och där CSR-frågor diskuteras ända upp på ledningsnivå. I 
en sådan miljö blir det också naturligt för företag att systematiskt kommunicera CSR-initiativ 
till intressenterna.  
 
Grafström, Göthberg och Windell (2008) påpekar också att det just nu pågår en förändring – 
många företag som traditionellt haft en reaktiv strategi väljer att övergå till ett mer proaktivt 
synsätt. Det gör i sin tur att CSR-kommunikationen får ta ett allt större strategiskt utrymme – 
och inte som tidigare enbart agera som medel för att bemöta kritik från kunderna.  
 
Tidigare rekommenderade kommunikationsexperter ofta CSR som en byggsten i företagens 
krishantering, men sedan mitten av 90-talet så ses CSR-kommunikation som ett självklart 
verktyg för företag som vill skapa ett långsiktigt och starkt varumärke. Det stämmer väl 
överens med tendensen att många företag väljer att överge det reaktiva synsättet. 
(Vanhamme och Grobben, 2009) 
 
Även om det proaktiva synsättet får allt större utrymme i organisationer idag, finns det en 
rädsla bland många företagsledare som anser att det är problematiskt att kommunicera sina 
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CSR-initiativ (Arvidsson, 2010). Enligt Schmeltz (2014) stämmer det väl överens med 
resultatet från en EU-undersökning där europeiska ledare tolkar CSR-kommunikationen: 
 
’’to be difficult because of the complexity of fitting multiple stakeholders’ expectations while 
providing a concise message that is credible’’ 

Global Alliance survey on CSR Communication in Europe 
 

2.2.3 Moment 22 inom CSR-kommunikation 
 
CSR-arbete och hållbarhetsfrågor är idag högaktuella ämnen som diskuteras mycket i både 
företagsledningar och forskarkretsar. Det är nästan omöjligt att beröra ämnet utan att 
komma in på den rädsla som ett företag kan känna över att CSR-kommunikationen ska 
uppfattas som ren PR och att man då mister sin trovärdighet. De danska forskarna Morsing, 
Schultz och Nielsen (2008) har beskrivit den här rädslan som Moment 22 (Catch 22) inom 
CSR-kommunikationen.  
 
Catch 22 beskriver fenomenet då ett företag uppmuntras av sina intressenter att engagera 
sig i CSR-arbeten och hållbarhetsfrågor men att de samtidigt avskräcks, eftersom 
intressenterna tenderar att uppfatta kommunikationen som ren PR och således mindre 
trovärdig och därför intar ett skeptiskt förhållningssätt till budskapet och avsändaren.  
 
Morsing, Schultz och Nielsen (2008) är inte ensamma om att driva den tesen. Även Ashforth 
och Gibbs (1990) berör samma fenomen och menar att företag som överdriver sin egen 
förträfflighet ofta får finna sig i att kommunikationen får helt motsatt effekt då 
konsumenterna helt enkelt tenderar att uppfatta budskapet som icke trovärdigt. 
 
I slutändan handlar det om att företag som avskräcks från att kommunicera sina CSR-initiativ 
också förlorar de finansiella incitamenten till att driva hållbarhetsfrågor och det får ofta till 
följd att intresset för att jobba med CSR avtar. (Morsing och Schultz, 2006)  
 
De incitament som finns för att driva hållbarhetsfrågor beskrivs av Bhattacharya et al. (2010) 
som: 

”att avkastningen från CSR-aktiviteter helt är beroende av företagets 
intressenters medvetenhet om de CSR-initiativ som företaget genomför” 
 

Genom att ta upp begreppet ”Catch 22” vill jag förtydliga den inneboende konflikt som finns 
kring CSR-kommunikation och som kan sammanfattas i de här fyra punkterna: 
 

 Företag uppmuntras av sina kunder att engagera sig i CSR och hållbarhetfrågor. 
(Morsing, Schultz och Nielsen, 2008) 
 

 För att skapa ekonomiska incitament med CSR-arbetet måste företagets CSR-initiativ 
kommuniceras till konsumenterna. Bhattacharya, Sen och Shuli (2010) 
 

 CSR-kommunikationen kan uppfattas negativt av konsumenterna som då ofta intar 
ett skeptiskt förhållningssätt till kommunikationen och avsändaren. (Frankental, 
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2001; Ashforth och Gibbs, 1990) 
 

 Om konsumenterna intar ett skeptiskt förhållningssätt riskerar företagen att 
avskräckas från att kommunicera CSR och i förlängningen också tappa intresset för 
CSR och hållbarhetsfrågor. (Morsing, Schultz och Nielsen, 2008) 

 
Felaktigt genomförd CSR-kommunikation riskerar således att få en negativ inverkan på 
kundernas uppfattning. Det finns dock tidigare forskning som visar att kundernas skepticism 
minskar betydligt om budskapet uppfattas med hög trovärdighet, men att den 
trovärdigheten först kan uppnås om budskapet i kommunikationen återspeglar 
konsumenternas egna värderingar. Detta återkommer jag till längre fram. (Morsing, Schultz 
och Nielsen, 2008) 
 

2.3 Morsing och Schultz tre CSR-kommunikationsstrategier 
 
Både Laswells och Shannon/Weavers kommunikationsmodeller har ett strategiskt och 
övergripande perspektiv på kommunikationen som explicit fokuserar på hur företag kan 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete och sina CSR-initiativ så effektivt som möjligt. Enligt 
Ihlen (2009) finns det ett begränsat antal modeller specifikt för CSR-kommunikation, men de 
tar mycket sällan upp kommunikation på en retorisk nivå. En annan vanlig begränsning med 
de befintliga modellerna är att de ofta har ett internt fokus, antingen på intern 
kommunikation eller på medarbetarengagemang, och att de inte tar hänsyn till företagets 
externa intressenter, d.v.s. företagets kunder (Schmeltz, 2014). 
 
En återkommande modell som faktiskt kan tillämpas på företagets kommunikation 
gentemot kunder är Morsing och Schultz (2006) kommunikationsstrategier. De 
argumenterar för att de flesta företag idag har en önskan om att visa sina kunder att de är 
etiskt och socialt ansvarstagande genom sitt CSR-arbete för att på så sätt stärka sitt 
varumärke. Morsing och Schultz (2006) är tydliga med att företagen måste involvera sina 
kunder i processen för att uppnå de mål som finns. De pekar specifikt på vikten av att 
engagera sina intressenter i ett långsiktigt perspektiv. För att lyckas med det måste 
företagen gå från en klassisk monolog kommunikation till en kommunikation som bygger på 
dialog, och där kommunikationen utgår från gemensamma beröringspunkter mellan kunden 
och företaget. (Morsing och Schultz, 2006) 
 
Morsing och Schultz (2006) presenterar tre olika strategier för CSR-kommunikation som 
företag idag använder sig av. Dock framgår det i deras argumentation att de förordar att 
företag bör använda sig av strategin som de kallar the stakeholder involvement strategy.  
 

2.3.1 The stakeholder information strategy 
 
The stakeholder information strategy är en kommunikationsteori som bygger på 
envägsinformation mellan sändaren och mottagaren. Den beskriver exempelvis hur företag 
endast ägnar sig åt att informera sina intressenter om det hållbarhetsarbete och de CSR-
initiativ som de företar sig utan att lyssna på sina intressenters åsikter och feedback. Enligt 
Morsing och Schultz (2006) anser företagen ofta inte att det är nödvändigt att lyssna på sina 
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intressenter och de anser att det räcker med envägsinformation för att nå ut med CSR-
arbetet till sina intressenter. Likaså tror företagen ofta i allt för hög grad att trovärdig 
information och ett trovärdigt rykte endast kan skapas från företagen och att 
intressenternas inbladning är överflödig. (Morsing och Schultz, 2006) 
 
Enligt Morsing och Schultz (2006) bör denna strategi för att för att skapa en lyckad CSR- 
kommunikation inte användas. De framhåller tydligt att information utgör en essentiell del 
av en lyckad kommunikation oavsett om det handlar om generell eller specifik CSR-
kommunikation. En aspekt som ofta lyfts fram som negativ för den här strategin är 
intressenternas bristande möjlighet att vara delaktiga i dialogen och vara involverade, 
eftersom företagen kontrollerar det officiella informationsflödet helt och hållet. Samtidigt 
ser många företag just frånvaron av intressenternas inblandning som något positivt. 
(Morsing och Schultz, 2006) 
 
Det övergripande syftet med the stakeholder information strategy är att få intressenternas 
support för företagens hållbarhetsarbeten och CSR-initiativ utan att de är direkt inblandade. 
(Morsing och Schultz, 2006) 
 

2.3.2 The stakeholder response strategy 
 
Enligt Morsing och Schultz (2006) bygger the stakeholder response strategy på en 
tvåvägskommunikation som involverar intressenterna i CSR-kommunikationen. Här ger 
företagen intressenterna möjlighet att besvara information från företagen. Målet med att 
engagera intressenterna i den här typen av kommunikation är att företaget kan fastställa om 
deras CSR-initiativ och hållbarhetsarbete uppfattas positivt av intressenterna. Morsing och 
Schultz (2006) förklarar att kommunikationen är utformad och kommunikationskanalerna 
valda så att intressenterna kan ge direkt feedback som företagen sedan kan dra lärdom av.  
 
De företag som aktivt använder sig av den här strategin har ofta som primärt fokus att 
använda CSR-kommunikation och hållbarhetsarbete som ett verktyg för att skapa en positiv 
bild av företaget. Det gör företaget genom att tillmötesgå intressenternas önskan om 
information, samtidigt som man ser till att kommunikationen utgår från företaget. (Morsing 
och Schultz, 2006) 
 
Ett företag kan givetvis inte kontrollera intressenternas svar, men då svaren från 
intressenterna inte nödvändigtvis är offentliga kan företaget bibehålla en god kontroll över 
informationsflödet. Enligt Morsing och Schultz (2006) är svagheten med the stakeholder 
response strategy att den inte bjuder in intressenterna till dialog eller uppmanar till ett aktiv 
deltagande.  
 

