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SAMMANFATTNING 
 

Titel: CSR som en del av kommuners marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Mona Alouch och Amir Ekbatani 

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: 2016 – Juni  

 

Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de 

använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket.   

 

Metod: Studien syftar till att skapa förståelse för hur kommuner verkar inom ramen för 

CSR i syfte att stärka varumärket och utgår följaktligen från en kvalitativ metod med 

induktiv forskningsansats. Den empiriska datainsamlingen omfattar tio 

semistrukturerade intervjuer genomförda med verksamma personer inom en svensk 

kommun. Analys av den empiri som insamlats har utförts genom att relatera empiri till 

teori.  

 

Resultat & slutsats: I denna studie har det visats att kommunen definierar CSR och 

hållbarhet synonymt och arbetar med tre dimensioner av CSR på olika sätt. Det har även 

visats att kommunen gör prioriteringar gällande CSR både arbetsmässigt såväl som 

kommunikationsmässigt och väljer ut det innehåll som ska marknadsföras för att stärka 

varumärket.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan studera fler antal svenska 

kommuner och jämföra dess arbete med CSR och hur de använder detta för att stärka 

varumärket.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en förståelse för hur kommuner arbetar med 

CSR och hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka 

varumärket utifrån ett teoretiskt såväl som ett praktiskt perspektiv.  

 

Nyckelord: CSR, hållbarhet, marknadsföring, kommunikation, varumärke, image, rykte  

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: CSR as part of municipalities´ marketing strategy to strenghten the brand  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Mona Alouch and Amir Ekbatani 

Supervisor: Agneta Sundström 

Date: 2016 – June  

 

Aim: The purpose is to create an understanding of how municipalities work with CSR 

and how they use it as part of their marketing strategy to strenghten the brand.  

 

Method: The study aims to create an understanding of how municipalities operate 

within CSR in order to strenghten the brand and therefore uses a qualitative method 

with an inductive research approach. The empirical data collection comprises ten semi-

structured interviews conducted with persons active in a Swedish municipality. Analysis 

of the empirical data collected have been performed by relating empirical evidence to 

the theory.  

 

Result & conclusions: In this study it has been shown that the municipality define CSR 

and sustainability synonymous and works with three dimensions of CSR in different 

ways. It has also been shown that the municipality makes priorities regarding CSR both 

in terms of work as well as in terms of communication and selects the content to be 

marketed to strenghten the brand.  

 

Suggestions for future research: Future studies can study a greater number of Swedish 

municipalities and compare its work with CSR and how they use it to strenghten the 

brand.  

 

Contribution of the thesis: The study contributes to an understanding of how 

municipalities work with CSR and how they use it as part of their marketing strategy to 

strenghten the brand from a theoretical as well as a practical perspective. 

 

Keywords: CSR, sustainability, marketing, communication, brand, image, reputation 
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1.   Inledning 
 

I detta inledande kapitel ges en bakgrund beträffande CSR och hur det har vuxit fram 

till att bli ett viktigt inslag i organisationers dagliga verksamhet, följt av 

problematiseringen. Därefter följer studiens syfte, forskningsfrågor samt 

avgränsningar. Avslutningsvis presenteras definitioner på de mest centrala begreppen 

samt studiens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Intresset att verka inom ramen för socialt ansvarstagande och hållbarhet har ökat bland 

organisationer och företag under det senaste decenniet (Hur, Kim & Woo, 2014). Enligt 

Raman, Lim och Nair (2012) förväntas företag ta ett samhälleligt ansvar genom att 

bedriva en verksamhet på så sätt att de bidrar till den sociala välfärden. Vikten att som 

företag ta ansvar för den påverkan verksamheten har på samhället och miljön, utöver de 

lagenliga kraven har blivit alltmer centralt, vilket till största del kan förklaras av det 

ökade trycket från samhällets sida (Hur et al., 2014; Raman et al., 2012). I takt med 

globaliseringen har företagens roll som samhällsaktör betonats vilket följaktligen 

bidragit till en ökad efterfråga på ansvarstagande från alla håll i nätet av intressenter. Att 

arbeta med socialt ansvarstagande benämns vanligtvis för Corporate Social 

Responsibility (CSR) vilket innebär att företagen tar ansvar för frågor som går utanför 

den traditionella kärnverksamheten. CSR omfattar det ansvar för den påverkan 

verksamheten har på samhället sett utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt samt socialt 

perspektiv (Sprinkle & Maines, 2010; Stubbs & Schapper, 2011).  

 

Enligt Stubbs och Schapper (2011) och Weber (2008) finns det omstridda uppfattningar 

beträffande vad CSR egentligen innebär då det anses vara ett mycket mångfacetterat 

begrepp som definieras på ett flertal olika sätt. Enligt Europeiska kommissionen (2011) 

definieras CSR som ett begrepp där företag på frivillig grund integrerar sociala såväl 

som miljömässiga hänsynstaganden i verksamheten och i samverkan med intressenter. 

Enligt Sprinkle och Maines (2010) och Weber (2008) beskrivs vanligtvis CSR som en 

verksamhets bidrag till hållbarhet varvid CSR såväl som hållbarhetsbegreppet omfattar 

integrering av ekonomiskt ansvar med socialt respektive miljömässigt ansvar. Det 

förekommer därmed ingen tydlig distinktion mellan dessa begrepp varvid det vanligtvis 
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inte görs någon åtskillnad mellan CSR och hållbarhet (Sprinkle & Maines, 2010; Stubbs 

& Schapper, 2011).  

 

Organisationer har länge uppvisat att de är lagenliga och följer de regelverk som 

föreligger, dock anses detta inte räcka i dagsläget utan hänsyn måste även tas till alla 

intressenters krav på CSR. Intressenter som omfattar alltifrån konsumenter och 

leverantörer till anställda och investerare, måste beaktas i arbetet med CSR (Öberseder, 

Schlegelmilch & Gruber, 2011). Collier och Esteban (2007) menar att det därmed anses 

nödvändigt att CSR integreras i kärnverksamheten och blir en del av företagskulturen i 

syfte att åstadkomma en ansvarsfull verksamhet. Porter och Kramer (2006) och Raman 

et al. (2012) förklarar att de främsta orsakerna till att företag integrerar CSR-arbete är 

att det bidrar till ekonomiska fördelar. En ytterligare drivkraft är att det kan generera 

konkurrensfördelar genom en förstärkt positionering av organisationen på marknaden 

(Porter & Kramer, 2006; Weber, 2008). Denna form av argument har bidragit till att allt 

fler organisationer ägnar sig åt CSR i större utsträckning idag.  

 

Enligt Raman et al. (2012) och Torres, Bijmolt, Tribó och Verhoef (2012) betraktas 

CSR på senare tid inte enbart som organisationers ansvar gentemot samhället, utan även 

som ett viktigt strategiskt marknadsföringsverktyg i syfte att etablera och upprätthålla 

ett starkt varumärke. Hur et al. (2014) och Torres et al. (2012) menar att organisationers 

involvering i CSR har en positiv påverkan på varumärkesimage respektive rykte och 

menar att CSR förstärker dessa. Sålunda kan CSR betraktas som en väsentlig 

komponent inom en organisations varumärkesstrategi och Raman et al. (2012) menar att 

när CSR integreras som en del av denna strategi kan detta bidra till skapandet av värde 

för verksamheten och dess intressenter. Vidare menar Raman et al. (2012) att 

organisationers CSR-arbete inte enbart skapar ömsesidigt värde utan stärker även 

etablerade intressentrelationer som ger upphov till varaktiga sådana.  

 

Utöver intresset att verka inom ramen för CSR bland företag förekommer även detta 

intresse bland institutionella och reglerande aktörer i samhället såsom kommuner 

(Lauesen, 2011; Salvia et al., 2015). Eftersom den offentliga sektorn utgör en stor del av 

den globala ekonomin och följaktligen har stor påverkan på samhället och miljön är det 

av intresse att bidra till den sociala välfärden (Lauesen, 2011; Salvia et al., 2015). 

Förutom det ökade intresset, ska även samtliga svenska kommuner följa de CSR-mål 
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som riksdagen fastställt i syfte att bidra till ett förbättrat samhälle och en förbättrad 

miljö (Regeringskansliet, 2016). Följaktligen skiljer den offentliga sektorn från den 

privata på så sätt att det förekommer en åtskillnad beträffande det synsätt respektive 

sektor har på CSR (Breedgard, 2004; Dhanesh, 2014). Enligt Breedgard (2004) anses 

den offentliga sektorn ha ett moraliskt synsätt på CSR vilket innebär att kommuner ska 

bedriva en ansvarsfull verksamhet i syfte att bidra till allmänhetens bästa. Det är därmed 

möjligt att betrakta kommuners CSR-arbete som att de verkar för ett offentligt intresse. 

Däremot anses privata företag enligt Breedgard (2004) och Dhanesh (2014) ha ett 

strategiskt synsätt vilket innebär att den yttersta drivkraften av CSR-arbete är 

egenintresset, eftersom det bland annat leder till en starkare konkurrenskraft.  

 

Önskan att således kunna marknadsföra sig som en kommun som verkar inom ramen för 

CSR driver kommuner till att arbeta med detta i större utsträckning med hänsyn till 

ekonomiska, sociala såväl som miljömässiga aspekter (Niedomsyl, 2007; Salvia et al., 

2011). Den kommunala verksamheten bör även utvecklas på ett sådant sätt som är 

förenligt med en samhällsekonomisk balans varvid CSR är nödvändigt att integrera i sin 

verksamhet i syfte att åstadkomma detta (Regeringskansliet, 2016). Tydligt 

kommunicerad CSR-arbete ger en ökad legitimitet och således uppfattas en kommun 

som mer trovärdig och ansvarsfull om verksamheten engagerar sig i CSR (Hur et al., 

2014; Raman et al., 2012). För en kommun som lyckas verka legitim finns därmed stora 

fördelar att hämta i form av ett förstärkt varumärke såväl som ett gott anseende (Hur et 

al., 2014; Lauesen, 2011).  

 

1.2 Problematisering 

CSR är av växande intresse och i takt med den ökade uppmärksamheten från 

intressenter och samhället i övrigt har allt fler organisationer integrerat CSR i sin 

dagliga verksamhet (Hur et al., 2014; Raman et al., 2012). Tidigare studier tyder på att 

organisationer som arbetar med CSR inte bara förstärker relationer med intressenter, 

utan även bidrar till ett förstärkt varumärke i form av en mer positiv image och 

förbättrat rykte (Raman et al., 2012; Torres et al., 2012). Att som kommun arbeta med 

CSR är idag av stor vikt för att skapa ett gott anseende såväl som att bidra till 

samhällsnyttan (Breedgard, 2004; Lauesen 2011). Ett starkt varumärke och en 

omsorgsfull hantering av kommuners image och rykte blir således vitalt för att bidra till 
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en ökad attraktionskraft i syfte att locka resurser för att uppnå sina utvecklingsmål 

(Källström & Ekelund, 2016; Zenker & Beckmann, 2013). 

 

Kommuner har enligt tidigare forskning en viktig uppgift i att utveckla ett starkt 

varumärke i syfte att bidra till en ökad attraktionskraft och i sin tur attrahera olika typer 

av intressenter i syfte att främja utveckling (Källström & Ekelund, 2016; Niedomsyl, 

2007). Zenker och Beckmann (2013) menar att intressenter kan indelas i tre 

huvudgrupper där den första består av turister, den andra av invånare och arbetare, och 

den tredje av företag och organisationer. Tidigare forskning har visat att attraktionskraft 

som berör faktorer som är ortspecifika, vilket bland annat omfattar kommunens 

geografiska läge, samt arbetsspecifika vilket bland annat innefattar arbetsmöjligheter, 

har en betydelse för en kommun och dess attraktivitet. Således är dessa faktorer 

nödvändiga att framhäva i sitt varumärke (Källström & Ekelund, 2016).  

 

Källström och Ekelund (2016) och Zenker och Beckmann (2013) poängterar att det 

yttersta syftet med kommuner är att skapa en god kommun för samhällets medborgare. 

Enligt Källström och Ekelund (2016) kan en kommun som bedriver sin verksamhet på 

ett ansvarsfullt sätt och som prioriterar invånarnas välbefinnande skapa goda 

förutsättningar för skapandet av ett starkt varumärke. Att som kommun bedriva CSR-

arbete och bidra till den sociala välfärden anses därmed nödvändigt för att skapa goda 

förutsättningar för redan bosatta inom kommunen men även för att främja attraherandet 

av nya samhällsmedborgare såväl som affärsverksamheter. Eftersom tidigare forskning 

visat att CSR har en positiv påverkan på en verksamhets varumärke är det således 

betydelsefullt för kommuner att genom sitt CSR-arbete skapa sig ett gott anseende (Hur 

et al., 2014; Raman et al., 2012).  

 

Trots ett ökande intresse samt deltagande i CSR-arbete förekommer ett fåtal studier som 

studerat hur den offentliga sektorn och då specifikt kommuner arbetar med CSR 

(Lauesen 2011; Salvia et al., 2015). Flertalet studier som inriktat sig på forskning 

beträffande CSR omfattar vinstdrivande företag och vanligtvis privata sådana och vilka 

effekter CSR-arbetet har på verksamheternas varumärken (Hur et al., 2014; Lauesen 

2011; Torres et al., 2012). Det förekommer således inga studier som studerat hur 

kommuner verkar inom ramen för CSR i syfte att etablera ett starkt varumärke och 

skapa förutsättningar för en ökad attraktionskraft. Detta forskningsgap är således 
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anmärkningsvärt att studera då CSR-arbete kan skapa en mer positiv varumärkesimage 

och ett förstärkt rykte och därmed ge upphov till ett starkare varumärke (Hur et al., 

2014; Raman et al., 2012; Torres et al., 2012).  