2.2.3. The stakeholder involvement strategy 
 
Den sista av Morsing och Schultz (2006) strategier är the stakeholder involvement strategy 
som förordar en kommunikation som bjuder in intressenterna till dialog och till att vara 
engagerade och involverade i företagets CSR-arbete. Strategin bygger på att företagen lyckas 
etablera en dialog, d.v.s. en tvåvägskommunikation, med sina intressenter. I en sådan dialog 
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skapas möjligheter för företag och intressenter att lyssna på, dra lärdom av och påverka 
varandra. Resultatet blir att mottagaren i praktiken också är delaktig i skapandet av 
budskapet. (Morsing och Schultz, 2006) 
 
Fördelen med att ha en aktiv dialog med sina intressenter är att det skapar förutsättningar 
för företaget att kontinuerligt lyssna av och leva upp till intressenternas föränderliga 
förväntningar och krav på företaget. (Morsing och Schultz, 2006) 
 
Morsing och Schultz (2006) menar att många företag genomgår en kommunikativ 
mognadsprocess där de initialt använder the information strategy för att sedan gå över till 
the response strategy. När företagen känner sig trygga med sin egen kommunikation 
tenderar de i allt större utsträckning bjuda in sina intressenter till dialog och således börja 
använda the involvement strategy. Morsing och Schultz (2006) argumenterar tydligt för att 
företag ska använda just the involvement strategy och menar att företag istället för att 
påtvinga konsumenterna företagets CSR-normer och -värderingar bör bjuda in 
konsumenterna till dialog och diskussion kring CSR. Då ökar sannolikheten för att 
konsumenterna kan identifiera sig med budskapet och att den uppfattade trovärdigheten 
ökar. I och med detta ökar också möjligheten att överbygga skepticism. (Morsing och 
Schultz, 2006) 
 
 
2.3.4. Kritik mot Morsing och Schultz kommunikationsstrategier 
 
Även om de här tre strategierna är väl citerade och väl använda av företag idag så går de inte 
fria från kritik. Ingen av strategierna tar hänsyn till intressenternas vilja att delta och påverka 
företagens CSR-arbete och således deras kommunikation. Som tidigare nämnts utgår de 
flesta modeller från ett internt teoretisk perspektiv. Modeller som tar hänsyn till externa 
intressenters vilja att vara delaktiga är svåra att finna i litteraturen. Larsson (2008) uttrycker 
en önskan om en modell där även intressenternas välvilja att vara med att påverka tas 
tillvara. Larsson (2008) tar också upp problematiken som främst finns i the stakeholder 
involvement strategy där företagets välvilja att tillmötesgå intressenterna i själva verket gör 
att företagets egna intressen blir lidande. I en sådan situation finns det risk för att varken 
företaget eller intressenterna blir nöjda med företagets kommunikation. (Larsson, 2008) 
 

2.4 Skepticism och trovärdighet 
 
Det är svårt att i vetenskapliga artiklar finna övergripande definitioner av begreppen 
skepticism och trovärdighet, men Nationalencyklopedin beskriver skepticism som i allmän 
mening en tvivlande attityd och ordet trovärdig med som förtjänar.  
 
I den här studien ses trovärdighet och skepticism som motsatta parter, d.v.s. att låg 
trovärdighet ökar risken för att skepticism uppstår men också omvänt att hög trovärdighet 
minskar risken för skepticism. Detta har också fastslagits i tidigare forskning. (Tan, 2002. 
Schmeltz, 2014) 
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Det finns många teorier om hur företag bör kommunicera sina CSR-initiativ och sitt 
hållbarhetsarbete för att uppfattas som trovärdiga och undvika att intressenterna intar ett 
skeptiskt förhållningssätt till budskapet. Ett bra sätt att hantera kommunikationen är enligt 
Morsing och Schultz (2006) att huvudsakligen kommunicera sitt CSR-arbete genom en 
trovärdig tredje part. Det innebär att den faktiska avsändaren låter någon annan att berätta 
om företagets initiativ. På så sätt undviker företaget att riskera att budskapen uppfattas som 
ren PR. CSR-budskap som upplevs som PR tenderar att också uppfattas som mindre 
trovärdiga av konsumenterna och det ökar i sin tur risken för att konsumenterna intar en 
skeptisk attityd till budskapet och budskapets avsändare. (Morsing och Schultz, 2006) 
 
Ett annat förhållningssätt presenteras av Morsing, Schultz och Nielsen (2008) som menar att 
den så kallade inside-out-strategin är ett effektivt sätt att undvika skepticism och skapa 
trovärdighet. Centralt för den strategin är att företag inte kommunicerar sina CSR-initiativ 
direkt till presumtiva kunder utan istället väljer att fokusera på sin egen organisation, både 
genom CSR-initiativ riktade mot de anställda men också genom att involvera de anställda i 
externa CSR-initiativ. Genom att involvera de anställda skapas en företagskultur där de 
anställda är positivt inställda till CSR och fungerar som budbärare gentemot företagets 
externa intressenter.  
 
Oavsett val av strategi anser Morsing, Schultz och Nielsen (2008) samt Podnar och Golob 
(2007) att det allra viktigaste för företaget är att ha en rak och ärlig kommunikation samt att 
intressenterna kan identifiera sig med den. Det är också av vikt att företaget öppet redovisar 
vilka motiv som driver deras val av CSR-projekt.  
 
IE School of Communication och Global Alliance (2010) för samma diskussion, men tillägger 
att om ett företag kommunicerar det som kunderna är intresserade av och kan relatera till så 
minskar också risken för att CSR-kommunikationen uppfattas som PR. 
 

2.5  Framing/inramning 
 
 
Framing är ett begrepp som syftar på det som väljs ut och/eller betonas av skribenten i en 
text, och på svenska brukar begreppet inramning användas. I den här uppsatsen kommer 
både det engelska begreppet framing och det svenska begreppet inramning att användas 
men de syftar på samma företeelse (Nationalencyklopedin, 2014). 
 
Det finns många studier och definitioner av begreppet framing. Professor Robert Entman 
(1993) beskriver framing som något som innebär att skribenten lyfter utvalda aspekter av en 
händelse eller en fråga och gör kopplingar mellan dem för att främja en viss tolkning, 
uppfattning och/eller lösning. Det gör man genom att använda bland annat ord, bilder och 
formuleringar som inom den aktuella kulturen är framträdande, märkbara, begripliga och 
känsloladdade och då också lätta att komma ihåg. Som ett exempel på lyckad framing av ett 
budskap tar Entman (1993) upp de amerikanska mediernas rapportering från kalla kriget där 
medierna med hjälp av framing satte ramarna för orsaken till problemet och hur det skulle 
lösas. Enligt de amerikanska medierna var problemet samvetslösa ateister och lösningen var 
USA:s stöd till kommunisternas motståndare.  
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Van Gorp (2007) menar att läsaren/mottagaren måste analysera bland annat nyckelord, 
ordval, vinklar, metaforer och argument i en text för att identifiera själva inramningen, 
eftersom det är alla delar tillsammans som utgör själva inramningen. Samtidigt måste 
läsaren/mottagaren också ta hänsyn till de nyckelord, ordval, vinklar, metaforer och 
argument som textens skribent väljer att inte ta med. Både Entmans (1993) och Van Gorps 
(2007) beskrivningar är av teoretisk karaktär, medan Kahneman och Tversky (1984) väljer att 
beskriva framing ur ett psykologiskt perspektiv. Exempelvis placerandet av information i en 
unik kontext så att utvalda delar starkare appellerar till individens kognitiva förmåga, d.v.s. 
att de utvalda delarna blir lättare för läsaren att förstå och tolka – vilket i sin tur påverkar 
hur läsaren uppfattar budskapet i texten.  
 
Det finns således olika aspekter av framing, men det finns inga tydliga skiljelinjer mellan dem 
utan de tenderar ofta att påverka och samspela med varandra. Den aspekt som Entmans 
(1993) definition tydligast stämmer överens med är när kommunikatören väljer att vinkla 
budskapet genom att välja och välja bort information för att påverka mottagaren (Kahneman 
och Tversky, 1984). En annan aspekt av framing (som också är den aspekt som den här 
studien utgår från) är när skribenten väljer ord som i sig inte tillför någon ny kunskap eller 
information till texten, men som ändå kan påverka läsarens uppfattning av textens budskap 
(Nelson, Oxley och Clawson (1997). 2007 utförde Adam, Simon och Jerit en studie som visar 
hur enstaka ord i en text påverkar mottagarens uppfattning av budskapet. I studien fick en 
amerikansk respondentgrupp läsa en nyhetsartikel om abort där hälften av respondenterna 
fick läsa artiklar där fostret beskrevs som just foster, medan fostret i resten av artiklarna 
beskrevs som en baby. Förutom den skillnaden var artiklarna helt identiska. Resultatet i den 
här studien visade att de som läst artikeln om en baby uttryckte ett stakare motstånd mot 
abort än de som läst artikeln om ett foster. 
 
Även om nyckelord, ordval, vinklar, metaforer och argument med mera påverkar läsarens 
uppfattning av budskapet, så är både Van Gorp (2007) och Entman (1993) överens om att 
det är den kulturella kontexten som har den största inverkan på hur läsaren uppfattar 
budskapet i en text. Att den kulturella kontexten har en avgörande roll samt att 
omgivningarna som mottagaren befinner sig i när budskapet tas emot också spelar in är 
enligt Entman (1993) en viktig kritisk ståndpunkt gentemot framing. Det innebär att hur 
mycket sändarna än väljer att vinkla (rama in) en text så kan de aldrig i praktiken veta hur 
mottagaren kommer att ta emot budskapet, eftersom de mycket sällan kan påverka den 
kulturella kontexten och den miljö som budskapet mottas i. Att sändaren har möjligheten att 
vinkla ett budskap är något som kan vara både positivt och negativt, eftersom framing kan 
uppfattas som att sändaren försöker lura eller vilseleda mottagaren. (Reese, Gandy och 
Grant, 2009) 
 

2.5.1. Inramningens effekt 
 
Enligt Chong och Druckman (2007) mäts framingens påverkan oftast genom att jämföra de 
attityder som framingen skapar hos mottagaren med vad en alternativ framing skapar. Om 
det råder en signifikant skillnad mellan de skapade attityderna så har framingen haft effekt 
(Chong och Druckman, 2007). Det finns dock kritik mot att mäta effekten av en inramning 
genom att jämföra den med en alternativ inramning. Enligt Kinder et al. (1996) finns det 
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alltid risk för att en inramning oavsiktligt får läsaren att argumentera emot och således skapa 
attityder som strider mot syftet med inramningen. I sådana fall kan två motsatta 
inramningar få samma effekt (Kinder et al. 1996). 
 
En annan parameter som påverkar vilken effekt framingen får är om läsaren har tidigare 
kunskaper i det specifika ämnet. Tidigare forskning visar att om läsaren har tidigare 
kunskaper i ämnet så kommer texten att läsas med större uppmärksamhet och läsarna har 
då också möjlighet att bearbeta texten på ett mer förfinat sätt. När mottagaren bearbetar 
texten på ett mer förfinat sätt ökar också chansen för att inramningen får effekt hos 
mottagaren (Viswanath och Finnegan, 2002). Hit hör dock att en mer påläst mottagare också 
har större benägenhet att redan ha åsikter om ämnet och därmed också är svårare att 
påverka. Utifrån ovanstående resonemang är en icke påläst person lättare att påverka 
genom framing (McLeod och Detenber, 1999). 
 
När effekterna av inramning diskuteras dyker termerna strong and weak framing upp. De 
begreppen ska inte blandas ihop med effekten av inramning utan syftar på hur pass hårt 
styrd själva framingen är. Vid en svagare inramning är det större risk för att mottagaren låter 
sig påverkas av externa företeelser såsom tidigare kunskaper, omgivning, tidigare 
synpunkter kring ämnet och liknande. (Iyengar, 1991) 
 
 

2.6 Värderingar 

___________________________________________________________________________ 
Värderingar är ett immateriellt och abstrakt begrepp som är svårt att definiera. I det här 
kapitlet tydliggörs företags och konsumenters syn på värderingar och här presenteras ett 
system som kan användas för att klassificera och konkretisera begreppet värderingar. I den 
senare delen av kapitlet visas hur värderingar kan användas i text för att påverka 
konsumentens uppfattning av budskapet. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Genom att möta sina presumtiva kunders intressen och värderingar i sin CSR-kommunikation 
kan ett företag minska risken för att kunderna intar en skeptisk attityd gentemot budskapet. 
Enligt Podnar och Golob (2007) tenderar kommunikation som återspeglar kunders intressen 
att uppfattas med högre trovärdighet än kommunikation som inte återspeglar kunders 
intressen.  
 

2.6.1 Företagsvärderingar 
 
Begreppet företagsvärderingar har ofta olika definitioner beroende på kontexten men 
Cornelissen (2011) har valt att beskriva företagsvärderingar som de byggstenar som ligger till 
grund för den identitet företaget väljer att kommunicera till sin omgivning. När företagets 
värderingar spelar en central och aktiv roll inom organisationen kommer det att påverka 
företagets generella kommunikation och då också specifikt företagets CSR-kommunikation. 
(Cornelissen, 2011) 
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För att lyckas med sin CSR-kommunikation måste företagets värderingar vara väl förankrade 
inom hela organisationen och användas i hela affärs- och kommunikationskedjan. Bara 
genom att ha en tydlig kommunikationsstrategi och affärsmodell som utgår från CSR-arbetet 
kan företaget ha den transparens och öppenhet som krävs. (Waddock och Googins, 2011) 
 
Det Waddock och Googins (2011) menar är att all kommunikation som rör företagets CSR-
initiativ måste vara baserad på företagets kärnvärderingar. Kärnvärderingarna måste i sin tur 
vara fullt förståeliga för intressenterna och de presumtiva kunderna för att de ska kunna 
känna igen värderingarna och kunna identifiera sig med dem. Om företaget lyckas med det 
kan värderingarna fungera som en integrerande faktor mellan företaget och deras 
presumtiva kunder (Pruzan, 2011).  
 
För att som företag kunna möta sina kunders värderingar måste de först identifieras. Att 
tydliggöra och identifiera ett abstrakt och immateriellt begrepp som värderingar är svårt, 
men i den här studien används Rokeach Value Survey som är en klassificering av värderingar 
som gör begreppet överskådligt och hanterligt. Genom Rockeachs struktur av värderingar 
blir det också möjliga att identifiera dem i text. (Schmeltz, 2014) 
 

2.6.2 Konsumenters värderingar 
 
Som redan nämnts är begreppet värderingar ett svårdefinierat och immateriellt begrepp, 
men med hjälp av Rokeachs klassificering skapas en värdestruktur som är översiktlig, 
hanterlig och som lämpar sig väl att utgå från i forskningssyfte. När de vanligtvis 
svårpreciserade och abstrakta värderingarna är nedskriva i text, såsom i Rokeachs 
klassificering eller exempelvis i ett budskap från ett företag, blir de genast mer konkreta och 
då också möjliga att upptäcka och undersöka. (Aust, 2014) 
 
Kamakura, Wagner och Mazzon (1992) skriver att det vanligaste sättet att mäta mänskliga 
värderingar är just Rokeach Value Survey (Rokeachs värdeundersökning). Klassificeringen har 
utvecklats av den polsk-amerikanska psykologen Milton Rokeach och presenterades 1973. 
Det är utifrån Rokeachs klassificering som de presumtiva konsumenternas värderingar i den 
här studien tolkas.  
 

2.6.2.1 Rokeachs klassificering av mänskliga värderingar 

 
Grundläggande i Rokeachs (1973) teoretiska ramverk är:  
 

a) Det finns värderingar som är högst individuella och personliga och det finns 
värderingar som kopplade till hur vi önskar att samhället vi lever i ska vara. 
Värderingarna kan vara samma men de kan också vara åtskilda. Som exempel kanske 
du personligen har en icke-förlåtande attityd gentemot dina medmänniskor samtidigt 
som du anser att samhället bör ha en förlåtande attityd. 

 
b) Det finns en skillnad mellan värderingar som är kopplade till beteendemönster och 

värderingar som är kopplade till ”det vi vill uppnå”. Värderingar som är kopplade till 
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beteendemönster benämner Rokeach som instrumentella värderingar och de 
värderingar som beskriver ”det vi vill uppnå” benämns som terminala värderingar.  
 
De instrumentella värdena syftar hur vi vill bete oss för att uppnå de terminala 
värderingarna. 
 

Tabell 1: Rokeachs klassificering av mänskliga värderingar. (Rokeach, 1973) 
 

Instrumentella värderingar – hur vi vill vara Terminala värderingar – vad vi vill uppnå 

Kompetens Moral Personliga  Samhälle  

Ambitiös Vidsynt En bekväm tillvaro En värld i fred 

Duktig Trevlig Ett spännande liv En vacker värld 

Rak Modig Nöjd med livet Jämställdhet 

Fantasifull Förlåtande Trygghet för familj Frihet 

Intellektuell Hjälpfull Frihet Trygghet för sitt land 

Logisk Ärlig Lycka  

 Självständig Inre harmoni  

 Kärleksfull Beständig kärlek  

 Lydig Njutning  

 Artig Frälsning  

 Ansvarsfull Självrespekt  

 Behärskad Socialet erkännande  

  Äkta vänskap  

  Vishet  

 
2.6.3 CSR-värderingar 
 
Enligt Green och Peloza (2011) har man i tidigare forskning konstaterat att presumtiva 
kunder brukar mäta och relatera företagens CSR-initiativ utifrån sina egna personliga 
värderingar. Enligt Golob (2008) är detta något som företag kan utnyttja genom att använda 
värderingar som en katalysator i kommunikationen mellan företag och presumtiva kunder. I 
en studie från 2014 visar Schmeltz just hur ett ramverk för värderingar används som 
underlag för att påverka innehållet i CSR-kommunikationen. Det värdeteoretiska ramverket 
kan hjälpa företag att tillfredsställa intressenternas efterfrågan på information samtidigt 
som de möter intressen och värderingar hos konsumenterna 
 
Det värdeteoretiska ramverk som Schmeltz använder bygger på Rokeach Value Survey från 
1973. Schmeltz (2014) länkar också samman Morsing och Schultz tre CSR-strategier med 
vilket fokus företaget bör ha i sin kommunikation för att bemöta efterfrågan och för att 
skapa en trovärdig dialog med sina intressenter, se tabell 2.  
 
Tabell 2: Morsing och Schultz tre CSR-strategier kopplade till fokus i kommunikationen. 
Schmeltz (2014) 
 

Olika förhållningssätt -> Informera intressenterna Svar från intressenterna Deltagande från intressenterna 

Utmärkande för 
kommunikationen 

Information om fördelaktiga 
CSR-initiativ från företaget.  
 
Envägskommunikation. 

Förklarar för intressenterna 
hur företagets integrerar 
sitt omvärldsengagemang. 
 
Tvåvägskommunikation.  

Inbjuder till och skapar en 
tät systematisk och aktiv 
dialog med intressenterna. 
Tvåvägskommunikation. 

Fokus i kommunikationen Företagsvärderingar. Skapar 
legitimitet. Bemöter 

Både företagsvärderingar 
och kundvärderingar. Måste 

Både företagvärderingar 
och kundvärderingar. Ska 
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minimum krav. Information 
om värderingar.  

anpassas för att undvika 
konflikt.  

integreras. Skapar 
gemensamma värderingar.  