 

Utöver ett förstärkt varumärke och ett gott anseende kan kommuner genom sitt CSR-

arbete i betydande utsträckning bidra till att uppnå de mål som fastställs i EU:s 

regelverk om en hållbar utveckling (European commission, 2014). Det har visats att 

kommuner inte enbart bidrar till hållbar utveckling utan även till en social sådan 

(Breedgard, 2004). Att som kommun prioritera allmänintresset och verka för en 

förbättrad livsmiljö är av vikt för att säkerställa samhällsinvånarnas välstånd. Därutöver 

skapas goda förutsättningar för etablerandet av ett långsiktigt förtroende bland 

allmänheten, vilket i sin tur bidrar till skapandet av en sådan miljö som främjar 

samhällsutveckling. Vi finner det därmed av intressant betydelse att studera hur 

kommuner verkar inom ramen för CSR då deras arbete, till skillnad från privata 

företags, kan betraktas som offentligt intresse (Bredgaard, 2004). Således är det av vikt 

att studera hur kommuner arbetar med CSR då detta inte enbart har en påverkan på den 

kommunala verksamheten utan även på samhället i övrigt.  

 

Utifrån ovanstående blir forskningsgapet relevant att studera av den anledningen att 

kommuner utgör en stor och viktig del av samhället varvid de har till uppgift att bidra 

till den sociala välfärden. Eftersom kommuner har en stor påverkan på samhället och 

miljön krävs forskning för att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och 

hur de bedriver en ansvarsfull verksamhet i syfte att skapa goda förutsättningar och 

levnadsvillkor för samhällsmedborgarna. Eftersom kommuners verksamhet bedrivs i 

offentligt intresse är det följaktligen av vikt att studera på vilket sätt kommuner arbetar 

med CSR för att stärka varumärket. Särskilt eftersom detta inte görs i ett kommersiellt 

syfte, vilket normalt är fallet för privata företag (Breedgard, 2004; Dhanesh, 2014).  

 

Sammanfattningsvis har CSR blivit alltmer centralt att fokusera på inom institutionella 

och reglerande aktörer i samhället. I takt med ständigt förändrade förutsättningar inom 

samhället är det därmed betydelsefullt att upprätthålla ett unikt och starkt varumärke i 

syfte att skapa en attraktiv kommun med ett gott anseende. Detta sätter således krav på 

kommuner att förutom att aktivt arbeta med CSR även marknadsföra sig på ett sådant 

sätt som får samhället att betrakta kommunen som en ansvarsfull sådan som prioriterar 
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allmänintresset. Detta väcker därmed frågan gällande hur kommuner med CSR-arbete 

verkar i syfte att skapa och upprätthålla ett gott anseende och bidra till en ökad 

attraktionskraft. För att besvara detta krävs således forskning om huruvida kommuner 

arbetar inom ramen för CSR i syfte att skapa ett starkt varumärke.  

 
1.3 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de använder 

detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket.  

 

1.4 Forskningsfrågor  

Utifrån ovanstående har vi formulerat följande forskningsfrågor som vi ämnar att 

besvara i vår studie;   

 

1)   Hur definierar kommuner CSR? 

2)   Vilka CSR-dimensioner arbetar kommuner med och hur arbetar de med dessa? 

3)   Hur använder kommuner CSR som marknadsföringsstrategi för 

varumärkesbyggande?  

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsning har gjorts till att enbart behandla Gävle kommun och deras CSR-arbete. 

Således är vår avsikt att enbart studera hur Gävle kommun arbetar med CSR och hur de 

använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket. 

Betoning ligger således i den kommunala verksamhetsledningens perspektiv beträffande 

deras CSR-arbete. Avgränsning har gjorts på detta sätt då vi avser att skapa en 

fördjupad förståelse beträffande det aktuella forskningsområdet som studeras i det 

enskilda fallet.  

 

1.6 Definitioner 

Nedan framgår definitioner på de mest centrala begreppen. Som vi klargjort ovan 

föreligger ingen distinkt åtskillnad mellan begreppen CSR och hållbarhet. Då kärnan i 

begreppen är densamma har vi valt att tillämpa begreppen synonymt med varandra.  

 

CSR: En organisations sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar gentemot 

samhället. 
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Hållbarhet: En organisations sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar gentemot 

samhället. 

Offentligt intresse: Handling som bidrar till samhällets välbefinnande.  

Egenintresse: Handling som bidrar till personlig vinning.  

Image: Den bild organisationer förmedlar ut till omgivningen om sig själva.  

Rykte: Allmänhetens uppfattning om en organisation.  

 

1.7 Disposition 

 Figur 1: Studiens disposition. Källa: Egen (2016).  

Inledning

•I detta inledande kapitel ges en bakgrund beträffande CSR och hur det har
vuxit fram till att bli ett viktigt inslag i organisationers dagliga verksamhet,
följt av problematiseringen. Därefter följer studiens syfte, forskningsfrågor
samt avgränsningar. Avslutningvis presenteras definitioner på de mest
centrala begreppen samt studiens disposition.

Teoretisk 
referensram

•I detta kapitel presenteras innebörden av CSR, kopplingen mellan hållbarhet
och CSR, samt CSR som marknadsföringsstrategi. Vidare redogör vi för
betydelsen av CSR-kommunikation samt kopplingen mellan CSR och
varumärke med avseende på image och rykte. Avslutningsvis presenteras en
modell som översiktligt redogör för innehållet i detta kapitel.

Metod

•I detta kapitel redogör vi för de metodval som gjorts i studien. Utöver detta
beskriver vi även det vetenskapliga synsätt som vi utgått från samt redogör för
det tillvägagångssätt som tillämpats för att genomföra studien. Avslutningsvis
presenteras en redogörelse kring metodernas trovärdighet, kritik relaterad till
valda metoder, följt av de etiska överväganden som beaktats.

Empiri

•I detta kapitel presenteras den empiri som insamlats utifrån de tio
semistrukturerade intervjuerna som vi genomfört. Empirin presenteras med
utgångspunkt i tre övergripande teman som följs av en redogörelse
beträffande kommunens CSR-arbete med underteman som är kopplade till
våra forskningsfrågor.

Analys

•I detta kapitel analyseras det empiriska materialet i förhållande till den teori
som vi lyft fram. Analysen presenteras under rubriker som är kopplade till
våra forskningsfrågor. Genom analysen avser vi att skapa förståelse för hur
kommuner arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin
marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket.

Slutsats

•I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till i
vår studie, följaktligen besvarar vi våra forskningsfrågor. Vidare framgår
studiens teoretiska såväl som praktiska bidrag följt av studiens
begränsningar. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning inom
det aktuella forskningsområdet.
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2.   Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras innebörden av CSR, kopplingen mellan hållbarhet och CSR, 

samt CSR som marknadsföringsstrategi. Vidare redogör vi för betydelsen av CSR-

kommunikation samt kopplingen mellan CSR och varumärke med avseende på image 

och  rykte. Avslutningsvis presenteras en modell som översiktligt redogör för innehållet 

i detta kapitel.  

 

2.1 Corporate Social Responsibility, CSR 

Det föreligger ett flertal olika definitioner av begreppet Corporate Social Responsibility, 

CSR (Stubbs & Schapper, 2011; Weber, 2008). En vanligt förekommande definition av 

begreppet är emellertid Carrolls (1991, s. 283); “the social responsibility of business 

encompasses the economic, legal, ethical and discretionary (philantrophic) 

expectations that society has of organizations at a given point in time”. Carrolls (1991) 

förslag är att organisationers CSR huvudsakligen utgörs av fyra dimensionellt olika 

ansvarsområden och representeras av ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt 

ansvar. Enligt Carroll (1999) kan dessa ansvarsområden åskådliggöras med hjälp av en 

pyramid som illustrerar den hierarkiska vikt som varje aspekt representerar i en  

verksamhet. Pyramiden kan även fungera som ett ramverk för att definiera hur 

organisationer kan arbeta med CSR i förhållande till etik och moral. 

 
Figur 2: CSR-Pyramid. Källa: Carroll (1991). 
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Enligt Carroll (1999) innebär det ekonomiska ansvaret att en organisation ska verka i 

syfte att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden samtidigt som 

verksamheten ska vara lönsam. Detta betraktas enligt Carroll (1999) som det 

grundläggande ansvarsområdet och således det absolut nödvändigaste. Vidare förklarar 

Carroll (1999) att det rättsliga ansvaret omfattas av att vara en laglydig 

samhällsmedborgare genom att följa de lagar och regelverk som gäller. Det etiska 

ansvaret innebär att en organisation bör agera på ett sådant sätt att det överensstämmer 

med samhälleliga sedvänjor och etiska normer. Carroll (1999) menar att det 

filantropiska ansvaret handlar om att agera på ett sådant sätt som främjar människors 

välstånd och bidrar till samhällets välbefinnande. Det är detta ansvar som organisationer 

tar sig an när de ser förbi egenintresset och även beaktar det offentliga intresset (Carroll, 

1999).  

 

Carroll (1991) menar vidare att det är möjligt att betrakta CSR som en aktivitet som 

syftar till att visa omsorg gentemot samhället genom att verka för att åstadkomma en 

ansvarsfull verksamhet. Carroll (1991) förklarar att pyramiden kan sammanfattas på så 

sätt att organisationer som engagerar sig i CSR bör eftersträva lönsamhet, laglydighet, 

etiskt agerande såväl som att vara en god samhällsmedborgare. Således sträcker sig 

Carrolls (1991) definition gällande CSR över Milton Friedmans (1970) neoklassiska 

resonemang om att organisationer enbart har ett ansvar, vilket är att maximera vinsten 

för ägare och övriga intressenter. Friedman (1970) menar med detta att sociala frågor 

inte är organisationers ansvarsområde varvid fokus enbart bör vara på att bedriva en 

lönsam verksamhet och generera vinst (Cosans, 2009).  

 

Även om Carrolls (1991) definition av CSR betraktas som en allmänt accepterad sådan 

finns det ett flertal definitioner som även inkluderar miljömässigt hänsynstagande 

(Sprinkle & Maines, 2010; Stubbs & Schapper, 2011; Weber, 2008). Dessa definitioner 

poängterar vikten att som organisation även beakta den påverkan verksamheten har på 

miljön. CSR är således ett svårdefinierat begrepp som omfattar ett flertal 

ansvarsområden (Stubbs & Schapper, 2011; Weber, 2008). Enligt Mohr, Webb och 

Harris (2001) och Sen och Bhattacharya (2001) kan CSR i praktiken definieras olika 

från verksamhet till verksamhet, då CSR-arbetet skiljer sig åt. CSR-arbetet och de 

ansvarsområden som en organisation tar sig an bestäms utifrån verksamhetens egna 
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prioriteringar och förutsättningar, varvid en åtskillnad mellan de praktiska 

definitionerna föreligger (Mohr et al., 2001; Sen & Bhattacharya, 2001).  

 

Utöver de definitionsskillnader som finns av CSR, förekommer även olika resonemang 

om CSR är ett frivilligt val eller ett tvingande ansvar. Enligt Husted och De Jesus 

Salazar (2006) har organisationer ett frivilligt val gällande CSR då verksamheter 

antingen kan välja att betrakta det som en nödvändighet i syfte att åstadkomma 

legitimitet eller för att vinstmaximera och förbättra verksamhetens lönsamhet. Husted 

och De Jesus Salazar (2006) menar att organisationers frivillighet har att göra med  

vilket strategiskt motiv som ligger bakom. Collier och Esteban (2007) menar dock att 

CSR inte bör betraktas som något val, utan snarare ett ansvar som alla verksamheter bör 

ta sig an i syfte att agera på ett etiskt korrekt vis, samtidigt som det är av vikt att beakta 

alla intressenters förväntningar i CSR-arbetet.  

 

Oavsett om CSR ses som ett frivilligt val eller ett tvingande ansvar förekommer flertal 

motiv till varför alltfler organisationer väljer att engagera sig i CSR. Enligt Porter och 

Kramer (2006) är den främsta orsaken att CSR bidrar till ekonomiska fördelar. En 

ytterligare drivkraft är att det kan generera varaktiga konkurrensfördelar genom att bidra 

till en förstärkt positionering på marknaden den verkar inom (Porter & Kramer, 2006; 

Weber, 2008). Utöver detta menar Weber (2008) att organisationer som aktivt arbetar 

med CSR kan etablera ett starkare varumärke i form av en mer positiv image och rykte. 

Raman et al. (2012) framhåller även att CSR bidrar till en ökad legitimitet vilket i sin 

tur skapar trovärdighet bland intressenter och allmänheten i övrigt.  

 
2.1.1 CSR och hållbarhet 

Enligt Weber (2008) och Lin-Hi och Muller (2013) är CSR och hållbarhet nära 

sammankopplade begrepp då båda syftar till att integrera ekonomiska, miljömässiga och 

sociala hänsynstaganden inom verksamheten. Weber (2008) argumenterar för att det 

inte föreligger en tydlig åtskillnad mellan begreppen och påstår att det är möjligt att 

betrakta CSR som en verksamhets bidrag till hållbar utveckling. I enlighet med Weber 

(2008) menar även Szczuka (2015) att CSR kan ses som en organisations arbete i att 

främja hållbar utveckling i samhället. Därutöver menar även Szczuka (2015) att CSR 

bidrar till att organisationer möjliggör åstadkommandet av en varaktig hållbarhetsnivå 

som bidrar till utveckling inom den egna verksamheten som bedrivs.  
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CSR såväl som hållbarhet relateras till idén om att utföra något gynnsamt för 

allmänheten vilket kan handla om att bidra till samhällets välfärd (Dyllick & Hockerts, 

2002; Lin-Hi & Muller, 2013). Mark-Herbert och Schantz (2007) menar att 

organisationer och samhället interagerar med varandra varvid det anses nödvändigt att 

understödja samhällsutvecklingen i form av CSR- respektive hållbarhetsarbete. Epstein 

(2008) definierar begreppet hållbarhet enligt följande; “Economic development that 

meets the needs of the present generation without comprising the ability of future 

generations to meet their own needs”(s.20). Det innebär att utvecklingen inte bara ska 

främja resultat av de aktiviteter som görs i nutiden utan ska även främja samhället sett 

utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för såväl 

nuvarande och kommande generationer genom att ta ansvar för verksamheters sociala 

och miljömässiga påverkan (Epstein, 2008). 

 

Sprinkle och Maines (2010) och Stubbs och Schapper (2011) menar att aktiviteter som 

är relaterade till CSR-arbete anses även kunna kopplas till hållbarhetsarbete. Sprinkle 

och Maines (2010) anser att dessa aktiviteter har som främsta uppgift att bidra till 

samhällets såväl som övriga intressenters välbefinnande. Aktiviteter som kan inbegripas 

i CSR- respektive hållbarhetsarbetet omfattar att kunna tillhandahålla allmänna 

nyttigheter för samhället. Därutöver menar även Mark-Herbert och Schantz (2007)  att 

aktiviteter relaterade till hållbarhet såväl som CSR ska omfatta tillämpning av 

miljömässigt hållbara strategier samt ett aktivt deltagande i diskussioner beträffande 

etiska och  sociala dilemman. Szczuka (2015) anser att CSR- och hållbarhetsrelaterade 

aktiviteter syftar till att ta vara på tillgängliga resurser på ett sådant sätt som främjar den 

egna verksamhetens utveckling såväl som samhällets genom att tillgodose alla 

intressenters behov och förväntningar. 

 
2.2 CSR som marknadsföringsstrategi 

Enligt Lii och Lee (2012) utgör CSR en central del i organisationens marknadsföring då 

engagemanget svarar på intressenternas förväntningar, förbättrar verksamhetens 

prestationsförmåga samtidigt som det bidrar till samhällets välfärd. Hinson och Kodua 

(2012) framhåller att CSR och marknadsföring bör sammankopplas på grund av att de 

har ett gemensamt fokus på att tillgodose intressenternas förväntningar. Intressenter, 

såväl som samhället i stort, förväntar sig att organisationer tar ett rättsligt ansvar såväl 

som att uppfylla etiska och filantropiska förväntningar. Podnar och Golob (2007) menar 
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att en viktig fråga för CSR såväl som  marknadsföringen är att tillmötesgå alla 

intressenternas förväntningar. Det är således av vikt att ta hänsyn och framhålla en 

organisations CSR-arbete i marknadsföringen (Podnar & Golob, 2007).  

 

Podnar och Golob (2007) menar att marknadsföring ska betraktas som en social process 

som utgörs av interaktioner med alla samhällsinvånare varvid samhällets intressen bör 

beaktas. Enligt Hinson och Kodua (2012) syftar marknadsföring till att utveckla 

långsiktiga intressentrelationer som vid tillämpning av CSR, som en del av 

marknadsföringen, leder till etablerandet såväl som upprätthållandet av relationerna. 

Adegbola (2014) och Podnar och Golob (2007) betonar vikten av att integrera CSR med 

en verksamhets marknadsföringsstrategi i syfte att inte låta ansvarstagandet förbises. 

CSR kan på detta sätt ses som en strategi som gynnar organisationernas långsiktighet i 

utvecklingen såväl som bidrar till samhällets välbefinnande.  

 

Utifrån det faktum att CSR utgör en viktig komponent inom en organisations 

marknadsföringsstrategi, är det nödvändigt att CSR tydligt kommuniceras för att 

reflektera varumärket och således utveckla en önskvärd image och rykte (Plewa, 

Conduit, Quester & Johnson, 2015; Podnar & Golob, 2007). Det föreligger emellertid 

en svårighet för organisationer att finna en balans mellan sitt faktiska CSR-engagemang 

och i tillämpningen av CSR som marknadsföringsstrategi (Öberseder, Schlegelmilch & 

Murphy, 2013). Enligt Öberseder et al. (2013) är det viktigt för organisationer att inte 

överdriva och överbetona CSR-arbetet i marknadsföringen. Detta eftersom ett tydligt 

tillämpande av CSR som enbart en marknadsföringsstrategi kan ge upphov till misstro 

hos intressenter och samhället i stort (Öberseder et al., 2013).  

 

Prasad och Holzinger (2013) och Öberseder et al. (2013) framhåller vidare att om denna 

balans inte åstadkoms kan organisationer uppfattas tillämpa CSR enbart som ett 

marknadsföringsknep. Öberseder et al. (2013) lyfter upp tre aspekter som bidrar till att 

intressenter uppfattar organisationers CSR-arbete enbart för att säkerställa fördelar för 

den egna verksamheten och således som ett marknadsföringsknep. Den första aspekten 

innebär att organisationer kommunicerar sitt CSR-arbete alltför mycket i syfte att 

etablera en förbättrad image och rykte. Den andra handlar om att CSR enbart tillämpas 

för att tillgodose egenintresset där det primära ändamålet är att förbättra verksamhetens 

lönsamhet. Slutligen omfattar den tredje aspekten att när CSR-arbetet inte 
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överensstämmer med kärnverksamheten betraktas det inte som trovärdigt och således 

som ett marknadsföringsknep (Öberseder et al., 2013).   

 

Enligt Prasad och Holzinger (2013) och Öberseder et al. (2013) är tillämpandet av CSR 

som ett marknadsföringsknep inte varaktigt och lönsamt. Organisationer som uppfattas 

tillämpa CSR enbart som ett marknadsföringsknep förlorar snabbt trovärdigheten då 

engagemanget inte anses som äkta. Öberseder et al. (2013) betonar därmed vikten av att 

inte överdriva tillämpandet av CSR som marknadsföringsstrategi eftersom 

organisationer som gör detta riskerar att utstå sådan kritik som har en negativ inverkan 

på organisationens image och rykte. Således är det av vikt att organisationer eftersträvar 

att vara rättvisa, ärliga och respektfulla gentemot sina intressenter och samhället med 

sitt CSR-arbete. Det har visats att organisationer som uppvisar dessa egenskaper med 

sitt CSR-engagemang löper mindre risk att bli anklagade för att använda CSR enbart 

som ett marknadsföringsknep (Öberseder et al., 2013).  

 

2.2.1 Kommunikation av CSR 

Swaen och Vanhamme (2004) och Öberseder et al. (2011) framhåller vikten av att som 

verksamhet kommunicera CSR-arbetet. Plewa et al. (2015) menar att transparent och 

öppen CSR-kommunikation är nödvändigt i syfte att utveckla en image och rykte, men 

även för att skapa en medvetenhet hos intressenter och samhället i övrigt (Plewa et al., 

2015; Swaen & Vanhamme, 2004; Öberseder et al., 2011). Transparent kommunikation 

av CSR bidrar till förbättrade intressentrelationer eftersom trovärdighet lättare uppnås 

(Abugre & Nyuur, 2015). Genom att ha en öppen och effektiv CSR-kommunikation 

skapas legitimitet vilket är gynnsamt för verksamheten (Abugre & Nyuur, 2015). Flera 

organisationer upplever emellertid svårigheter i att bedriva en effektiv kommunikation 

av CSR eftersom risken finns att samhället enbart uppfattar det som ett 

marknadsföringsknep (Abugre & Nyuur, 2015; Kim, 2014).  

 

En effektiv kommunikation av CSR innebär enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010) 

och Mark-Herbert och Schantz (2007) att organisationer är medvetna om vad som skall 

kommuniceras, hur det skall kommuniceras och vart det skall kommuniceras. Maon, 

Lindberg och Swaen (2009) framhåller vikten av att finna en balans mellan vilka CSR-

aktiviteter som ska prioriteras, till vilka intressenter de ska rikta sig mot och genom 

vilka kommunikationskanaler som ska användas för att upprätthålla en effektiv 
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kommunikation. Du et al. (2010) menar att effektiva kommunikationskanaler som 

organisationer tillämpar i stor utsträckning är webbplatser, nyhetstidningar och årliga 

rapporter. Öberseder et al. (2011) menar att övriga kommunikationskanaler som inte är 

direkt kontrollerade av verksamheten såsom media, bloggar och sociala medier spelar 

en viktig roll i kommunikation av CSR. Du et al. (2010) menar att dessa 

kommunikationskanaler är de som upplevs som mest trovärdiga då organisationen inte 

kan kontrollera innehållet av CSR som förmedlas till allmänheten.  

 

Enligt Du et al. (2010) är kommunikation av CSR en känslig fråga och en stor utmaning 

för organisationer. Utmaningen ligger i att minska skepsisen hos intressenter samt 

förmedla verkliga motiv i organisationers arbete med CSR. Abugre och Nyuur (2015) 

anser att intressenter tenderar att granska och ifrågasätta de bakomliggande motiven av 

en verksamhets engagemang i CSR. Du et al. (2010) och Kim (2014) menar att det 

förekommer två former av motiv för organisationer att arbeta med CSR, nämligen 

egennyttiga respektive samhällsnyttiga. De egennyttiga motiven handlar om att 

organisationer syftar till att förbättra sin lönsamhet och påverkar valet att engagera sig i 

CSR. De samhällsnyttiga däremot handlar om att vara en god samhällsmedborgare 

genom att ta hänsyn och prioritera allmänhetens intressen (Du et al., 2010; Kim, 2014).  

 

För att organisationer ska åstadkomma legitimitet är det, enligt Abugre och Nyuur 

(2015) nödvändigt att kommunicera både egennyttiga och samhällsnyttiga motiv. Det 

har nämligen visats att organisationer som enbart kommunicerar samhällsnyttiga motiv 

uppfattas som mindre trovärdiga än de som kommunicerar båda former av motiv (Du et 

al., 2010; Kim, 2014). Du et al. (2010) framhåller att intressenter är mycket väl 

medvetna om att organisationer har vissa specifika verksamhetsmål som vill uppnås 

med CSR-arbetet. Det är således viktigt att kommunicera båda motiven för att minska 

skepsis. Kim (2014) menar att intressenter värderar en öppen och äkta kommunikation 

och uppskattar när organisationer försöker upprätthålla en balans mellan ekonomiskt 

ansvar och med etiskt och filantropiskt. Du et al. (2010) menar att trovärdigheten i 

CSR-kommunikationen således förstärks när båda motiven förmedlas.  

 

2.3 CSR och varumärke 

Raman et al. (2012) och Weber (2008) framhåller att organisationer som aktivt arbetar 

med CSR kan etablera ett starkare varumärke i form av en mer positiv image och rykte. 
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Ett starkt varumärke är att betrakta som en värdefull tillgång som skapar fördelar för 

verksamheten i form av en ökad attraktionskraft, trovärdighet och ett ökat igenkännande 

(Hur et al., 2014; Wu & Wang, 2014). Utöver detta menar Hur et al. (2014) och Torres 

et al. (2012) att CSR leder till positiva varumärkesassociationer hos intressenter och 

allmänheten i övrigt. Att som organisation upprätthålla ett starkt varumärke är önskvärt 

för flertalet organisationer vilket har lett till att alltfler organisationer integrerat CSR 

inom sin kärnverksamhet (Hur et al., 2014; Wu & Wang, 2014).  

 

Enligt Hur et al. (2014) och Torres et al. (2012) är det av vikt att framhäva en 

organisations CSR-arbete i varumärket. Detta eftersom det är gynnsamt för 

organisationen att skapa medvetenhet hos intressenter beträffande ansvarstagandet. Hur 

et al. (2014) betonar betydelsen av detta och menar att ifall detta åstadkoms leder detta 

till att trovärdighet hos intressenter gentemot organisationen uppnås. Raman et al. 

(2012) menar att CSR således bör utgöra en del av organisationens varumärkesstrategi 

och menar vidare att om dessa sammankopplas kan detta tillföra värde för såväl 

organisationen som för dess intressenter. Att lyfta fram CSR-arbetet i varumärket kan 

skapa goda förutsättningar för skapandet av ett unikt varumärke (Raman et al., 2014).  

 
2.3.1 CSR och image 

Mattila (2009) och Tian och Yuan (2013) menar att CSR mer än sällan är relaterat till en 

positiv varumärkesimage vilket uppmuntrar organisationer att engagera sig i CSR. En 

organisations varumärkesimage omfattar de associationer som intressenter har och som 

således har en påverkan på den uppfattning intressenterna har gentemot varumärket 

(Mattila, 2009; Popoli, 2011; Tian & Yuan, 2013). He och Lai (2014) framhåller att 

CSR kan vara en fördel för att skapa en förbättrad image eftersom det har visats att CSR 

bland annat leder till legitimitet och trovärdighet. Flertalet organisationer har således en 

uppfattning om att CSR-engagemang skapar kännedom om verksamheten och som 

därmed tillåter uppbyggandet av en positiv och förbättrad image (Tian & Yuan, 2013).   

 

I enlighet med ovan har det visats att CSR har en positiv påverkan på varumärkesimage 

och tillåter organisationer att etablera positiva associationer hos intressenter. Andrés, 

Pérez, Polo och Carrasco (2012) framhåller att en av de fördelar som en positiv image 

frambringar är en förstärkt positionering på marknaden vilket i sin tur leder till en 

förbättrad lönsamhet. Det har dessutom visats att CSR kan tillämpas som ett verktyg i 
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syfte att etablera samt upprätthålla positiva relationer med intressenter genom skapandet 

av en förbättrad image. Därutöver kan CSR även tillämpas med mindre resurser än vad 

som krävs för omfattande kampanjer som framförs i syfte att förmedla organisationens 

fördelaktiga aspekter (Andréz et al., 2012; Tian & Yuan, 2013).  

 

Enligt Popoli (2011) har intressenternas positiva respektive negativa åsikter om 

organisationers arbete med CSR påverkan på deras image. Vidare menar Popoli (2011) 

att tillämpa CSR som en strategi i syfte att åstadkomma förstärkning av 

varumärkesimagen kan betraktas som en känslig process. Detta av den anledningen att 

intressenter kan betrakta verksamhetens arbete med CSR enbart som egenintresse och 

inte för att bidra till samhällets välfärd. Popoli (2011) och Tian och Yuan (2013) menar 

att varumärkesimage endast förstärks om organisationen har kännedom om på vilket sätt 

verksamheten skapar förtroende och trovärdighet bland sina intressenter och samhället i 

övrigt.  

 

Andréz et al. (2012) betonar därmed vikten av att skapa medvetenhet om hur 

intressenterna värderar CSR-arbetet organisationer tar sig an i syfte att kunna etablera 

ett förtroende bland sina intressenter. Detta eftersom det en organisation genererar till 

samhället har en påverkan på dess image och således är det nödvändigt för 

organisationer att eftersträva att skapa kännedom om i den utsträckning intressenternas 

förväntningar tillgodosetts. Popoli (2011) menar även för att kunna skapa en förbättrad 

image är det viktigt att ta hänsyn till alla intressenter och dess förväntningar. Vidare 

menar Popoli (2011) att CSR-förväntningar ökat alltmer, vilket innebär att alltfler 

intressenter förväntar sig att organisationer ska agera omsorgsfullt och eftersträva 

skapandet av en ansvarsfull verksamhet.  