 
 

2.7 Inramning av CSR-budskap 
 
Det finns olika teorier om hur företag ska utforma sin kommunikation på bästa sätt för att 
CSR-initiativen ska uppfattas som trovärdiga och skepticism hos mottagaren ska undvikas. 
Ett gott exempel är Olausson (2009) som ger vissa riktlinjer och råd till hur ett företag på ett 
övergripande sätt kan forma sin kommunikation. Olausson (2009) ger också vissa råd till 
lämpligt innehåll i kommunikationen genom att påpeka att företag vid rätt tillfälle bör 
fokusera på att kommunicera sina visioner och mål, redan genomförda CSR-initiativ samt 
resultatet från dessa. Även eventuella organisationer som CSR-arbetet sker tillsammans med 
bör enligt Olausson (2009) lyftas fram. Det finns även andra teoretiska ramverk men de allra 
flesta är, som tidigare nämnts, fokuserade på den övergripande strategiska nivån. Även om 
de teoretiska modellerna är dominerande så finns det även taktiska modeller såsom den 
konceptuella modellen som nyligen presenterades i Schmeltz (2014) studie.  
 

2.7.1 Schmeltz konceptuella modell för inramning av CSR-kommunikation 
 
Cirklarna i figuren (figur 2) visar hur företagsvärderingar, konsumentvärderingar och CSR-
värderingar kan ses som separata enheter. De är också delvis sammankopplade och 
”Inramning av CSR-budskap” har medvetet placerats i mitten av modellen för att illustrera 
hur inramningen genom att kommunicera gemensamma värderingar kan skapa goda 
synergier. (Schmeltz, 2014) 
 
Vidare visar ”Inramning av CSR-budskap” hur en värdebaserad inramning möjligen kan få 
presumtiva konsumenter att uppfatta budskapet med högre trovärdighet än om budskapet 
inte är baserat på detta ramverk. Schmeltz (2014) beskriver hur modellen också stödjer 
tesen om att skepticism kan undvikas och trovärdighet kan byggas upp om företaget låter 
rama in sin CSR-kommunikation kring personliga värderingar och kompetensvärderingar.  
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Val av inramning Traditionell CSR-

inramning 
 Den nya konceptuella 

CSR-inramningen 

Värdefokus Moral och 
samhällsfokuserade 

värderingar 

 Kompetens och personliga 
värderingar 

Strategisk nivå Informationsstrategi Svarsstrategi Involverande strategi 

Retorisk nivå Informera om värderingar Riktade värderingar Integrera värderingar 

Relevans Relevans på samhällsnivå  Personlig relevans 

Trovärdighet Låg trovärdighet  Hög trovärdighet 

Skepticism Hög skepticism  Låg skepticism 

Hypotetiskt mottagande 
av CSR-budskapet 

Neutral (negativ) tolkning av 
budskapet 

 Positiv tolkning av 
budskapet 

 
Figur 2: Företagsvärderingar, konsumentvärderingar och CSR-värderingar som separata enheter men 
samtidigt delvis sammankopplade. Schmeltz (2014) 

 
2.8 Sammanfattning av teorin 
 
I teoridelen redovisas de teorier som har en direkt och relevant koppling till studien. 
Teoridelen inleds med en överskådlig beskrivning av den generella kommunikationen samt  
en närmare beskrivning av den specifika CSR-kommunikationen. Därefter förklaras 
möjligheten för företag att få finansiell avkastning av sina CSR-initiativ genom att ha ett 
medvetet externt fokus i sin kommunikation och aktivt kommunicera sitt hållbarhetsarbete 
och sina CSR-initiativ till sina intressenter.  
(Bhattacharya, Sen och Shuli, 2010; Morsing och Schultz, 2006; Schmeltz, 2012) 
 
Vidare beskrivs hur konsumenter i allmänhet brukar vara skeptiska till CSR-kommunikation 
och hur deras förväntan på snabb, korrekt, transparent och framför allt trovärdig 
information (Dawkins och Lewis, 2003) gör det svårt för företagen att skapa trovärdig CSR-

Företagsvärderingar CSR-värderingar 

Inramning av CSR-budskap 

Konsumenters värderingar 
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kommunikation. (Morsing, Schultz och Nielsen, 2008) 
 
Om företagen har en öppen och inbjudande dialog med sina kunder och inte påtvingar dem 
sina CSR-normer och -värderingar ökar sannolikheten för att kunderna kan identifiera sig 
med budskapet (Morsing, Schultz och Nielsen, 2008). Företagen bör istället anstränga sig för 
att identifiera och möta sina kunders värderingar. Då ökar chansen för att budskapet 
uppfattas med högre trovärdighet och då ökar också möjligheten till att överbrygga 
skepticism. (Morsing, Schultz och Nielsen, 2008) 
 
Slutligen presenteras Rokeach (1973) värdeteoretiska ramverk som kan användas för att 
identifiera konsumenters värderingar, så att företagen sedan, enligt Schmeltz (2014) 
konceptuella modell, kan bemöta dem i sin CSR-kommunikation. I praktiken handlar det om 
att använda argument, metaforer, upprepningar och ordval som appellerar till de 
värderingar som vi människor har. (Schmeltz, 2014) 
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3. Metod 
 

___________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet visas operationaliseringen av det teoretiska ramverket och här förklaras 
även vilka tankegångar och val som ligger till grund för metodvalet. Vidare förtydligas hur 
data har samlats in praktiskt, och avsnittet avslutas med en metodreflektion för att belysa 
metodens styrkor och svagheter.  
___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Metodansats och vetenskapssyn 
 
Jag har valt att genomföra ett test på faktiska företeelser för att utifrån det kunna finna 
logiska samband – något som Patel och Davidsson (2003) beskriver som typiskt för ett 
positivistiskt synsätt på vetenskapen. Mitt förfarande stämmer också väl överens med de 
punkter som Bryman och Bell (2013) presenterar som typiska för ett positivistiskt 
vetenskapligt synsätt.  
 
Vetenskapliga undersökningar kan utföras kvalitativt eller kvantitativt. Jag tolkar Bryman och 
Bells (2013) förklaring som att en kvantitativ undersökning ska kunna omsättas i numerära 
tal och analyseras objektivt utifrån insamlade data. En kvalitativ forskning fokuserar på 
verbala uttryck, känslor och det humana samspelet och där lämnas det också utrymme för 
större personlig påverkan i tolkningsprocessen. En annan skillnad är enligt Bryman och Bell 
(2013) att kvantitativa forskare är intresserade av att finna samband eller avvikelser i 
insamlade data, medan en kvalitativ forskare försöker finna en djupare förståelse i en unik 
situation.  
 
I den här studien är det samband och avvikelser i uppfattningen av olika skrivna CSR-texter 
som utgör grunden för analysen och resultatet. Det stämmer väl in på definitionen av en 
kvantitativ studie. Uppsatsen har en klar deduktiv ansats då den teoretiska delen ligger till 
grund för den empiriska studien och insamlade empiriska data sedan har analyserats utifrån 
vald teori. (Bryman, 2011) 

 
3.2 Enkätdesign 
 
Det finns i tidigare dansk forskning resultat som visar att respondenterna överlag har en mer 
positiv inställning till CSR-budskap som anspelar på kompetensvärderingar än till CSR-
budskap som anspelar på moralvärderingar (se modell 1). Likaså visade resultatet i samma 
studie att de danska konsumenterna har en mer positiv inställning till CSR-budskap som har 
ett personligt fokus jämfört med budskap som har ett samhällsfokus.  
 
Samma forskare valde senare att genomföra ytterligare en studie där hon prövade om ett 
värdeteoretiskt ramverk kunde användas för att påverka uppfattningen av budskapet. 
Resultatet från den studien visade att ett ramverk med fokus på personliga värderingar och 
kompetensvärderingar delvis har en positiv påverkan på konsumenternas uppfattning av 
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CSR-budskapet. De två studierna ovan genomfördes 2012 respektive 2014 av L. Schmeltz. 
 
Avsikten med den här studien är inte att reproducera de redan genomförda studierna,jag 
har snarare låtit mig inspireras av dem. Den här studien är en kvantitativ studie i form av en 
enkät där respondenterna får läsa ett antal olika CSR-budskap med varierad grad av 
värdeteoretisk inramning. Utifrån varje CSR-budskap får sedan respondenterna ta ställning 
till ett antal påståenden som rör trovärdighet och skepticism. 
 
Då Schmeltz (2014) tidigare studier visat ett positivt utfall vid personlig- och 
kompetensorienterad inramning av CSR-budskapen har jag valt att i den här studien 
fokusera på dessa två värderingskategorier. Jag har också valt att använda samma 
övergripande designmall som Schmeltz använder i sin senare studie. Studien använder sig av 
en 2 X 2 design. Terminala värderingar: personlig ja och personlig nej och instrumentella 
värderingar. Kompetens ja och kompetens nej. I tabellen nedan visas exempel på 
karaktärsdrag i de olika CSR-texterna som har använts i den här studien. 
 
Tabell 3: Olika karaktärsdrag som texterna bör innehålla för att ramas in enligt ett värdeteoretiskt 
ramverk. (Schmeltz, 2014) 
 
 Kompetensvärderingar – Ja Kompetensvärderingar – Nej 

Personliga värderingar – Ja Text 1 (+ +) Innehåller 
argument, metaforer, vinklar, 
upprepningar och ordval som 
både appellerar till personliga 
värderingar och 
kompetensvärderingar. 

Text 2 (+ -) Innehåller 
argument, metaforer, vinklar, 
upprepningar och ordval som 
appellerar till personliga 
värderingar men inte till 
kompetensvärderingar. 

Personliga värderingar – Nej Text 3 (- +) Innehåller 
argument, metaforer, vinklar, 
upprepningar och ordval som 
appellerar till 
kompetensvärderingar men 
inte till personliga värderingar. 

Text 4 (- -) Innehåller inga 
argument, metaforer, vinklar, 
upprepningar och ordval som 
appellerar till personliga 
värderingar och/eller 
kompetensvärderingar. 

 
I tabell 3 visas specifika karaktärsdrag i de fyra CSR-texternas innehåll. Den första texten 
fokuserar på både personliga värderingar och kompetensvärderingar och förväntas generera 
den högst uppfattade trovärdigheten. Den sista texten som varken innehåller fokus på 
personliga värderingar eller kompetensvärderingar förväntas uppfattas som minst trovärdig.  
 
CSR-texternas trovärdighet mättes utifrån påståenden som: ”När jag läser denna text så 
verkar Företag vara ett företag som jag kan lita på”. Respondenterna ombads gradera sitt 
samtycke efter en femgradig Likertskala, där varje svar genererat poäng som indexerats, och 
utifrån de numeriska svaren kunde man sedan utläsa den samlade bilden om 
respondenternas uppfattning.  
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3.2.1 Påståenden och svarsalternativ 
 
När det handlar om att mäta attityder hos respondenter, så är Likertskalan en av de 
vanligaste skalorna (Bryman, 2011). I den här studien får respondenterna får ta ställning till 
hur mycket de håller med om ett påstående. De svarsalternativ som respondenterna fått 
välja mellan är:  
 
Tar helt avstånd (1) , Tar delvis avstånd (2), Tveksam (3), Instämmer delvis (4), Instämmer 
helt (5), Avstår att svara 
 
I den här studien motsvaras Tveksam av neutral i den femgradiga skalan. Det är något som 
också kommunicerades till respondenterna vid genomförandet av undersökningen. Alla svar 
med värden högre än Tveksam (3) betraktas som positiva och således betraktas alla värdena 
lägre än Tveksam (3) som negativa. Alla respondenter har också fått möjlighet att avstå från 
att svara och då har respondentens svar på frågan exkluderats från resultatet.  
 
De påståenden som respondenterna har blivit presenterade för och tagit ställning till är: 
 

 När jag läser denna text så verkar Resevänner vara ett företag som jag kan lita på. 
 

 När jag läser denna text så verkar Resevänner vara ett företag som tänker på 
hållbarhetsfrågor. 
 

 När jag läser denna text så verkar Resevänner vara ett företag som ”gör rätt för sig” i 
hållbarhetsfrågor. 
 

3.3 Manipulation av texterna 
 
De CSR-texter som studien bygger är en verklig CSR-text som är hämtad från resebyrån 
Tickets hemsida (2014). Istället för att använda företagsnamnet Ticket så har det neutrala 
företagsnamnet Resevänner används i studien. Det har gjorts för att inte riskera att 
respondenternas redan befintliga attityder om avsändaren påverkar deras svar. 
Utifrån innehållet i den ursprungliga CSR-texten har jag tagit fram fyra nya och manipulerade 
texter som var och en motsvarar en av de fyra värderingsramarna som finns i tabell 3.  
 
I de nya och manipulerade CSR-texterna har jag följt de riktlinjer som Schmeltz (2014) 
presenterar i sin studie. I tabell 4 visas Schmeltz (2014) kombinationer av värderingar och 
hur de sedan använts i studien. De kan omsättas retoriskt med hjälp av olika argument, 
metaforer, upprepningar och ordval. Med Schmeltz tabell som utgångspunkt har jag skapat 
en egen tabell (se tabell 5) som utifrån den här studiens förutsättningar och målsättningar 
visar på nyckelord och teman i de nya manipulerade CSR-texterna.  
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Tabell 4: Nyckelord och teman i de fyra CSR-texterna som presenterats för respondenterna utifrån 
Schmeltz (2014) riktlinjer. 

 
 Kompetensvärderingar – Ja Kompetensvärderingar – Nej 

Personliga värderingar – Ja Text 1 (+ +)  
Tema: Fokus på människor 
(kunder, kollegor och 
anställda). Använder 
pronomenet DU.  
 
Tema: Kunder som delaktiga i 
skapandet av hållbara resor. 
Använder pronomenet DU 
samt fokuserar på de positiva 
fördelarna som vår kompetens 
och kundens idéer tillsammans 
kan skapa.   

Text 2 (+ -)  
Tema: Fokus på människor 
(kunder, kollegor och 
anställda). Använder 
pronomenet DU.  
 
Tema: Donera pengar till 
organisationen New Hope. Inga 
argument som beskriver varför. 
Använder pronomenet VI – 
istället för du. 

Personliga värderingar – Nej Text 3 (- +)  
Tema: Vi (Resevänner) tar 
ansvar för hållbarhet. Neutral 
hållning. 
 
Tema: Kunder som delaktiga i 
skapandet av hållbara resor. 
Använder pronomenet DU 
samt fokuserar på de positiva 
fördelarna som vår kompetens 
och kundens idéer tillsammans 
kan skapa.   
 
 

Text 4 (- -) Tema: Vi 
(Resevänner) tar ansvar för 
hållbarhet. Neutral hållning. 
  
Tema: Donera pengar till 
organisationen New Hope. Inga 
argument som beskriver varför. 
Användandet av pronomenet 
VI – istället för du. 

 

 
 
För att garantera att texterna återspeglar de tänkta värderingarna så har de olika 
manipulerade texterna diskuterats i en grupp bestående av fem personer som alla har 
erfarenhet av att hantera det svenska språket i skriftlig kommunikation. Gruppen har varit 
delaktig i framtagandet av de olika CSR-texterna genom direkt feedback till mig. Gruppen 
bestod av en erfaren journalist, en rektor med svenska som huvudämne, en 
manusförfattare, en person som dagligen arbetar med onlinekommunikation i form av 
nyhetsbrev och en PR-konsult på en byrå inriktad mot skriven kommunikation. Syftet var att 
se till att texterna utformats efter de värdeteoretiska ramarna.  
 
Dessutom har CSR-texterna även testats och diskuterats i en testgrupp bestående av sju 
personer som inte arbetar professionellt med språk. Syftet med det arbetet var att i ett tidigt 
skede identifiera om påståendena uppfattades av respondenterna enligt syftet.   
 
Bryman och Bell (2013) skriver att i ett bekvämlighetsurval så bör påståendena testas på en 
pilotgrupp (som sedan ej deltar i studien). Med pilotgruppen kan man öka sannolikheten för 
att påståendena uppfattas såsom man har tänkt och upptäcka risker för missförstånd och 
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identifiera försvårande formuleringar.  
 
Förutom att jag har haft en löpande dialog med fem personer som dagligen använder 
svenska språket i skrift i sitt yrke och har testat påståendena på sju personer, så har jag även 
låtit testa undersökningen på en pilotgrupp med 20 respondenter. Pilotgruppen har fått 
besvara samma enkät som sedan användes i studien, men pilotgruppens resultat har inte 
tagits med i resultatet. Pilotgruppen kunde direkt efter den sista frågan ge skriftlig feedback.  
 

3.3.1 CSR-texter 
 
Nedanstående text är en CSR-text som idag används på resebyrån Tickets hemsida. Jag har 
utgått från denna text när jag utformat de nya manipulerade CSR-texterna som ingår i den 
här studien.  
 
Turismen är en viktig inkomstkälla för otaliga människor och hela turismens framtid är beroende av 
miljöns, samhällets och den lokala kulturens tillstånd på turistorterna. Människor vill fortsätta resa till 
spännande resmål, men ingen vill resa till en förstörd miljö eller finna sig omgiven av sociala 
missförhållanden.  
 
Tickets ambition är att vara en god samhällsmedborgare och det finns en medvetenhet inom 
företaget att engagera sig i samhällsfrågor som ligger nära vår verksamhet. Vi har valt att 
koncentrera våra insatser till två prioriterade stödprojekt; New Hope (tidigare Reseindustrins 
Barnfond) samt ECPAT, ställningstagande mot barnsexturism. 
 
Nedan presenteras de manipulerade CSR-texterna som respondenterna har tagit ställning till. Här 
förklarar jag även hur de har konstruerats utifrån logiken som presenteras i tabell 3 och tabell 4. I 
text 1 visar jag vilka argument, vinklar och ordval som har använts för att rama in texten utifrån det 
värdeteoretiska ramverket. I tabell 5 finns exempel på formuleringar och ordval som varierar i de 
olika texterna.  

 

3.3.2 Textstycke 1 
 
Som du säkert vet är turismen en viktig inkomstkälla för många människor och familjer.  
Samtidigt är turismens framtid beroende av att vi minimerar miljö- och social påverkan –  
något som du kan vara med och påverka! Du vill fortsätta att resa till spännande resmål,  
men du vill inte resa till en förstörd miljö och du vill inte vara omgiven av sociala  
missförhållanden på din semester. Men du kan vara med och påverka och göra skillnad! 
 
Resevänners ambition är att tillsammans med dig skapa hållbara resor och vi engagerar oss i 
samhällsfrågor som ligger nära vår verksamhet. Vi tror att vi tillsammans med dig och andra 
kunder kan göra skillnad. Resevänner har ett nära samarbete med organisationerna New 
Hope (tidigare Reseindustrins Barnfond) och Ecpat (ställningstagande mot barnsexturism) 
och du kan också stödja deras arbete genom ett ekonomiskt bidrag.   
 
 
Tabell 5: Exempel på formuleringar, ordval och vinklar som har använts för att rama in texterna 
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utifrån det värdeteoretiska ramverket. (Egen, 2014) 

 
Personliga värderingar Kompetensvärderingar 
… du vill inte resa till en förstörd miljö… (njutning, 
bekväm tillvaro) 

Som du säkert vet… (intellektuell)  

… du vill inte vara omgiven av sociala 
missförhållanden på din semester… (lycka, njutning) 

… något som du kan vara med och påverka… (duktig, 
ambitiös) 

Du vill fortsätta att resa… (spännande liv) … du kan vara med och påverka och göra skillnad… 
(duktig, ambitiös) 

… vi tillsammans med dig och andra kunder kan göra 
skillnad. (tillfredställelse)  

… är att tillsammans med dig skapa… (intellektuell, 
ambitiös)  

 … du kan också stödja deras arbete… (duktig)  

 
 

3.3.3 Textstycke 2 
 
Som du säkert vet är turismen en viktig inkomstkälla för många människor och familjer. 
Samtidigt är turismens framtid beroende av att vi minimerar miljö- och social påverkan – 
något som du kan vara med och påverka! Du vill fortsätta att resa till spännande resmål, 
men du vill inte resa till en förstörd miljö och du vill inte vara omgiven av sociala 
missförhållanden på din semester. Det går att påverka och göra skillnad! 
 