 

Utöver att etablera förtroende när det gäller organisationers CSR-arbete, betonar Andrés 

et al. (2012) och Popoli (2011) att det är av väsentlig betydelse samt avgörande för 

varumärkesimagen att organisationers ord och handling överensstämmer. Ifall denna är 

att betrakta som svag är det fullt möjligt att detta leder till misstro hos intressenterna, 

varvid trovärdigheten för organisationer kan minska betydligt. Detta begränsar således 

möjligheten för organisationer att etablera en stark och positiv image. Således är det 

nödvändigt att organisationers CSR överensstämmer med det organisationer verbalt 
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kommunicerar i syfte att åstadkomma en förbättrad image (Andréz et al., 2012; Popoli, 

2011).  

 
2.3.2 CSR och rykte 

Enligt Lii och Lee (2012) och Maden, Arikan, Telci och Kantur (2012) blir varumärkets 

rykte allt viktigare att vårda för att organisationer ska vara framgångsrika. Ett rykte 

omfattar de allmänna uppfattningar som intressenter har om organisationen och dess 

varumärke (Mitra, 2011; Veloutsou & Moutinho, 2009). Kim (2014) och Maden et al. 

(2012) framhåller att det är möjligt att betrakta ett gott rykte som en värdefull tillgång. 

Därutöver anses ett gott rykte som något unikt varvid det är svårt för övriga 

organisationer att efterlikna. I och med detta menar Maden et al. (2012) att det är av 

väsentlig betydelse för organisationer att skapa sig en förståelse beträffande vilka 

potentiella faktorer som bidrar till ett förbättrat rykte och menar att en av dessa faktorer 

anses vara CSR.  

 

Kim (2014) och Maden et al. (2012) betonar vikten av organisationers arbete med CSR 

då detta anses förbättra relationerna med viktiga intressenter och således positivt 

påverkar deras allmänna uppfattning om verksamheten. Utöver detta har det visats att ju 

större bidrag till den sociala välfärden en organisation tillför, desto bättre kommer dess 

rykte att bli (Maden et al., 2012). Följaktligen anses ett förbättrat och positivt rykte vara 

ett resultat av organisationers arbete med CSR (Lii & Lee, 2012; Maden et al., 2012). 

Således är det möjligt att betrakta ett förbättrat rykte som en motivation för 

organisationer att engagera sig i aktiviteter relaterade till CSR (Lii & Lee, 2012; Maden 

et al., 2012).  

 

Enligt Hur et al. (2014) leder CSR till etablerandet av ett gott rykte vilket kan betraktas 

som en strategisk investering som medför fördelar i form av starkare positionering och 

legitimitet. Vidare framhåller Hur et al. (2014) att CSR bidrar till skapandet av 

förtroende mellan organisationer och dess intressenter vilket i sin tur leder till ett 

förbättrat rykte. Intressenter anses förlita sig på organisationers rykte vid utvärdering av 

verksamheten, varvid det föreligger ett starkt motiv för organisationer att engagera sig i 

CSR. Vidare utgör CSR en viktig del i organisationers marknadsföring då det svarar på 

intressenters förväntningar, förbättrar ryktet och samtidigt bidrar till samhällets välfärd 

(Lii & Lee, 2012).  
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Kim (2014) framhåller att ett rykte avspeglar organisationens verksamhet och däribland 

dess CSR-arbete. Vidare menar Kim (2014) att när en organisation har ett svagt eller 

dåligt rykte uppfattar intressenter att CSR-arbetet enbart tillämpas för att generera vinst 

och förbättra lönsamheten. Yoon, Gurhan-Canli och Schwarz (2006) menar att det är av 

vikt att skapa medvetenhet gällande vad som får intressenter att misstro organisationens 

CSR-arbete i processen att etablera ett gott rykte. Kim (2014) och Yoon et al. (2006) 

betonar vikten av att kommunicera de riktiga motiven av CSR för minska misstro hos 

intressenterna och följaktligen etablera ett gott rykte. Således menar Kim (2014) att det 

är viktigt att vara öppen och trovärdig med sitt CSR-arbete i syfte att åstadkomma ett 

starkt och positivt rykte.  

 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Utifrån den teori som vi redogjort för beträffande CSR har vi sammanfattat den 

teoretiska referensramen med en modell som framgår nedan. Modellen grundar sig på 

Carrolls pyramid (1991) samt de aspekter som Weber (2008) och Lin-Hi och Muller 

(2013) anser som komponenter i CSR vilket är sociala såväl som miljömässiga aspekter. 

Vidare utgör CSR en viktig komponent i en organisations marknadsföringsstrategi där 

kommunikation av CSR är ett nödvändigt verktyg att beakta i syfte att stärka en 

organisations varumärke. 

 

 
 

Figur 3: Sammanfattande modell av teoretisk referensram. Källa: Egen (2016). 
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3.   Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för de metodval som gjorts i studien. Utöver detta beskriver vi 

även det vetenskapliga synsätt som vi utgått från samt redogör för det tillvägagångssätt 

som tillämpats för att genomföra studien. Avslutningsvis presenteras en redogörelse 

kring metodernas trovärdighet, kritik relaterad till valda metoder, följt av de etiska 

överväganden som beaktats.  

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och 

hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka 

varumärket. Målsättningen med studien är att denna ska tillföra en fördjupad förståelse 

beträffande hur kommuner verkar inom ramen för CSR för att stärka varumärket. Vår 

förhoppning är att nästföljande forskning inom det aktuella forskningsområdet ska ta del 

av den kunskap som vi med denna studie kommer tillföra. Då vår avsikt är att skapa 

förståelse gällande kommuners arbete med CSR utgår vi från det hermeneutiska 

synsättet. Enligt Widerberg (2002) betonar det hermeneutiska synsättet förståelsen och 

tolkningens roll i processen att producera ny kunskap. Vidare menar Widerberg (2002) 

att hermeneutiken handlar om att klargöra det fenomen som studeras i syfte att skapa en 

helhetsförståelse.  

 

Widerberg (2002) förklarar att det hermeneutiska synsättet är lämpligt att använda när 

syftet med studien är att få tillgång till respondenternas egna upplevelser av det 

fenomen som studeras. Detta eftersom hermeneutik lämnar utrymme för 

respondenternas egna åsikter. Fokus i vår studie är att studera respondenterna från 

Gävle kommun och dess uppfattningar och kunskaper där tonvikten ligger på tolkning 

respektive förståelse. Vår avsikt är att fokusera på det som förmedlas av respondenterna 

i syfte att skapa en djupgående helhetsförståelse beträffande det ämne vi studerar. 

Således finner vi det hermeneutiska synsättet tillämpligt varvid detta synsätt har kommit 

att representera vår grundläggande vetenskapliga utgångspunkt i denna studie.  

 

3.2 Forskningsansats 

Enligt Johnston (2014) omfattar forskningsansats den grundläggande utgångspunkt för 

hur forskning bedrivs och innefattar förhållandet mellan teori och forskning. Vidare 
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poängterar Johnston (2014) vikten av att klargöra den forskningsansats som en studie 

utgår från då denna har en inverkan på de strategier och tillvägagångssätt som tillämpas 

i forskningsbedrivandet. Enligt Bryman och Bell (2014) förekommer det huvudsakligen 

två forskningsansatser att uppfatta förhållandet mellan teori och forskning, nämligen 

induktiv respektive deduktiv. I denna studie utgår vi från en induktiv forskningsansats 

vilken enligt Bryman och Bell (2013) utgår från observationer i syfte att generera teori. 

Den deduktiva forskningsansatsen utgår emellertid från befintliga teorier varifrån 

hypoteser formuleras för att genomgå en empirisk granskning. Den deduktiva 

forskningsansatsen syftar således till att granska teorins giltighet i form av 

hypotesprövning (Bryman & Bell, 2013).   

 

Även om det föreligger en åtskillnad mellan utgångspunkterna, betonar Johnston (2014) 

vikten av tillämpandet av teori inom respektive forskningsansats. Johnston (2014) 

framhåller vidare att fastän den induktiva forskningsansatsens ändamål är att generera 

ny teori utifrån de iakttagelser som görs, innebär detta inte att tidigare teorier inte ska 

beaktas. Johnston (2014) menar att teorin har som funktion att bidra till en förförståelse 

beträffande det fenomen som studeras, snarare än att fungera som en generell regel som 

hävdar vad som sannolikt kan förväntas, vilket betonas i den deduktiva 

forskningsansatsen. Således betraktas teorin av väsentlig betydelse inom respektive 

forskningsansats men där en skillnad gällande ändamålet med teorin som 

tillämpningsområde föreligger (Johnston, 2014).  

 

Utifrån det faktum att vi utgår från en induktiv forskningsansats är vår avsikt att 

tillämpa teorin som vi lyft fram i den teoretiska referensramen som stöd för vår 

förförståelse beträffande CSR och sammankopplingen med varumärken. Vår avsikt är 

inte att tillämpa den befintliga teorin som en allmän regel som följaktligen kommer 

gälla i det aktuella fallet, snarare att söka förståelse mot bakgrund av denna i samband 

med generering av ny teori för det enskilda fall vi studerar. Enligt Bryman och Bell 

(2013) och Johnston (2014) bedrivs kvalitativ forskning vanligtvis induktivt varvid 

dessa utgångspunkter är nära förknippade. Således ligger dessa utgångspunkter i 

enlighet med vad vi i denna studie utgår från. 
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3.3 Forskningsstrategi 

Vår avsikt med denna studie är att skapa förståelse för hur kommuner verkar inom 

ramen för CSR för att stärka varumärket och följaktligen utgår vi från en kvalitativ 

forskningsstrategi. Enligt Alvehus (2013) omfattar kvalitativ forskningsstrategi en sådan 

där tonvikten ligger på tolkning och kan således betraktas som tolkande forskning där 

intresset till största del är inriktat på innebörd och mening. Denna forskningsstrategi är 

till sin karaktär öppen och innefattar främst ord, text och handlingar i syfte att skapa ett 

helhetsperspektiv för det ämne av intresse. Enligt Fletcher, De Massis och Nordqvist 

(2016) anses det främsta målet med kvalitativ forskning att söka förstå eller tolka det 

fenomen utifrån den innebörd som de respondenter som studeras giver. Vidare menar 

Fletcher et al. (2016) att den kvalitativa forskningen handlar om att utveckla sättet vi ser 

omvärlden på genom att ta hänsyn till det sammanhang och omgivning som studeras i 

syfte att skapa en helhetsförståelse av den sociala kontexten.  

 

Utifrån det faktum att vi utgår från en kvalitativ forskningsstrategi är vår avsikt således 

att tolka och förstå det fenomen som vi studerar i sin naturliga miljö där respondenterna 

genom språk och ord ger det en innebörd. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ 

forskningsstrategi är inriktad på att ge en omfattande beskrivning av den situation som 

är av intresse för studium. Vidare framhåller Jacobsen (2002) att denna 

forskningsstrategi är mest lämplig när det främsta intresset är att skapa klarhet i vad 

som ligger i ett begrepp eller fenomen. Detta genom att fokusera på respondenternas 

värderingar och synpunkter beträffande en given situation. Yin (2013) framhåller att 

kvalitativ forskning återger respondenternas erfarenheter och synpunkter som förmedlas 

i syfte att bidra med förståelse. Vårt ändamål är följaktligen att fokusera på 

respondenternas åsikter och synsätt och lägga stor vikt i vilket sammanhang de 

förekommer för att skapa oss ett helhetsperspektiv av det aktuella ämnet.  

 

Jacobsen (2002) poängterar fördelar med kvalitativ forskningsstrategi där begrepp 

såsom öppenhet, nyanserande och flexibel belyses. Jacobsen (2002) framhåller även 

nackdelar med tillämpandet av en kvalitativ forskningsstrategi där möjligheten till 

generalisering är en av dessa. Jacobsen (2002) menar dock att möjligheten till 

generalisering inte är framträdande i kvalitativ forskningsstrategi eftersom fokus ligger 

på att tolka och förstå det som studeras. Det främsta motivet till varför vi förhåller oss 

till en kvalitativ forskningsstrategi är att skapa oss en helhetsförståelse beträffande 
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kommuners tillämpande av CSR. Följaktligen anser vi att kvalitativ forskning ger oss 

goda förutsättningar till att uppnå detta. Vår avsikt är således inte att generalisera, 

snarare skapa oss en fördjupad förståelse beträffande detta ämne.  

 
3.4 Datainsamling 

3.4.1 Urval 

Enligt Alvehus (2013) är det nödvändigt att tydliggöra den urvalsstrategi som tillämpats 

i alla former av studier och framhåller vidare att de övergripande forskningsfrågorna 

styr denna strategi. Bryman och Bell (2013) framhäver ett flertal olika typer av 

urvalsstrategier där ett målstyrt urval är vanligt förekommande inom kvalitativ 

forskning. Det målstyrda urvalet är en form av icke-sannolikhetsurval där 

respondenterna strategiskt väljs ut i syfte att säkerställa att dessa är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att i ett 

målstyrt urval väljer forskaren ut respondenter med vissa forskningsmål i åtanke för att 

tillförsäkra sig att respondenterna är av relevans för det fenomen som studeras.  

 
Vi har i denna studie utfört ett målstyrt urval i syfte att tillförsäkra att 

respondenterna  varit relevanta för de forskningsfrågor som vi har utgått från och som 

har formulerats i vår problemdiskussion enligt ovan. Eftersom våra forskningsfrågor 

och syfte riktades in på en specifik grupp av individer, nämligen verksamma personer 

inom Gävle kommun, fann vi det av relevans att tillämpa ett målstyrt urval. Därutöver 

hade vi även ett forskningsmål i åtanke, nämligen att skapa oss en förståelse för hur 

Gävle kommun arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin 

marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket. Således fann vi det målstyrda urvalet 

mest lämpligt i syfte att tillförsäkra oss om att dessa var relevanta för vårt aktuella 

forskningsområde.  

 

Enligt Jacobsen (2002) omfattar vanligtvis urvalet inom kvalitativ forskning ett få antal 

respondenter i syfte att studera dessa på en fördjupad nivå. Jacobsen (2002) framhåller 

även att den information som insamlas är innehållsrik och detaljerad varvid intresset att 

studera flertal individer inte är framträdande. Eftersom generalisering inte är 

huvudsyftet inom kvalitativ forskning, snarare att skapa sig en fördjupad förståelse 

beträffande den sociala företeelsen som studeras utgjordes vårt målstyrda urval av 10 

respondenter. Urvalet bestod av verksamma personer inom Gävle kommun som aktivt 

arbetar med CSR, hållbarhet och marknadsföring. Att urvalet utgjordes av dessa 
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respondenter ansåg vi var av relevans i syfte att tillförsäkra oss om att dessa hade de 

kunskaper och erfarenheter inom det område vi studerar.  

 

3.4.2 Primärdata 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) och Jacobsen (2002) innebär primärdata 

sådan data som forskaren insamlar själv för första gången. Datainsamlingen anses 

skräddarsydd för de specifika forskningsfrågor som formulerats i studien. Inom 

kvalitativ forskning insamlas primärdata främst genom intervjuer eller observationer 

(Jacobsen, 2002). Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) menar att fördelen 

med primärdata är att denna är aktuell då den insamlas till den specifika studien. En 

ytterligare positiv aspekt som Christensen et al. (2010) framhåller är att forskarna är 

medvetna om hur pass tillförlitlig den data som insamlas är. Emellertid är primärdata 

kostsamt eftersom det är mycket tidskrävande att insamla denna form av data.  

 

3.4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Brinkmann och Kvale (2015) och Bryman och Bell (2013) är semistrukturerade 

intervjuer en form av kvalitativa intervjuer som kan tillämpas för att insamla 

primärdata. Semistrukturerade intervjuer omfattar specifika frågeställningar eller teman 

som ska beröras under intervjun och som vanligtvis utgörs i form av en intervjuguide 

(Brinkmann & Kvale, 2015; Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) framhåller 

att fördelen med denna form av intervju är att den är flexibel. Detta eftersom 

intervjuaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor som inte framgår i intervjuguiden 

samt att intervjuaren inte är bunden av den ordning frågorna framställs i intervjuguiden, 

utan kan avgöra själv vilken ordning frågorna ska ställas. Utöver detta har 

intervjupersonen även stor frihet att utforma sitt svar utefter vad som denne upplever 

vara viktigt vid förståelse av en social företeelse.  

 
Vi har insamlat vår primärdata med hjälp av semistrukturerade intervjuer som har 

genomförts med 10 verksamma personer inom Gävle kommun. Vi har utgått från en 

intervjuguide med teman som är kopplade till våra forskningsfrågor, syfte samt den 

teori som vi redogjort för. Vi valde att tillämpa denna form av datainsamlingsmetod av 

den anledning att den är flexibel vilket gav intervjupersonerna utrymme att besvara 

frågorna på sitt sätt och följaktligen friheten att betona just vad de ansåg var av 

betydelse för vår studie. Därutöver hade vi även möjlighet till att ställa ytterligare frågor 
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i anknytning till det intervjupersonerna förmedlade under de genomförda intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes personligen på respondenternas arbetsplats. Varje 

intervju pågick i cirka 60 minuter och samtliga intervjuer spelades in med diktafon för 

att senare transkriberas.  

 

Bryman och Bell (2013) framhåller att det föreligger en risk med intervjuer vilket 

handlar om att det finns en möjlighet att respondenterna inte svarar sanningsenligt. 

Följaktligen kan detta medföra att respondenterna förskönar sina svar eller avger ett 

sådant svar som denne tror att intervjuaren vill höra. I syfte att minimera eventuella 

konsekvenser som respondenternas svar kan utge har vi utlovat samtliga respondenter 

anonymitet i studien med förhoppning om att erhålla sanningsenliga svar i större 

utsträckning. Vi har åstadkommit denna anonymisering genom att tillämpa koder i 

studien. I tabellen nedan framgår de intervjuer som genomförts, antal respondenter och 

deras övergripande område inom Gävle kommun, vidare framgår även den intervjuform 

som har tillämpats. 

 

Respondenter Område Kommunikationstyp 
Respondent 1 CSR Personlig intervju 

 
Respondent 2 CSR Personlig intervju 

 
Respondent 3 Hållbarhet Personlig intervju 

 
Respondent 4 Hållbarhet Personlig intervju 

 
Respondent 5 Hållbarhet Personlig intervju 

 
Respondent 6 Hållbart näringsliv Personlig intervju 

 
Respondent 7 Hållbart näringsliv Personlig intervju 

 
Respondent 8 Hållbart näringsliv Personlig intervju 

 
Respondent 9 Marknadsföring Personlig intervju 

 
Respondent 10 Marknadsföring Personlig intervju 
 

Tabell 1: Studiens respondenter, kommunikationstyp och kodning. Källa: Egen (2016). 
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3.4.2.2 Transkribering 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det av vikt att transkribera det informationsmaterial 

som insamlats under de intervjuer som genomförts, vilket innebär att översätta tal till 

skriftlig form. I syfte att åstadkomma en noggrann analys av den data som insamlas 

krävs en fullständig redogörelse av det som förmedlats under intervjuerna varvid 

transkribering är nödvändigt. Bryman och Bell (2013) framhåller vidare ett flertal 

fördelar med transkribering av intervjuer där bidragandet till att förbättra forskarens 

minne av det som sagts är det främsta. Vidare menar även Bryman och Bell (2013) att 

transkribering underlättar en djupgående analys av det som framhållits under 

intervjuerna. Därutöver har även forskaren möjlighet att göra upprepade genomgångar 

av intervjupersonernas svar vilket bidrar till en förbättrad förståelse och tolkning av det 

som förmedlats.  

 

I syfte att återge en noggrann bild av det som respektive respondent förmedlat har vi 

spelat in samtliga intervjuer med en diktafon. Vidare har vi transkriberat inspelningarna 

för att åstadkomma en fullständig redogörelse av den primärdata som insamlats. 

Bryman och Bell (2013) framhåller att inspelning och transkribering av intervjuer bidrar 

till ett noggrant analysunderlag. Följaktligen har vi med detta tillvägagångssätt haft 

möjlighet att fullständigt redogöra för det material som utgör underlag för analysen. 

Efter transkribering av respektive intervju valde vi även att läsa igenom materialet 

samtidigt som vi återigen lyssnade på inspelningarna i syfte att säkerställa noggrannhet i 

samtliga transkriptioner. Detta i syfte att säkerställa att analysen inte påverkats av våra 

egna tolkningar eller värderingar och således har vi försökt upprätthålla en objektivitet i 

den analys som sedan genomförts.  

 

3.4.3 Sekundärdata 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är sekundärdata sådan data som redan 

finns insamlad. Christensen et al. (2010) menar att sekundärdata utgörs av sådan 

information som insamlats för ett annat ändamål än den som forskaren vill belysa. 

Denna kan utgöras av intern information från organisationer samt extern information 

tillgänglig i offentliga databaser. Utöver detta kan sekundärdata vara i form av litteratur, 

tidskrifter och forskarrapporter. Christensen et al. (2010) framhåller en del fördelar med 

sekundärdata där de främsta är att det besparar forskaren både tid och kostnad. Utöver 

detta menar Christensen et al. (2010) att sekundärdata är lättillgänglig då det 
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förekommer stora mängder källor att tillgå. Emellertid är det av vikt att kritiskt granska 

trovärdigheten av ursprungskällan vid tillämpning av sekundärdata.  

 

Den sekundärdata som vi har arbetet med har vi inhämtat från källor i form av litteratur, 

vetenskapliga artiklar och hemsidor på internet. I vår studie har sekundärdata tillämpats 

för att utforma problembakgrunden respektive problemdiskussionen i det inledande 

kapitlet enligt ovan. I dessa delar har vetenskapliga artiklar såväl som hemsidor på 

internet såsom Europakommissionen och Regeringskansliet använts. Utöver detta har 

även sekundärdata använts i form av vetenskapliga artiklar för att sammanställa den 

teoretiska referensramen beträffande CSR. Därutöver har sekundärdata i detta 

metodkapitel tillämpats i form av såväl vetenskapliga artiklar som litteratur relaterad till 

metodval i företagsekonomi.  

 
3.5 Källkritik 

Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (2011) är det av vikt att kritiskt granska det 

källmaterial som tillämpas. Källkritik kan betraktas som en urvalsmetod där det material 

som insamlas måste bedömas med avseende på dess trovärdighet. Utöver detta 

framhåller Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) att det är viktigt att bedöma de 

tillämpade källornas relevans i förhållande till forskningsfrågorna. Vi har i vår studie 

enbart tillämpat vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed, samt sådana som är 

väsentliga för våra formulerade forskningsfrågor då dessa behandlat ämnet CSR. Våra 

teoretiska resonemang har vi i största mån baserat på vetenskapliga artiklar och övrig 

litteratur. Vi har även eftersträvat tillämpandet av aktuella vetenskapliga artiklar då 

dessa utgör en högre grad av tillförlitlighet. Emellertid har vi även valt att tillämpa 

sådana vetenskapliga artiklar som är av äldre art eftersom dessa utgörs av sådana teorier 

som är att betrakta som grundläggande inom det aktuella forskningsområdet.  

 

Vi har valt att inte tillämpa så många internetkällor av den anledningen att det är svårt 

att bedöma källornas tillförlitlighet och giltighet om detta inte tydligt framgår (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) framhåller således 

att det är av vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot den information som 

förekommer på internet. De internetkällor som vi har använt i vår problembakgrund i 

det inledande kapitlet rör sig om institutionella hemsidor (Europakommissionen och 

Regeringskansliet). Följaktligen anser vi att dessa hemsidor är att betrakta som 
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tillförlitliga och aktuella varvid vi inhämtat information som är att betrakta som 

trovärdig och av relevans för våra forskningsfrågor från dessa källor.  

 

3.6 Analysmetod  

Vi har i denna studie tillämpat en tematisk analys för att möjliggöra analyserandet av 

den primärdata som vi insamlat från de intervjuer som utförts. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är tematisk analys en av de vanligaste förekommande sätten att genomföra en 

kvalitativ dataanalys på. Det primära ändamålet med denna form av analys är sökandet 

och kategoriserandet av teman inom den data som insamlats. Detta genomförs i syfte att 

kartlägga dessa teman och följaktligen underlätta besvarandet av de forskningsfrågor 

som formulerats. Enligt Braun och Clarke (2006) kan en tematisk analys indelas i sex 

olika faser för att underlätta i processen att urskilja relevanta teman utifrån den data som 

insamlats. Vi har valt att utgå från dessa faser för att analysera den data som insamlats.  

 

Braun och Clarke (2006) framhåller att den första fasen handlar om att göra sig bekant 

med den data som insamlats i syfte att skapa en förståelse för innehållet. Följaktligen 

inbegriper detta steg transkribering av de intervjuer som genomförts och återkommande 

läsning av det material som ligger till grund för analys. Den andra fasen innebär 

kodning av den data som insamlats, vilket görs genom att urskilja nyckelbegrepp som 

förekommer i materialet. Dessa nyckelbegrepp  ska vara relevanta och intressanta i 

förhållande till det aktuella forskningsområdet och de forskningsfrågor som ska 

besvaras. Braun och Clarke (2006) framhåller vidare att den tredje fasen inrymmer 

sökandet efter relevanta teman utifrån de koder som framkommit. Följaktligen 

kategoriseras de olika koderna i olika teman med avseende på förekommande likheter.  

 

Enligt Braun och Clarke (2006) omfattar den fjärde fasen att granska och omdefiniera 

de teman som urskilts. Detta görs i syfte att säkerställa att de teman som identifierats är 

relevanta för studiens forskningsfrågor och syfte. Den femte fasen handlar om att göra 

en slutgiltig definition av de teman som framkommit och således identifiera materialets 

kärna och vad som är av intresse i respektive tema. Braun och Clarke (2006) framhåller 

vidare att den sjätte fasen inbegriper presentation av resultaten med de färdigställda 

temana och dess innehåll. Enligt Braun och Clarke (2006) är det av vikt att i detta steg 

skapa en sammanhängande och relevant redogörelse av det material som insamlats för 

att besvara såväl forskningsfrågor som syfte.  
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I den inledande fasen skapades bekantskap med den data som insamlats genom att vi 

transkriberade samtliga intervjuer. Därefter läste vi alla transkriptioner noggrant i syfte 

att skapa en förståelse för materialet och dess innehåll. I den andra fasen skrev vi ut 

samtliga transkriptioner för att urskilja koder i form av relevanta nyckelbegrepp genom 

att på transkriptionerna anteckna sammanfattande ord och meningar. De nyckelbegrepp 

som vi urskilde utifrån materialet som insamlats kategoriserades sedan utefter likheter. I 

den tredje fasen gick vi systematiskt igenom alla nyckelbegrepp för att identifiera 

likheter och i den fjärde fasen valde vi att kartlägga alla nyckelbegrepp för att få en 

överblick och kunna utforma teman som relaterade till våra forskningsfrågor och syfte. 

Detta resulterade till en början i fem övergripande teman samt tillhörande underteman 

som vidare omstrukturerades och där en del teman sorterades bort.  

 

I den femte fasen valde vi att definiera de slutgiltiga teman respektive underteman som 

vi skapat utifrån de nyckelbegrepp som vi urskilt. Detta möjliggjordes genom att 

namnge samtliga övergripande teman och underteman som vi utformat. Detta 

resulterade i tre övergripande teman enligt följande; ”CSR”, ”Dimensioner av CSR” och 

”CSR som marknadsföringsstrategi för varumärkesbyggande”. Detta för att säkerställa 

att teman och underteman var av relevans för studiens forskningsfrågor respektive syfte. 

I den sjätte fasen påbörjades presentation av empirin med ambitionen att skapa en 

sammanhängande och relevant redogörelse av det material som insamlats för att 

möjliggöra besvarandet av våra forskningsfrågor och syfte. Detta följer i nästkommande 

kapitel.  

 

3.7 Kvalitetskriterier 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning framhåller Bryman och Bell (2013) ett 

grundläggande kvalitetskriterium, nämligen trovärdighet. Detta kvalitetskriterium kan i 

sin tur indelas i fyra delkriterier, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Vi har valt att utgå från dessa kvalitetskriterier för att utvärdera och 

bedöma kvaliteten i vår studie. 