Resevänners ambition är att skapa hållbara resor och vi engagerar oss i samhällsfrågor som 
ligger nära vår verksamhet. Vi tror att vi kan göra skillnad. Vi på Resevänner donerar varje år 
pengar till organisationerna New Hope och Ecpat. Vi tillsammans kan göra skillnad genom 
att donera pengar till New Hope och Ecpat! 
 

3.3.4 Textstycke 3 
 
Turismen en viktig inkomstkälla för många människor och familjer. Samtidigt är turismens 
framtid beroende av att vi minimerar miljö- och social påverkan. Vi på Resevänner är med 
och påverkar! Vi människor vill fortsätta att resa till spännande resmål, men vi vill inte resa 
till en förstörd miljö och vi vill inte vara omgiven av sociala missförhållanden på vår semester. 
Vi på Resevänner tar ansvar för ett hållbart resande.  
 
Resevänners ambition är att tillsammans med dig skapa hållbara resor och vi engagerar oss i 
samhällsfrågor som ligger nära vår verksamhet. Vi tror att vi tillsammans med dig och andra 
kunder kan göra skillnad. Resevänner har ett nära samarbete med organisationerna New 
Hope (tidigare Reseindustrins Barnfond) och Ecpat (ställningstagande mot barnsexturism) 
och du kan också stödja deras arbete genom ett ekonomiskt bidrag.    

3.3.5 Textstycke 4 
 
Turismen en viktig inkomstkälla för många människor och familjer. Samtidigt är turismens 
framtid beroende av att vi minimerar miljö- och social påverkan. Vi på Resevänner är med 
och påverkar! Vi människor vill fortsätta att resa till spännande resmål, men vi vill inte resa 
till en förstörd miljö och vi vill inte vara omgiven av sociala missförhållanden på vår semester. 
Vi på Resevänner tar ansvar för ett hållbart resande. 
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Resevänners ambition är att skapa hållbara resor och vi engagerar oss i samhällsfrågor som 
ligger nära vår verksamhet. Vi tror att vi kan göra skillnad. Vi på Resevänner donerar varje år 
pengar till organisationerna New Hope och Ecpat. Vi tillsammans kan göra skillnad genom 
att donera pengar till New Hope och Ecpat! 
 

3.4 Metod för insamling av data 
 
Studien bygger helt på primärdata som har samlats in med hjälp av tvärsnittsdesign/enkät, 
med inspiration och inslag från experimentell design. Enligt Bryman och Bell (2013) likställs 
enkät- och tvärsnittsdesign allt oftare med varandra och de anser också att enkäten är ett 
bra verktyg att använda sig av vid insamling av data för att mäta variationer i en 
respondentgrupp – vilket också är syftet med den här studien. Vidare påpekar Bryman och 
Bell (2013) att det endast går att mäta variationer vid studier av mer än ett fall och i den här 
studien utgörs de av de olika manipulerade texterna.  
 
 

3.4.1 Undersökningens praktiska genomförande 

 
Lördagen den 15 november och torsdagen den 20 november befann jag mig på Sveavägen i 
Stockholm, där de flesta av Sveriges researrangörer och resebyråer finns representerade.  
 
För att höja studiens reliabilitet så finns det inom bekvämlighetsurvalet en bred spridning 
över vilka som blivit tillfrågade att vara respondent. Jag ställde mig utanför researrangörens 
Vings försäljningskontor och frågade 100 av deras besökare om de ville besvara min enkät. 
Sedan fortsatte jag i tur och ordning till de andra resebyråernas/researrangörernas 
försäljningskontor och frågade vardera 100 besökare. På så sätt har 800 personer blivit 
tillfrågade, och alla är presumtiva kunder i privatresebranschen. Av de tillfrågade valde 361 
personer att medverka i studien och de som tackade ja fick veta att enkäten var anonym och 
genomfördes för en C-uppsats på Högskolan i Gävle. Jag var tydlig med att studien inte har 
någon koppling till den researrangör/resebyrå som de nyligen besökt. Respondenternas svar 
samlades in på två Ipads.  
 
Antalet respondenter i studien är 361 och cirka 60 procent är kvinnor. Jag har haft möjlighet 
att stämma av könsfördelningen med faktiska kunder hos resebyrån Ticket och enligt Tickets 
kundansvarige stämmer studiens fördelning väl överens med den faktiska könsfördelningen 
hos deras befintliga kunder. Se gärna antalet respondenter inom varje åldersegment och kön 
i diagram 2.  
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Diagram 2. Fördelningen mellan könen (män t.v. och kvinnor t.h.) och ålder för respondenterna.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

___________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet ger jag mig syn på begreppen validitet och reliabilitet och hur de är 
kopplade till det praktiska genomförandet av min studie. 
___________________________________________________________________________ 
 

3.5.1. Reliabilitet 
 
Bryman och Bell (2013) skriver att reliabilitet handlar om huruvida resultatet från en 
undersökning blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. Slumpmässiga 
eller tillfälliga faktorer vid tidpunkten för studiens genomförande kan påverka resultatet. Då 
studien genomförs med ett bekvämlighetsurval finns det en risk för slumpmässiga 
betingelser inom respondentgruppen. Det relativt höga antalet respondenter kan dock 
minska risken för slumpmässig påverkan.  
 
Det finns forskare som Trost (2012) som helt ifrågasätter definitionen av reliabilitet utifrån 
perspektivet att en upprepad undersökning vid ett senare tillfälle ska ge samma svar. Enligt 
Trost (2012) förutsätter det synsättet att vi människor befinner oss i ett statiskt förhållande 
till vår omvärld. Jag har valt att anta Trosts (2012) symboliska interaktionistiska synsätt. Det 
utgår från att vi människor hela tiden befinner oss i en förändringsprocess och att vi då 
snarare bör förvänta oss ett annat resultat om studiens upprepas. Utifrån ett 
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interaktionistiskt synsätt är det omöjligt att avgöra om eventuella resultatskillnader i en 
senare upprepad studie främst beror på annat respondentunderlag, tillfälliga betingelser 
eller på den process som vi människor befinner sig i. (Trost, 2012) 
 
Utifrån diskussionen ovan vill jag påstå att studien till fullo är replikerbar samt reliabel enligt 
Bryman och Bells (2013) definition. Studien är fullt möjlig för andra forskare att upprepa, 
men utifrån ett symboliskt interaktionistisk synsätt bör inte samma resultat förväntas.  
 

3.5.2 Validitet 
 

Intern validitet 
 

Intern validitet betyder att det går att utesluta alternativa förklaringar/tolkningar av ett 
resultat (Bryman och Bell, 2013). Det är en frågeställning som i den här studien är högst 
relevant då frågan bör ställas om det verkligen är manipuleringen av texterna som ligger till 
grund för de olika resultaten eller om finns det andra variabler som kan ha påverkat? Genom 
att genomföra studien under en kort tidsperiod och bemöta alla respondenter i samma miljö 
anser jag att risken för att det ska ha funnits någon ovidkommande faktor som har påverkat 
respondenternas svar har minimerats.  
 

Extern validitet 
 

Extern validitet syftar på om studiens resultat kan generaliseras utanför den specifika 
kontexten (Bryman och Bell, 2013).  
 
Användandet av ett bekvämlighetsurval för respondenterna påverkar givetvis den externa 
validiteten negativt samt att den här studien enbart fokuserar på CSR-kommunikation inom 
ett smalt segment (resebranschen). CSR-kommunikation och konsumenters värderingar är 
generella i sig, vilket gör studien intressant även för kommunikatörer och företag som agerar 
utanför den undersökta kontexten. 
 
 

Begreppsvaliditet 

 
Esiasson et al. (2012) skriver att ju mer komplicerade och abstrakta begreppen är desto 
svårare är det att säkerställa en hög begreppsvaliditet – då det helt enkelt är svårt att veta 
vad som i praktiken ska undersökas. I studien tillämpas Rokeachs värderingsmodell och 
begreppen har därmed konkretiseras till en nivå som gör testet möjligt att genomföra. Det 
höjer studiens begreppsvaliditet.  
 
Den vedertagna definitionen av begreppsvaliditet är att det ska råda överensstämmelse 
mellan den teoretiska och operationella delen i studien. Med det menas att studiens 
begreppsapparat och den empiriska delen ska stämma överens (Bryman och Bell, 2013). 
Enkelt förklarat handlar det om i vilken utsträckning testet mäter de teoretiska begrepp det 
avser att mäta. Syftet med att testa och diskutera de olika texterna och påståenden med fem 
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experter och ytterligare sju personer har varit att stärka studiens begreppsvaliditet. Jag valde 
Likertskalan utifrån en validitetsaspekt, eftersom den enligt Bryman (2011) lämpar sig 
mycket väl för att mäta attityder hos respondenterna. 

 
Innehållsvaliditet 
 

Content validity beskrivs av Ejlertsson (2014) som om frågorna/påståendena är konstruerade 
så att de mäter rätt saker på rätt sätt enligt samstämmig bedömning från experter.  
 
I den här studien har frågorna/påståendena granskats av en grupp människor som har stor 
erfarenhet av och kunnighet i det svenska skriftspråket, och innehållsvaliditeten är därmed 
stärkt. Den andra delen av innehållsvaliditeten är enligt Ejlertsson (2014) Face validity och 
det handlar om respondentens bedömning om frågorna mäter det som de avser att mäta. I 
den här studien är den stärkt genom att texterna granskats av sju personer som sedan gett 
feedback.   