 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär tillförlitlighet att forskningen ska utföras i 

enlighet med de riktlinjer som föreligger inom vald metod. Därutöver innebär det även 

att forskaren ska återge resultatet av studien på ett riktigt sätt samt att de respondenter 
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som studerats får ta del av den i syfte att kunna bekräfta att det som framkommit under 

intervjuer  återberättats på ett korrekt sätt. Vi har i vår studie haft ambitionen att 

upprätthålla en god tillförlitlighet genom att ha studerat tillvägagångssätten i de metoder 

som vi tillämpat för att säkerställa att intervjuerna skulle genomföras på ett riktigt sätt. I 

syfte att undvika missförstånd av intervjufrågor skickade vi vår intervjuguide till 

respondenterna innan respektive intervju genomfördes. Vidare fanns även möjlighet till 

ytterligare kontakt via såväl telefon som mail för att kunna förtydliga eventuella 

oklarheter. Respondenterna fick även ta del av vår uppsats innan publicering för att 

säkerställa att vi återgett en korrekt bild av det som förmedlats under intervjuerna.  

 

3.7.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär enligt Bryman och Bell (2013) huruvida den forskning och dess 

resultat som utförts kan överföras till andra sociala kontexter och miljöer. Detta kan 

uppnås genom att utförligt redogöra för forskningsprocessen och framföra en detaljrik 

presentation av studien. För att säkerställa en god överförbarhet har vi eftersträvat 

upprätthållandet av en noggrann redogörelse av studien och följaktligen varit så 

specifika och detaljerade som möjligt i vårt förfarande. Emellertid kan det utifrån det 

faktum att vårt urval är målstyrt samt mycket litet anses föreligga brister i detta 

kriterium. Vår ambition har dock inte varit att säkerställa överförbarhet av resultatet, 

snarare bidra till en fördjupad förståelse. Då forskning bedrivs med avsikten att tillföra 

ny kunskap anser vi att vårt resultat utgör ett bidrag till det aktuella forskningsområdet 

vilket andra forskare vidare kan ta del av. Följaktligen anser vi att detta stärker 

överförbarheten i vår studie.  

 

3.7.3 Pålitlighet 

För att en studie ska anses ha god pålitlighet krävs en fullständig redogörelse av hela 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa detta har vi haft 

ambitionen att utförligt redogöra för vårt tillvägagångssätt gällande den analysmetod av 

det insamlade materialet som tillämpats. Pålitligheten i kvalitativ forskning är även 

beroende av granskning då forskningsprocessen både ska granskas under studiens gång 

och i slutskedet (Bryman & Bell, 2013). Med hjälp av ett granskande synsätt kan 

kvaliteten av forskningsprocessen bedömas och de teoretiska slutsatserna utvärderas. Vi 

har genomgående under forskningsprocessen antagit ett granskande synsätt genom att 

ständigt motivera och argumentera för de val som vi förhållit oss till. Utöver detta har vi 
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även genomgående under forskningsprocessen genomgått handledarmöten och 

seminarium med andra studenter och erhållit konstruktiv kritik beträffande 

forskningsprocessen av vår studie. Följaktligen kan detta betraktas som en form av en 

löpande granskning då forskningsprocessen och de delar som denna inbegriper 

diskuterats och övervägts noggrant.  

 

3.7.4 Konfirmering 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar konfirmering om att forskaren ska agera i god 

tro och följaktligen inte låta personliga värderingar eller teoretiska förförståelse påverka 

varken genomförandet eller slutsatserna av en studie. Vi har genomfört den aktuella 

studien med strävan att inte påverka studiens gång med våra egna tolkningar och 

värderingar. Emellertid framhåller Bryman och Bell (2013) att kvalitativ forskning styrs 

till stor del av forskarens egna tankar och uppfattningar varvid personliga värderingar är 

att anse som oundvikligt att frångå. Vi anser dock att vi i största mån förhållit oss 

objektiva då vi medvetet verkat för att studiens resultat och analys inte skall ha 

påverkats av våra egna tolkningar och värderingar. Samtidigt betraktar vi att den 

kontinuerliga granskningen av forskningsprocessen som skett under studiens gång har 

gjort det möjligt för oss att styrka och konfirmera resultatet och slutsatserna.  

 
3.8 Metodkritik 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) föreligger det skäl att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till motiven bakom de metodval som gjorts. Utöver detta framhåller Eriksson och 

Hultman (2014) att det är av vikt att kritiskt granska val av metod i efterhand för att 

utvärdera och bedöma kvaliteten av de metoder och tillvägagångssätt som tillämpats. 

Genom att ha ett självkritiskt perspektiv gentemot de metoder som använts kan 

forskaren skapa sig en uppfattning gällande olika tillvägagångssätt och vilka fördelar 

och nackdelar de inrymmer i syfte att undvika fallgropar. Bryman och Bell (2013) 

framför kritik gentemot kvalitativ forskning i form av att den är subjektiv då resultatet i 

alltför stor utsträckning grundar sig på forskarens tolkning av vad som anses viktigt och 

betydelsefullt.  

 

Bryman och Bell (2013) framhåller vidare att det föreligger svårigheter i att replikera en 

studie som bedrivits med kvalitativ forskning. Detta eftersom den ofta är ostrukturerad 

och beroende av vilka respondenter som medverkar. Utöver detta menar Bryman och 
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Bell (2013) att det föreligger svårigheter i att generalisera en kvalitativ studie då dessa 

oftast är genomförda i specifika miljöer och sociala sammanhang. Vi är medvetna om 

att vår studie kan brista i generaliserbarhet. Emellertid har vår avsikt inte varit att 

generalisera resultaten och därför kommer vi inte föreslå att vårt resultat är applicerbart 

på samtliga svenska kommuner. Vi har eftersträvat att göra all tolkning av empiri på ett 

objektivt sätt och vi har medvetet verkat för att agera i god tro i syfte att inte tillåta våra 

egna värderingar ha en inverkan på resultatet av studien.  

 

Eriksson och Hultman (2014) framför kritik mot intervjuer som datainsamlingsmetod i 

form av intervjuareffekt, vilket innebär att samspelet som uppstår mellan intervjuaren 

och intervjupersonen kan ha en inverkan på resultaten. Jacobsen (2002) menar att en 

intervju formas i både stil och innehåll av de deltagande parterna där alltifrån 

kroppsspråk till sättet att tala på, påverkar de medverkande. I syfte att motverka denna 

intervjuareffekt har vi försökt att visa stort engagemang och intresse för det respektive 

respondent har förmedlat till oss. Vi har även låtit respondenterna ha stor valfrihet att 

själva utforma svaren på det sätt de vill i syfte att förmedla det de ansett är mest 

relevant. Jacobsen (2002) framhåller även den så kallade kontexteffekten, vilket innebär 

att den plats där intervjun sker kan ha en inverkan på resultatet. Respondenterna har haft 

valfrihet att själva bestämma vart intervjun skulle genomföras och således tror vi inte att 

kontexten har distraherat respektive respondent eller haft en inverkan på dess svar på 

något sätt.  

 

3.9 Etik 

Enligt Helgesson (2015) utgörs etikens grundtanke av hur en person bör agera. 

Helgesson (2015) framhåller vidare att etik inom forskning handlar om att visa andra 

hänsyn genom att skydda respondenternas integritet för att säkerställa att ingen skada 

inträffar. Enligt Bryman och Bell (2013) och Helgesson (2015) betraktas 

samtyckeskravet det mest grundläggande kravet inom forskningsetik. Samtyckeskravet 

innebär att respondenter ska ha givit samtycke till att medverka samt att när som helst 

kunna avbryta sin medverkan. För att ett samtycke ska vara etiskt relevant är det av vikt 

att det uppfyller rimliga informationskrav vilket innebär att potentiella respondenter 

noga ska informeras beträffande studien och dess ändamål (Bryman & Bell, 2013; 

Helgesson, 2015).  
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För att upprätthålla en god etik har vi varit noggranna med att delge korrekt och 

fullständig information angående vår studie och dess syfte till respektive respondent. Vi 

har informerat om vad studien heter och vilka frågor studien avser att besvara och varför 

detta är av intresse. Vidare har respondenterna även haft valmöjlighet till att avstå eller 

medverka. Utöver detta har även respondenterna givits valfriheten att själv bestämma 

tid och plats för de genomförda intervjuerna. Christensen et al. (2010) framhåller att vid 

interaktion med en respondent är det av vikt att informera om vilken teknik som 

används för att spela in intervjun i syfte att minimera obehag. Vi har frågat samtliga 

respondenter om dessa godkänner inspelning av intervjuerna samt att vi inspelar de med 

en diktafon i syfte att ta hänsyn till respondenternas viljor och intressen.  

 

Utöver samtyckeskravet respektive informationskravet framhåller även Helgesson 

(2015) två ytterligare krav, nämligen konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som 

bör beaktas. Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn bör tas till de medverkandes krav 

på anonymitet. Personuppgifter bör förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av detta i syfte att ge respondenterna största möjliga konfidentialitet. Följaktligen 

innebär detta att möjligheten till identifikation av de respondenter som medverkat inte 

ska framgå (Helgesson, 2015). Nyttjandekravet innebär att den information som 

insamlas vid interaktion med respektive respondent enbart ska användas till de 

forskningsändamål som framförts till respektive respondent (Helgesson, 2015).  

 

Vi har i vår studie valt att anonymisera samtliga respondenter i syfte att skydda 

personernas integritet och det enskilda människovärdet. Detta har vi åstadkommit 

genom att tillämpa koder för respektive respondent genomgående i vår studie. Vidare 

har vi även behandlat och arkiverat såväl personuppgifter som insamlad information 

från intervjuerna på sådant sätt att endast vi som genomfört studien har haft tillgång till 

materialet. Utöver detta har vi även tillämpat den insamlade informationen för det 

forskningsändamål som bedrivits i den aktuella studien och som följaktligen framhållits 

till samtliga respondenter. Den information som insamlats har inte och kommer således 

inte tillämpas eller utlånas för ändamål utanför den aktuella vetenskapliga ramen.  
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4.   Empiri  
 

I detta kapitel presenteras den empiri som insamlats utifrån de tio semistrukturerade 

intervjuerna som vi genomfört. Empirin presenteras med utgångspunkt i tre 

övergripande teman som följs av en redogörelse beträffande kommunens CSR-arbete 

med  underteman som är kopplade till våra forskningsfrågor.  

 

4.1 CSR 

Den kommunala verksamhetsledningen inom Gävle kommun förklarar att arbetet med 

CSR bedrivs utifrån tre hänsynstaganden, nämligen sociala, miljömässiga och 

ekonomiska. Vidare framhålls även att dessa tre hänsynstaganden bedrivs i form av 

hållbarhetsarbete och följaktligen benämns arbetet med CSR i form av 

hållbarhetsdimensioner; ”Vi pratar inte riktigt CSR i kommunen, utan vi pratar 

hållbarhet; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet” (Respondent 1). Enligt 

Respondent 3 framhålls även att begreppet CSR inte är det som tillämpas i större 

omfattning utan snarare begreppet hållbarhet; ”Just begreppet CSR använder vi inte oss 

så mycket av, jag personligen säger hållbarhet”. Enligt Respondent 4 utgör CSR inte 

enbart en liten del av kommunens arbete som bedrivs, utan omfattar allt arbete som görs 

i kommunen i syfte att bidra till samhällsutvecklingen; ”Vi ser CSR som en del av vårt 

strategiska arbete, att det inte bara är en liten del, utan det är ett lager på allt det vi 

gör, det är hållbarhet för oss”.  

 

Enligt samtliga respondenter är det av vikt att arbeta med CSR eftersom kommunen är 

en offentlig verksamhet som ska arbeta för att alla invånare ska leva i en sund och trygg 

miljö. Respondent 1 framhåller följande; ”Hela Gävle kommun är CSR. Det finns inget i 

kommunen som görs som inte är CSR, utan vi är en offentlig verksamhet som är till för 

de som bor i Gävle och ska bidra till samhällsutvecklingen. Det är det vi jobbar med 

alla anställda varje dag, hela tiden, oavsett om vi jobbar med planeringsfrågor, 

omvårdnad eller skola”. Respondent 4 framhåller även att CSR är inte att betrakta som 

ett val för kommunen utan ett ansvar som alla måste vara med och bidra till; 

”Hållbarhet är inget man kan välja bort idag. Det är viktigt för kommunen att ta ansvar 

i den frågan. Hållbarhet för oss är inget enskilt spår, det är ett lager och i allt vi gör 

ska vi tänka hållbarhet”.  
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Samtliga respondenter framhåller att CSR-arbete i form av socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvar utgör en del av kommunens uppdrag. Detta eftersom kommunen ska 

verka för att bidra till kommuninvånarnas välbefinnande och bidra till samhällets 

välfärd i övrigt; ”Det är en del av kommunens uppdrag kan jag tycka. Att vara den som 

visar vägen eller att ta ansvar är viktigt eftersom vi driver en hel kommun” 

(Respondent 3). Att arbete inom kommunen bedrivs utifrån de tre hänsynstaganden är 

av vikt för att tillgodose samhällsinvånarnas behov som föreligger i dagsläget, samtidigt 

som det är nödvändigt att tänka långsiktigt och bedriva ansvarsfullt arbete beträffande 

alla frågor inom de tre dimensionerna; ”Det är viktigt att jobba med alla CSR-frågor 

inom hållbarhetsdimensionerna. Det är viktigt att se helheten för att kunna jobba med 

delarna” (Respondent 1).  

 

4.2 Dimensioner av CSR  

4.2.1 Sociala aspekter 

Enligt Respondent 1 och Respondent 2 omfattar arbetet med den sociala hållbarheten att 

upprätthålla ett stabilt samhälle där alla kommuninvånare ges samma förutsättningar för 

ett sunt liv. Respondenterna menar även att arbetet med social hållbarhet inbegriper ett 

fungerande socialt liv där det finns mötesplatser och service, där samhället är integrerat, 

tryggt och jämställt. Respondent 1 förklarar att arbetet som bedrivs för att åstadkomma 

social hållbarhet omfattar det arbete som övergripande kan benämnas för folkhälsa; 

”Det är folkhälsa, det är barn och unga, och det är integration”. Respondent 1 menar 

även att arbetet som bedrivs är av vikt för att engagera barn och unga och skapa 

delaktighet och möjlighet till inflytande; ”Våra uppdrag i arbetet med folkhälsa är vad 

vi i kommunen kan skapa för förutsättningar och möjligheter för att så många som 

möjligt av våra barn och unga ska kunna ha ett bra liv.” 