 
3.6 Urval 
  
Jag valde att genomföra undersökningen på Sveavägen i Stockholm där de flesta av de stora 
svenska resebyråerna/researrangörerna finns representerade genom sina 
försäljningskontor. Valet av plats gjorde det möjligt att genomföra ett bekvämlighetsurval, 
samtidigt som jag kunde garantera att respondenterna befann sig inom den definierade 
populationen som konsumenter inom resebranschen.   
 
Ejlertsson (2014) beskriver bekvämlighetsurvalet som en ”väntrumsundersökning” där 
respondenterna utgörs av personer som på eget initiativ besökt platsen för undersökningen. 
Ejlertsson (2014) tar upp några varningssignaler i samband med en ”väntrumsundersökning”, 
bland annat avsaknaden av slumpmässighet i urvalet vilket får en negativ inverkan på 
undersökningens externa validitet. Ejlertsson (2014) är tydlig med att 
”väntrumsundersökningar” ibland är praktiska att använda tack vare att de är lätta att 
genomföra och enkla att administrera. Ejlertsson (2014) skriver också att det inte får finnas 
ett samband mellan respondenternas besöksfrekvens på platsen för undersökningen och 
svaren i undersökningen. Exempel på det är att ställa frågan Handlar du ofta här? Då det är 
mycket större sannolikhet att de som verkligen handlar ofta också är på plats när 
undersökningen genomförs. Något sådant samband finns inte i min undersökning.  
 
En annan risk som Ejlertssons (2014) tar upp är att nöjda personers attityder brukar vara 
överrepresenterade i den här typen av urval. Helt enkelt för att nöjda personer oftare 
befinner sig på platsen för undersökningen. Då ämnesvalet inte har någon direkt koppling till 
platsen för genomförandet så anser jag inte att det är ett problem i min studie.  
 
Som jag ser det finns det dock en klar distinktion mellan Ejlertssons (2014) definition av 
”väntrumsundersökning” och den metod jag har valt. Jag tolkar Ejlertsson som att han för 
diskussionen utifrån att undersökningen genomförs på en plats där antalet möjliga 
respondenter är begränsat och där valet av plats riskerar att påverka respondenternas svar. 
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Jag har valt en plats där antalet möjliga respondenter är mycket stort samt att 
frågorna/påståendena i studien inte direkt berör företagen på plats.  
 
Jag har valt att fråga efter kön och ålder på respondenterna för att kunna synliggöra 
eventuella skillnader i uppfattning mellan könen och olika åldersgrupper. Genom att gör det 
så kan jag också säkerställa att de fyra olika respondentgrupperna har en likartad demografi. 
Demografiska skillnader kan vara ett intressant underlag för vidare forskning samt att jag kan 
kontrollera att mina respondenter är representativa när det gäller ålder och kön för den 
population som jag avser att undersöka.  
 
Efter dialog med den CRM-ansvariga på Ticket Privatresor AB, som är Sveriges största 
privatresebyrå, kring demografin på respondentgruppen så är det säkerställt att den speglar 
demografin för kunder i privatresebranschen.  
 

3.7 Metodreflektion 
 
Den metod som jag valt att använda i min studie har haft klara för- och nackdelar. Initialt vill 
jag belysa urvalsmetoden där det hade varit bättre för undersökningens generaliserbarhet 
om jag hade haft möjlighet att använda mig av ett statistiskt urval. Det har tyvärr inte varit 
praktiskt möjligt, då inget reseföretag har önskat ge mig sina kunduppgifter. Jag anser att jag 
har lyckats fånga respondenter från den definierade målgruppen på ett bra sätt genom att 
genomföra studien på Sveavägen i Stockholm, där de flesta researrangörer/resebyråer har 
försäljningskontor. På så sätt anser jag att urvalet ändå är representerbart för gruppen 
presumtiva kunder inom privatresebranschen, men urvalet är för snävt för att kunna 
generalisera studiens resultat på hela den svenska populationen, vilket inte heller har varit 
studiens mål.  
 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval som normalt går till så att respondenterna på eget 
initiativ kan fylla i undersökningen, exempelvis på en skola eller i ett väntrum. Enligt Trost 
(1997) uppstår då problem som exempelvis att enkäten blir frivillig att fylla i. Det kan i sin tur 
leda till stort bortfall men genom att själv vara på plats och fråga presumtiva kunder om de 
vill delta i en studie så anser jag att jag minskat känslan av frivillighet hos de tillfrågade – 
även om det givetvis fortfarande varit helt frivilligt. 
 
Enkäter är ett bra sätt att samla in data från många respondenter (Bryman och Bell, 2013), 
vilket var avgörande för mig vid valet av insamlingsmetod då jag ville ha ett brett urval. Jag 
anser att djupintervjuer med respondenterna skulle kunna ha bidragit med ytterligare 
kunskap om varför texten uppfattades på ett visst sätt men det har inte varit praktiskt 
genomförbart.  
 
Av de 800 personer som blev tillfrågade valde 361 personer att delta, vilket motsvarar 45 
procent. Jag hade önskat ett något större underlag men är samtidigt medveten om den 
generella oviljan mot att ställa upp på den här typen av studier. Utifrån det perspektivet är 
jag nöjd med antalet respondenter.  
 
Slutgiltigen vill jag återigen poängtera att jag gav respondenterna information om att 
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svarsalternativet tveksam skulle ses som om de var tveksamma till tar delvis avstånd från 
och håller delvis med. Det innebär att tveksam i resultatavsnittet bör ses som ett neutralt 
svarsalternativ.  
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4. Resultat 

___________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenteras och diskuteras svaren på den genomförda enkäten. Först görs 
det på en övergripande nivå och sedan analyseras även svaren om trovärdighet och 
skepticism samt respondenternas uppfattning om företaget.  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Svaren har översatts till en intervallskala 1–5 som gör att resultatet lämpar sig väl att 
visualisera i ett stapeldiagram. Eftersom de olika respondentgrupperna är olika stora så är 
staplarna alltid 100 procent av svaren. Det gör det möjligt att, trots storleksskillnader, 
jämföra olika respondentgrupper.  För att kunna jämföra svaren på de olika texterna så 
presenteras medeltalet för varje text. De är uträknade utifrån att varje svarsalternativ i 
studien genererat motsvarande poäng utifrån Likertskalan.   
 
Tar helt avstånd = 1 poäng 
Tar delvis avstånd = 2 poäng 
Tveksam = 3 poäng 
Instämmer delvis = 4 poäng 
Instämmer helt = 5 poäng  
 
Diagram 3 visar att den text som innehåller både personliga värderingar och 
kompetensvärderingar (text 1) uppfattas mest positivt av respondenterna. Där har de flesta 
angett neutralt svar eller positiva svar, d.v.s. tveksam, instämmer delvis eller instämmer helt. 
Medeltalet för de inkomna svaren för text 1 är 3,61 av 5 möjliga. Därefter är det den text 
som enbart innehåller personliga värderingar som generar högst positiva svar med ett 
medeltal på 3,49. Intressant att notera är att antalet som instämmer helt inte skiljer sig 
avsevärt från text 1, men däremot är det en betydligt större del av respondenterna som 
angett tar delvis avstånd.  
 
Även om det finns skillnader i hur text 1 och text 2 uppfattas så är det tydligt att det primärt 
är de personliga värderingarna som genererar positiva svar, d.v.s. som skapar hög 
trovärdighet och som får konsumenten att uppfatta företaget på ett positivt sätt. Enbart 
kompetensvärderingar (text 3) har ett betydligt lägre medeltal på 3,07. Slutsatsen är alltså 
att en text med enbart personliga värderingar generar en hög trovärdighet vilket inte en text 
med enbart kompetensvärderingar gör. Däremot kan kompetensvärderingar tillsammans 
med personliga värderingar generera ett ännu positivare svar vilket medeltalet för text 1 
också visar (3,61). 
 
Den sista texten (text 4) som varken hade fokus på personliga värderingar eller 
kompetensvärderingar fick som väntat också det mest negativa utfallet i undersökningen – 
ett stort antal av respondenterna angav att de tar helt avstånd eller tar delvis avstånd och 
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denna text hade också det allra lägsta medeltalet på 2,69. 
 
 

 
Diagram 3: Sammanslagna fördelningen av svaren för de tre påståendena utifrån varje text.  

 

Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 
3,61 3,49 3,07 2,69 

 
Tabell 6: Medeltal för svaren till varje text.  
 
 

Även om studiens fokus ligger på gruppen presumtiva kunder som helhet så finns det 
intressanta slutsatser om svaren bryts ner efter kön. I diagram 4 visas resultatet efter kön, 
och där framgår det att det bland män inte finns någon större skillnad i uppfattning av 
texten (text 2) som innehåller enbart personliga värderingar och den text som enbart 
innehåller både kompetens och personliga värderingar (text 1). Däremot har kvinnornas svar 
genererat ett betydligt lägre medeltal för den text som enbart innehåller 
kompetensvärderingar (text 3). Visas i tabell 9.  
 
Värt att notera i tabell 7 är alltså att kvinnor generellt sett uppfattar texterna mer positivt än 
männen, förutom texten som bygger på enbart kompetensvärderingar (text 3) där männen 
har en något mer positiv inställning.  
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Diagram 4: Skillnaden mellan könen för den sammanslagna fördelningen av svaren för de tre 
påståendena utifrån varje text.  