 

4.2.1.1 Folkhälsa 

Respondent 1 förklarar att folkhälsoarbetet som bedrivs omfattar flertalet olika delar 

som kommunen arbetar aktivt för att upprätthålla; ”Pratar jag folkhälsa så pratar jag 

om delaktighet, inflytande, trygghet och sunda miljöer”. Enligt flertalet respondenter är 

trygghet det som är av stor vikt att uppnå i arbetet med folkhälsa. Respondent 9 

framhåller följande; ”Det som är högst upp på listan är trygghet och så bryter vi ned 

trygghetsbegreppet. En del i tryggheten är mångfald och att känna sig inkluderad. Är 

man med i en gemenskap då känner man att man tillhör gemenskapen och då känner 
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man sig trygg”. Respondent 1 och Respondent 9 menar även att arbetet som bedrivs i 

kommunen har till syfte att minska våld och användandet av alkohol och droger; 

”Andra områden är våld i nära relationer, våldsbejakande extremism, 

brottsförebyggande arbete för det har med hållbara samhället på sikt att göra” 

(Respondent 9).  

 

Utöver trygghet menar även Respondent 1 att barn och unga i kommunen måste ges 

utrymmen för delaktighet; ”Barn och unga är jätteviktiga i hur staden ska formas och 

utvecklas för de är ju en del av samhället”. Respondent 1 menar även att kommunen 

ständigt försöker bedriva ett förankringsarbete för att beakta alla delar i arbetet med 

folkhälsa i syfte att åstadkomma social hållbarhet. Respondent 1 menar även följande; 

”Lyfter man barnkonventionsfrågan i kommunen så måste vi ju börja någonstans och 

granska oss själva och hur vi lever upp till det och vad vi vill skapa för inkluderande; 

hur ser vi på människor och dialog med människor, är det viktigt för oss att ta vara på 

eller inte? Och där är vi i kommunen väldigt aktiva och vi försöker hela tiden hitta nya 

metoder att gå ut och möta medborgare och gävlebor”. Följaktligen menar Respondent 

1 att kommunen hela tiden arbetar aktivt med att engagera gävlebor för att skapa ett väl 

fungerande socialt liv där alla kommuninvånare ges utrymme för att göra sin röst hörd.  

 

Flertalet respondenter poängterar vikten av integration i arbetet med folkhälsa och 

följaktligen bedrivs ett aktivt arbete i kommunen för att åstadkomma ett integrerat 

samhälle. Respondent 7 menar följande; ”Det absolut viktigaste tycker jag är att 

integrera alla människor så att alla människor får jobb och speciellt att man tar hand 

om alla nyanlända flyktingar”. Respondent 1 förklarar att integrationsfrågan är oerhört 

omfattande och kommunen arbetar med olika former av projekt för att åstadkomma 

integration i Gävle kommun; ”Vi har till exempel gjort ett arbete med att introducera 

alla nyanlända till Gävle om vad som finns här; hur vi bor i lägenheter, hur vi sorterar 

soppor. Vi har även tagit med de och fiskat i ån, besökt boulognerskogen, simmat, 

cyklat, gått till biblioteket, varit ute i skogen. Att möta det vi nästan tar för givet, sådana 

projekt har vi gjort bland annat”. 

 

4.2.1.2 Socialt hållbarhetsprogram 

Enligt den kommunala verksamhetsledningen förekommer i dagsläget inget socialt 

hållbarhetsprogram. Emellertid är detta något som kommunen arbetar med idag för att 
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åstadkomma och Respondent 2 menar följande; ”Det här är ett arbete som vi håller på 

med just nu, så det känns som att överhuvudtaget CSR eller om man pratar om social 

hållbarhet så känns det som att det har kommit mycket starkare nu och att vi jobbat med 

det länge men man har inte riktigt hittat vad det är för någonting; hur ska vi angripa 

det, vad ska vi göra?”. Respondent 1 förklarar att fokus beträffande arbetet med social 

hållbarhet varit folkhälsa, barn och unga och integration. Respondent 4 menar dock 

följande; ”Med social hållbarhet kan man göra så mycket mer och det är egentligen en 

resa som vi börjar nu”. Respondent 5 förklarar även utifrån det faktum att ett socialt 

hållbarhetsprogram ska tas fram kommer det få ett ökat fokus i kommunen; ”I och med 

att man ska ta fram ett socialt hållbarhetsprogram, kommer det få ett eget nätverk och 

få en annan ambitionshöjning också”.  

 

Samtliga respondenter förklarar att det i dagsläget föreligger ett miljöstrategiskt 

program som aktivt arbetar med insatser som bidrar till att Gävle kommun ska bli 

miljömässigt hållbar och i nuläget ska ett motsvarande program för den sociala 

hållbarheten utformas. Respondent 2 menar följande; ”Vi ska göra samma sak för den 

sociala delen och det har vi inte riktigt landat i men vi har börjat och vi har plockat 

fram olika värdeord när vi har slängt upp alla dessa 8-9 styrdokument”. Vidare 

framhåller Respondent 2 att det pågående arbetet syftar till att inkludera mänskliga 

rättigheter i arbetet med social hållbarhet i syfte att skapa ett sunt liv för alla 

kommuninvånare; ”Det vi vill göra nu är att sätta ihop mänskliga rättigheter 

tillsammans med social hållbarhet och då har vi landat i fyra stycken rättigheter kan 

man väl säga; trygghet, delaktighet, inflytande, jämställda och jämlika villkor och frihet 

från diskriminering. Det är så här vi har landat i just nu, sen kan det visa sig att vi 

kanske saknar ett område och då får vi lägga till eller dra bort”. 

 

4.2.2 Miljömässiga aspekter 

Flertalet respondenter förklarar att arbetet med miljömässig hållbarhet tar utgångspunkt 

i det miljöstrategiska program som Gävle kommun har utformat; ”Vi har i kommunen 

tagit fram ett eget program där vi tittar på en mängd olika spår utifrån den nationella 

lagstiftningen och tagit ned det på en Gävlenivå; vad Gävle kan vara med och bidra till 

och hur Gävle ska bli miljömässigt hållbart” (Respondent 1). Respondent 3 och 

Respondent 5 förklarar att det miljöstrategiska programmet som utformats ska styra och 

samordna kommunens arbete med miljöfrågor där programmet visar den inriktning 
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miljöarbetet i Gävle kommun kommer ha på längre sikt. Vidare framhåller även 

respondenterna att arbetet som bedrivs syftar till att upprätthålla en god miljö och en 

minskad klimatpåverkan på så sätt att kommunen antagit lokala miljömål för att tydligt 

ange vad kommunen ska arbeta med de kommande åren i syfte att medverka till en 

miljömässigt hållbar utveckling i Gävle kommun.  

 

4.2.2.1 Miljöstrategiskt program 

Enligt samtliga respondenter är det miljöstrategiska programmet som utformats viktigt 

för kommunen att bedriva då det är av vikt att ta miljömässigt hänsynstagande för att 

skapa förutsättningar för en god och hälsosam miljö för gävleborna. Respondent 3 och 

Respondent 4 menar att det miljöstrategiska programmet har utformats i syfte att visa de 

riktlinjer som kommunen ska följa för att arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling i 

kommunen. Flertalet respondenter förklarar att miljömålen är viktiga och har varit i 

fokus de senaste åren, Respondent 4 framhåller följande; ”Det både efterfrågas men är 

också viktigt för kommunen med miljöstrategiska programmet, miljömålen är viktiga 

och har varit i fokus, och programmet säger riktlinjerna”. Respondent 3 menar även att 

eftersom miljömålen har beaktats så valde de att ta fram det miljöstrategiska 

programmet som idag finns i kommunen; ”Vi hamnade på att ta fram ett 

miljöstrategiskt program som har fokus på miljön, så det får det utrymme det behöver”.  

 

Enligt Respondent 3 ligger fokus beträffande det miljöarbete som bedrivs på bland 

annat transporter och energianvändning; ”Som det ser ut nu så är det transporter och 

energianvändning fortfarande, att byta ut till förnybar energi”. Respondent 3 förklarar 

även att i vissa områden har kommunen kommit väldigt långt beträffande den 

fjärrvärme som används genom att kommunen arbetat aktivt med att fasa ut 

fossilenergikällor. Respondent 3 förklarar även följande; ”Men sen har vi också ett 

annat härligt område vilket är våra transporter, där jobbar vi väldigt mycket och där 

ser vi fortfarande att vi transporterar oss väldigt mycket både som personer och som 

gods, och det skulle vi kunna effektivisera på väldigt många olika sätt. Men sen är det 

energin som vi använder för att transportera oss, den är till stor del fortfarande fossil, 

så det vill vi vända på. Men det känns som att mycket händer och vi försöker titta på det 

som finns och använda det som kommer ut på marknaden”.  
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Utöver transporter och energianvändning menar även Respondent 3 att vattenfrågan är 

något som ligger i fokus för tillfället; ”Det vi också lägger fokus på är vattenfrågan, 

den ser vi att vi behöver bli bättre på och det gör vi genom att vi hela tiden utvecklar 

det kommunala avloppssystemet”. Respondent 3 förklarar även att återvinningen i 

kommunen är något som i dagsläget fungerar väldigt bra vilket underlättar för 

kommuninvånarna att återvinna på ett enkelt sätt och följaktligen skapar kommunen 

goda förutsättningar för kommuninvånarna att vara med och bidra till en hälsosammare 

miljö; ”Och vi har också kommit långt gällande återvinningen, vi har en bra struktur 

där och möjligheter att gävleborna och verksamma i Gävle kan återvinna på ett smidigt 

sätt. Så där tycker vi att vi har kommit långt så det känns bra och vi fortsätter ändå att 

vidareutveckla det”.  

 

Respondent 3 och Respondent 5 förklarar att mycket arbete sker internt i organisationen 

beträffande arbetet med miljömässig hållbarhet. Respondenterna lyfter fram att 

kommunen arbetar med ett miljöbokslut varje år för att följa upp arbetet med 

miljömässig hållbarhet; ”Vi har även miljöbokslut varje år för att se om något går 

framåt eller bakåt, eller det vi behöver lägga mer resurser på. Vi följer upp över 100 

indikatorer årligen som vi då samlar i ett miljöbokslut. Och det presenteras för våra 

politiker och tjänstemän så de också får en känsla av vad som händer och vad de ska 

prioritera i sin budget” (Respondent 3). Respondenterna förklarar även att det ställs 

höga krav i de upphandlingar som kommunen gör; ”Vi ställer mer och mer krav när vi 

upphandlar oavsett vad det är, så det blir lättare för alla anställda inom Gävle kommun 

att handla upp saker som är mer miljömässigt rätt. Så vi gör det lätt för att göra rätt 

genom att ställa krav redan från början i upphandlingar”(Respondent 3).  

 

Respondent 3 och Respondent 5 förklarar även att kommunen utarbetat ett internt 

miljönätverk som har till syfte att sprida det som händer i kommunen i arbetet med 

miljömässig hållbarhet. Respondent 5 framhåller följande; ”Vi har ett miljönätverk där 

den miljömässiga hållbarheten tar störst plats”. Respondent 3 menar även att 

miljönätverket är det som används främst för att sprida det som händer i organisationen; 

”Vi har lagt ganska mycket personliga resurser för att få igång arbetet inom Gävle 

kommun och det vi använder oss till stor del av nu är det interna miljönätverk som vi 

har format. Så det interna miljönätverket är nummer ett för att både göra saker 

tillsammans och sprida det som händer”. Respondent 3 förklarar även att det 
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kommunen arbetar med för tillfället är att utbilda hur kommunen ska arbeta med 

beteenden för att ändra medarbetarnas tankesätt för att kunna minska sin miljöpåverkan; 

”Vi har kopplat in två beteendekonsulter som också ger stöd för våra medarbetare och 

politiker, hur de kan tänka för att faktiskt gå från ord till handling och att man behåller 

det här önskvärda beteendet”. 

 

4.2.3 Ekonomiska aspekter 

Enligt Respondent 1 och Respondent 9 syftar arbetet med ekonomisk hållbarhet att 

långsiktigt hushålla med mänskliga såväl som materiella resurser, där kommunplanen 

varje år anger hur kommunens ekonomi ska utvecklas för att på ett hållbart sätt skapa så 

stor nytta som möjligt för gävleborna. Respondent 1 framhåller även att den 

ekonomiska hållbarheten utgör en referensram för att ta vara på de befintliga resurser 

som förekommer; ”Det utgör en ram för hur mycket vi kan ta vara på de resurser som 

står till förfogande för att skapa en sund miljö för gävleborna”. Enligt Respondent 7 

förutsätter ekonomisk hållbarhet en god social utveckling, speciellt då näringslivet utgör 

en grund för den ekonomiska hållbarheten i kommunen; ”Ska man bygga ett attraktivt 

näringsliv i Gävle så måste man ha med de sociala bitarna, det handlar om 

kompetensförsörjning, få ett attraktivt Gävle så man kan få hit folk och jobba, det 

handlar om mångfald och jämställdhetsarbeten”.  

 

Respondent 6 framhåller att ekonomisk hållbarhet även inrymmer ett väl fungerande 

näringsliv och poängterar således vikten av en arbetsmarknad som utgörs av en 

kompetent arbetskraft där det förekommer goda möjligheter till sysselsättning. 