 
 

Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

3,78 3,40 3,58 3,30 2,94 3,05 2,67 2,55 
 
Tabell 7: Medeltal för varje svar uppdelat på kön 
 

4.1 Trovärdighet och skepticism 
 
För att få möjlighet att utvärdera om det genom ett värdeteoretiskt ramverk är möjligt att 
undvika skepticism så fick respondenterna svara på påståendet När jag läser denna text så 
verkar Resevänner vara ett företag som jag kan lita på. Som diagram 6 visar så är resultatet 
för det enskilda påståendet snarlikt det övergripande dock med den skillnaden att texten 
som innehåller både personliga värderingar och kompetensvärderingar har genererat ett 
ännu positivare svar med ett medeltal på 3,98 jämfört med det sammanlagda medeltalet för 
text 1 på 3,61. 
 
Det är ett resultat som stärker tesen om att det går att bygga trovärdighet och undvika 
skepticism genom att använda sig av primärt personliga värderingar och då gärna i samband 
med kompetensvärderingar. Genom att kombinera de två skapas goda synergier. En text 
(text 3) med enbart kompetensvärderingar genererar på den frågan ett relativt svagt resultat 
där många av respondenterna svarat tar delvis avstånd.  
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Diagram 6: Respondenternas svar på påståendet ”När jag läser denna text så verkar Resevänner vara 
ett företag som jag kan lita på”. 
 

Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 
3,98 3,39 2,91 2,69 

 
Tabell 8: Medeltal för påståendet ”När jag läser denna text så verkar Resevänner vara ett företag 
som jag kan lita på”. 

4.2 Uppfattningen av företaget 
 
För att utvärdera om konsumentens uppfattning om avsändaren påverkades av en 
värdeteoretisk inramning fick respondenterna svara på påståendena När jag läser denna text 
så verkar Resevänner vara ett företag som ”gör rätt för sig” i hållbarhetsfrågor och När jag 
läser denna text så verkar Resevänner vara ett företag som tänker på hållbarhetsfrågor.  
 
Även på de två påståendena är tendensen tydlig och den text som innehåller både 
personliga värderingar och kompetensvärderingar togs emot mest positivt. När det gäller 
konsumenternas uppfattning om avsändaren skapas det goda synergier genom att 
kombinera personliga värderingar och kompetensvärderingar, men synergieffekten är här 
svagare än den uppfattade trovärdigheten av budskapet.   
 
På de två påståendena får den text som helt saknar inramning de mest negativa svaren, där 
stora delar av respondenterna svarat tar helt avstånd eller tar delvis avstånd. Samma sak 
gäller för texten med enbart kompetensvärderingar (text 3) för påståendet att Resevänner 
verkar vara ett företag som jag kan lita på. Intressant att notera är att när det gäller 
påståendet om att Resevänner verkar vara ett företag som ”gör rätt för sig” så genererar 
även texten med kompetensvärderingar ett positivt svar med ett medeltal på 3,18. (Visas i 
tabell 10)  
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Diagram 7: Respondenternas svar på påståendet ”När jag läser denna text så verkar Resevänner vara 
ett företag som ”gör rätt för sig” i hållbarhetsfrågor”. 
 

Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 
3,61 3,47 2,88 2,62 

 
Tabell 9: Medeltal för påståendet ”När jag läser denna text så verkar Resevänner vara ett företag 
som ”gör rätt för sig” i hållbarhetsfrågor”. 
 

 

 
Diagram 8: Respondenternas svar på påståendet ”När jag läser denna text så verkar Resevänner vara 
ett företag som tänker på hållbarhetsfrågor”. 
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Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 
3,25 3,38 3,18 2,61 

 
Tabell 10: Medeltal för påståendet ”När jag läser denna text så verkar Resevänner vara ett företag 
som tänker på hållbarhetsfrågor”. 

 

4.3 Slutdiskussion 
 
Resultatet visar att ett värdeteoretiskt ramverk kan hjälpa företag att uppnå en trovärdig 
kommunikation med sina presumtiva kunder samt att konsumenternas uppfattning om 
sändaren (företaget) tenderar att bli mer positiv om budskapet har en värdeteoretisk 
inramning. I min studie har jag med hjälp av en värderingsram påverkat hur budskapet 
presenteras och utifrån det sedan sett att uppfattningen om budskapet skiljer sig åt mellan 
de olika respondenterna. Det stämmer väl överens med Fiskes (1997) påståenden om att 
påverkan på något av stegen i kommunikationen också påverkar mottagandet.  
Tidigare forskning visar att personliga värderingar och kompetensvärderingar genererat ett 
positiv utfall. Det stöds också av resultatet i min studie, eftersom det finns en övergripande 
tendens till att ju mer inramning texten har desto större trovärdighet uppfattas den med. 
Även om studiens övergripande resultat stämmer med tidigare forskning har jag identifierat 
några aspekter som saknar tydligt stöd i tidigare forskning kring CSR-kommunikation. 
 

 Kompetensvärderingar genererar inte ett positivt/neutralt utfall bland kvinnor vilket 
det däremot gör bland män. Män tenderar alltså att uppfatta värderingar såsom 
ambitiös, duktig, rak, fantasifull, intellektuell och logisk mer positivt i CSR-budskapen 
än vad kvinnor gör.  

 

 Kvinnor uppfattar generellt de inramade texterna mer positivt än männen och då i 
synnerhet texten med personliga värderingar. Personliga värderingar i Rokeachs 
klassificering handlar om exempelvis trygghet för familj, lycka, frihet, självrespekt etc.  

 

 Kompetensvärderingar tillsammans med personliga värderingar ger goda synergier 
och resultatet blir ännu mer positivt. 
 

Min initiala tanke kring skillnaden mellan könen är att de värderingar som appellerar till män 
är typiskt manliga och de värderingar som appellerar till kvinnor är typiskt kvinnliga. Detta är 
ett uppslag för vidare forskning att identifiera, tydliggöra och analysera skillnader i 
uppfattning mellan könen kopplat till CSR-kommunikation. 
 
Resultatet i studien stödjer också Morsing och Schultz (2006) idéer om att företag inte ska 
tvinga sina värderingar och normer på intressenterna utan istället skapa kommunikation och 
budskap som konsumenterna kan identifiera sig med. Dessa idéer är en del i the stakeholder 
involvement strategy där Morsing och Schultz också förordar dialog med konsumenterna. 
Det är dock något som jag i min studie inte haft för avsikt eller möjlighet att undersöka, utan 
studien har fokuserats på möjligheten att påverka mottagaren med hjälp av en 
värdeteoretisk inramning av budskapet och där anser jag att det är tydligt att det de facto 
går. Jag valde att testa en inramning som endast bygger på ordval, vinklar och metaforer 
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(Nelson, Oxley och Clawson, 1997), men jag anser nu i efterhand att det också hade varit 
intressant att använda Entmans (1993) definition av inramning, d.v.s. att använda helt olika 
texter, ordval och t.o.m. bilder för de olika inramningarna.  
 
Det finns kritiker som hävdar att inramningens påverkan inte bör mätas genom att jämföra 
den med en alternativ inramnings påverkan, då det finns risk för att inramningens effekt blir 
kontraproduktiv då avsändaren aldrig kan styra mottagaren till fullo (Kinder et al. 1996). 
Likaså finns det en risk för att mottagarens tidigare kunskaper om ämnet påverkar 
uppfattningen (Viswanath och Finnegan, 2002). Dessa två aspekter har dock inte beaktats i 
min studie. 
 
Green och Peloza (2011) hävdar utifrån tidigare forskning att presumtiva kunder tenderar att 
mäta företagens CSR-initiativ utifrån sina egna preferenser och värderingar. Green och Peloz 
(2011) är inte mer specifika än så, men Schmeltz (2014) har visat att just 
kompetensvärderingar och personliga värderingar i en text tenderar att uppfattas med 
högre trovärdighet. Det är ett resultat som min studie till stora delar stödjer – med undantag 
för kvinnors uppfattning om texten som endast innehåller kompetensvärderingar (text 3), 
där det i mitt resultat inte går att finna något stöd för att kompetensvärderingar uppfattas 
som trovärdiga av kvinnor utan att texten snarare uppfattas något negativt.  
 
Resultatet i min studie pekar på att kvinnor och män uppfattar de skilda värderingsramarna 
olika och att kvinnor generellt sett uppfattar CSR-texterna mer positivt. Det är inget som jag 
funnit stöd för i litteraturen kring CSR-kommunikation och det är väl värt att undersöka 
närmare i en ny studie.  
 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av den här studien är att när ett företag inom 
privatresebranschen väljer att kommunicera sina CSR-initiativ och sitt hållbarhetsarbete så 
måste de arbeta aktivt med att vara relevanta och personliga i sina budskap. På så sätt kan 
de uppnå ett trovärdigt intryck och undvika att mottagaren får ett skeptiskt förhållningssätt 
till budskapet och företaget. Den personlighet och relevans kan de uppnå genom att 
använda sig att en värdeteoretisk inramning som primärt använder sig av personliga 
värderingar.  
 
Om företag använder kompetensvärderingar bör de användas i samband med personliga 
värderingar för att maximera effekten av påverkan på mottagaren. Att endast bygga sin 
kommunikation på kompetensvärderingar kommer att få en marginellt positiv påverkan på 
gruppen presumtiva kunder som helhet och kan till och med påverka kvinnor negativt.  
 
 

4.3.1 Förslag till vidare forskning 
 
Som tidigare nämnts anser jag att det skulle vara intressant att göra en djupdykning i 
skillnaderna i uppfattning av CSR-budskapen mellan könen i synnerhet om det i en större 
kontext verkligen är så att män uppfattar kompetensvärderingar med högre trovärdighet 
och att kvinnor uppfattar personliga värderingar med högre trovärdighet.  
 
I min studie har jag kommit fram till att respondenterna skapar sig en viss uppfattning 
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utifrån olika texter, men en fråga som fortfarande är obesvarad är varför? Därför anser jag 
att en kvalitativ studie som belyser samma ämnesområde skulle vara mycket intressant att 
ta del av.  
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Bilaga 
 
 
Bild 1 visar hur enkäten som presenterades för respondenterna såg ut, samt den första 
varianten av CSR-texten. Därefter finns också de övriga varianterna av den CSR-text som 
användes i studien.  
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