Respondent 6 förklarar även att det genom kommunens näringslivsprogram görs riktade 

insatser i syfte att främja näringslivet i Gävle kommun. Respondent 8 menar att de 

riktade insatserna som görs i kommunens näringslivsprogram bedrivs i form av 

aktiviteter och benämns för ”talent attraction management”; ”Vi skapar aktiviteter för 

att attrahera och ta vara på talanger och kompetenser och anordnar mötesplatser, detta 

är en viktig funktionalitet”. Respondent 6 och Respondent 8 framhåller att dessa 

aktiviteter är av vikt för att upprätthålla ett fungerande näringsliv i kommunen och 

följaktligen bidra till ekonomisk hållbarhet; ”Det är viktigt med ett näringsliv som mår 

bra, som är hållbart och som bidrar till välfärden” (Respondent 8).  
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4.3 CSR som marknadsföringsstrategi för varumärkesbyggande  

Samtliga respondenter förklarar att det är av vikt att kommunen använder sitt arbete 

med CSR som en del av sin marknadsföringsstrategi för att kommunicera och förmedla 

ansvarstagandet. Flertalet respondenter framhåller att CSR är något som utgör ett 

grundläggande arbete i allt som bedrivs inom kommunen; ”CSR är något som 

genomsyrar allt vi gör” (Respondent 5). Emellertid är det inte allt arbete som syns i 

marknadsföringen, Respondent 9 menar följande; ”Vi väljer ut det innehåll som vi vill 

marknadsföra, vi jobbar med content marketing”. Följaktligen menar flertalet 

respondenter att det är kommunens miljöarbete som verkligen syns och som förmedlas 

på ett flertal olika sätt; ”Vi använder det väldigt mycket, just för att man ska vara stolt 

över Gävle och det man går mot är att ha mer dialog med medborgarna. Sedan gör vi 

mycket utåtriktat, aktiviteter och så” (Respondent 5).  

 

Respondenterna menar att det är av vikt att förmedla kommunens arbete med CSR för 

att förbättra Gävle kommuns image och rykte och följaktligen stärka kommunens 

varumärke. Respondent 10 förklarar följande; ”Det är något som genererar tillväxt och 

positiva saker och det finns ingen anledning att inte göra det utan det är en stor del av 

det man vill vara”. Vidare förklarar Respondent 10 att en starkare image och rykte 

innebär en ökad attraktivitet och större möjligheter att attrahera kompetens, nya 

medborgare och entreprenörer, vilket är en tillväxt som främjar en långsiktig hållbar 

ekonomi och välfärd. Respondent 10 förklarar även att det är viktigt eftersom Gävle 

kommuns varumärke byggs och förmedlas effektivast genom kommuninvånarna och att 

visa att kommunen arbetar med CSR är viktigt för att stärka gävlebornas stolthet över 

Gävle kommun. Respondent 10 menar således att det är viktigt att visa det goda arbetet 

som bedrivs i kommunen och följaktligen lyfta fram alla tillgångar och goda exempel 

som föreligger i Gävle kommun.  

 

Respondent 10 framhåller att förmedlandet av kommunens arbete med CSR kan skapa 

ett starkt varumärke genom att exempelvis visa att kommunen tror på mångfald vilket är 

viktigt då det kan ge en trygghetskänsla, detta i sin tur kan generera tillväxt vilket är 

viktigt för kommunens egen utveckling. Även Respondent 5 framhåller att det är viktigt 

att visa CSR-arbetet; ”Jag tror att det kan bidra jättemycket till ännu mer positiv känsla 

kring att kommunen är ansvarstagande, att man känner sig trygg, så jag tror det är 

superviktigt”. Respondent 5 förklarar även att visa att kommunen arbetar med CSR är 
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viktigt för kommunens egen goodwill; ”Man kan även se affärsmöjligheter, nu är ju vi 

en kommun, men för företag skapar det affärsmöjligheter och goodwill och det kan en 

kommun också göra”. Något som Respondent 4 lyfter fram är följande; ”Jag tror att 

arbete med hållbarhet är viktigt idag och man kan inte bortse från det. Men jag tror det 

handlar mer om att gör man inte det då kommer det förvärra ryktet och imagen, våra 

gäster kanske inte väljer Gävle om vi inte aktivt förmedlar vårt hållbarhetsarbete”. 

 

Respondent 3 förklarar följande; ”Det är ju grundläggande att man visar att det är 

viktigt och det påverkar ju hela kommunen och då blir det att det inte blir en kommun 

som andra vill bo i om man inte tar det ansvaret. Det är grundläggande helt enkelt för 

att folk ska trivas och känna att man vill bo kvar i kommunen”. Respondent 3 menar 

även att det är av vikt att Gävle kommuns arbete med CSR tydligt förmedlas; ”Det ska 

vara tydligt att en kommun tar det här ansvaret och även att det blir känt också. Jag 

tycker när det gäller vårt arbete att gävleborna ska känna stolthet att bo i en stad som 

tar ansvar”. Följaktligen menar flertalet respondenter att det är nödvändigt att 

kommunicera ut sitt arbete med CSR för att det tydligt ska framgå vad som bedrivs i 

kommunen för att skapa goda förutsättningar för kommuninvånarna och samtidigt bidra 

till samhällets välfärd.  

  

4.3.1 Kommunikationsstrategier 

Det samtliga respondenter framhåller är att förmedlandet av kommunens CSR-arbete 

sker till största del med digitala hjälpmedel. Respondenterna förklarar att webbplatser 

tillämpas i stor utsträckning där Gävle kommuns hemsida är den primära webbplatsen 

och där kommunens arbete med de tre hållbarhetsdimensionerna förmedlas till 

allmänheten. Vidare framhåller samtliga respondenter även att sociala medier används i 

stor utsträckning för att kommunicera sitt arbete med CSR; ”Vi jobbar mycket digitalt, 

där sociala medier används mycket, vi försöker minska på det tryckta materialet vilket 

också är hållbart” (Respondent 4). Utöver detta menar även flertalet respondenter att 

kommunen tillämpar flera olika kommunikationskanaler i syfte att nå alla målgrupper 

som är av intresse; ”Vi testar att använda olika kanaler för vi har så många målgrupper 

som vi vill nå” (Respondent 3).  

 
Enligt Respondent 9 omfattar arbetet med den sociala hållbarheten i marknadsföringen 

om att visa att Gävle är en trygg kommun som tror på mångfald. Respondent 9 
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framhåller följande; ”Det är viktigt att visa att Gävle kommun är en plats som tror på 

mångfald, som ser alla människor som inkluderande, och då måste vi visa att vi vill 

omfamna mångfald, skapa inkludering och motverka diskriminering”. Vidare menar 

även Respondent 9 att arbetet med att visa att Gävle kommun är en trygg plats bedrivs 

genom att lyfta upp goda exempel som fungerar som förebilder och som har till syfte att 

representera Gävle kommun som en trygg sådan; ”Om Gävle kommun ska växa så 

måste vi se alla som verkar och tänker på Gävle som en tillgång och att man har ett 

värde oavsett kunskap och bakgrund. Så det letar jag efter i vår kommunikation och 

hittar vi sådana exempel lyfter vi fram det. Det kan till exempel vara så att man 

använder personer med mångfaldsbakgrund för att marknadsföra till högskolan”. 

 

Utöver detta förklarar även Respondent 9 att det är viktigt att visa att Gävle kommun 

arbetar med CSR för att skapa medvetenhet hos kommuninvånarna för att gävleborna 

ska känna sig inkluderade och trygga. Respondent 9 förklarar följande; ”Mitt jobb är att 

se och bekräfta gävlebornas val av att leva här, lyfta alla tillgångar och goda exempel 

vilket leder till att man bekräftar ett val av att bosätta sig här, och det ingripande målet 

är att skapa någon form av stolthet exempelvis att; jag bor i stan, jag är gävlebo och 

det är bra att vara det”. Detta görs genom att kommunicera ut CSR-arbetet som bedrivs 

i kommunen men även genom att engagera medborgarna på ett flertal olika sätt. 

Respondent 9 förklarar att kommunen skapar plattformar där alla gävlebor ges 

möjlighet att på sina egna villkor kommunicera och föra en diskussion. Respondent 9 

menar att detta är av vikt för att gävleborna ska känna sig inkluderade och delaktiga, 

nämligen att ge möjligheten att göra sin röst hörd; ”Alla får chansen om de har viljan, 

det är din vilja och engagemang som styr och så har vi en plats för dig där du får 

synas”.  

 

Respondent 9 förklarar även att det inte bara är viktigt att visa kommunens arbete med 

social hållbarhet för kommuninvånarna utan detta måste även visas för invånare utanför 

Gävle kommun. Detta görs genom att lyfta upp goda exempel som visar att Gävle 

arbetar med social hållbarhet och är en kommun som är ansvarstagande. Respondent 9 

menar följande; ”Om vi på sikt vill att den här staden ska växa då måste vi ju attrahera 

rätt personer. Det innebär marknadsföring inom Gävle med de som bor och växer upp 

här så de inte flyttar så att rätt talanger stannar kvar. Men utanför stadsmurarna så 

gäller det att attrahera de som ännu inte förstått att de borde bo i Gävle för att det är en 
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bra plats och då blir det till exempel att kunna visa upp att det här är en stad som tror 

på mångfald, vilket blir avgörande”. Följaktligen menar Respondent 9 att lyfta upp 

goda exempel är betydelsefullt för att visa att Gävle kommun arbetar med CSR, både 

för kommuninvånare men även för övriga invånare i Sverige. 

 
Utöver det som förmedlas beträffande arbetet med social hållbarhet poängterar flertalet 

respondenter att utformandet av det miljöstrategiska programmet blev aktuellt av den 

anledningen att Gävle kommun vill profilera sig som en miljökommun ; ”Vi vill 

profilera oss som en miljökommun” (Respondent 9). Även Respondent 6 förklarar 

följande; ”Det vi siktar på är att bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Att vi tänker 

på miljö och hållbarhetsfrågor, att man ska ha ett grundläggande tänk på arbetsplatsen 

gällande miljö och hållbarhet, men även att Gävle kommun som område ska vara en 

bra miljökommun”. Samtliga respondenter förklarar att arbetet med miljömässig 

hållbarhet är något som har fått sitt utrymme i kommunen och följaktligen menar 

flertalet respondenter att arbetet med att uppnå miljömässig hållbarhet är något som 

förmedlas; ”Miljö är det jättemycket, bättre miljö i Gävle är verkligen något som syns” 

(Respondent 7).  

 

Utifrån det faktum att kommunens ambition är att profilera sig som en miljökommun 

menar flertalet respondenter att detta är något som verkligen används i 

marknadsföringen för att arbetet ska nå ut till allmänheten och följaktligen bidra till en 

förstärkt positionering av Gävle kommun. Utöver detta framhåller flertalet respondenter 

att ta hänsyn till miljön och arbeta för att försöka minska den påverkan kommunen har 

på miljön är viktigt i dagens samhälle. Respondent 4 menar att detta efterfrågas alltmer 

och Respondent 3 menar även följande; ”Arbetar man inte med sin miljöpåverkan, då 

är man inte intressant längre”. Således menar flertalet respondenter att miljöarbetet är 

det som ständigt förmedlas till allmänheten på ett flertal olika sätt. Ett sätt är den årliga 

miljögalan; ”Vi har miljögalan varje år” (Respondent 5). Respondenterna förklarar att 

miljögalan anordnas i syfte att framföra och förmedla arbetet med miljömässig 

hållbarhet som bedrivs inom Gävle kommun. Respondenterna förklarar att arbetet 

kommuniceras även genom miljöbokslut som kommunen genomför årligen.  

 

Utöver miljögalan förklarar även Respondent 3 att kommunen har utformat en specifik 

webbplats som är ämnad för arbetet med miljömässig hållbarhet; ”Vi har en miljöwebb 
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och då lägger vi ut det som nyhet där, så både de som jobbar internt kan ta del av det 

och de som bor och verkar i Gävle. Det är där vi berättar om vad som händer på olika 

sätt. Där berättar vi inte bara det som händer internt utan saker som händer i Gävle 

överhuvudtaget som bidrar till att vi ska bli en av de bästa miljökommunerna”. Utöver 

detta förklarar även Respondent 3 att det interna miljönätverk som kommunen i 

dagsläget använder är av vikt för att sprida och förmedla det som händer; ”Vi vill också 

visa vad som händer inom kommunen så då en gång i månaden skickar jag ut en fråga 

till det interna miljönätverket; Vad är det ni gjort under den senaste månaden? Vad har 

hänt den senaste tiden som ni tycker andra behöver känna till? Då tar de fram en text i 

samverkan med deras kommunikatörer och så skickar de den till oss här centralt eller 

till mig och då lägger vi ut den på miljöwebben”.  

 

Utöver miljöarbetet som förmedlas förklarar Respondent 3 att det hållbara näringslivet 

är något som de tillämpar i större omfattning i deras marknadsföring för att attrahera 

kompetens och talang till Gävle kommun i syfte att främja ekonomisk hållbarhet; ”Vi 

använder ju det mer och mer i och med det hållbara näringslivet som vi arbetar med”. 

Respondent 8 förklarar att detta görs genom arbetet med ”talent attraction management” 

och genom det anordnar kommunen evenemang och aktiviteter för att attrahera 

människor att flytta till Gävle för att öka tillväxten genom att sprida dessa genom de 

digitala webbplatser som kommunen tillämpar. Respondent 6 förklarar att det är viktigt 

med dessa typer av aktiviteter för att förmedla och visa att kommunen har ett 

kompetensbehov och följaktligen blir evenemang som anordnas av väsentlig betydelse; 

”Vi lockar hit de människor som har de kompetenser som vi behöver här för att få 

tillräckligt med kompetent arbetskraft”.  
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5.   Analys 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet i förhållande till den teori som vi lyft 

fram. Analysen presenteras under rubriker som är kopplade till våra forskningsfrågor. 

Genom analysen avser vi att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och 

hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka 

varumärket.  

 

5.1 CSR 

Enligt vad som framgår av respondenterna arbetar Gävle kommun med CSR i form av 

tre ansvarstaganden, nämligen socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Detta är i enlighet 

med vad Sprinkle och Maines (2010) och Stubbs och Schapper (2011) framhåller, det 

vill säga att CSR omfattar det ansvar för den påverkan organisationen har på samhället 

sett utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Av vad som framhålls 

av respondenterna används CSR synonymt med hållbarhet då Gävle kommun tillämpar 

begreppet hållbarhet snarare än CSR. Följaktligen benämns arbetet med CSR för 

hållbarhetsarbete i form av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. I enlighet 

med vad som framgår i flertalet teorier förekommer det vanligtvis ingen åtskillnad 

mellan begreppen CSR och hållbarhet, varvid dessa är nära sammankopplade och kan 

följaktligen likställas (Lin-Hi & Muller, 2013; Sprinkle & Maines, 2010; Weber, 2008). 

Enligt Szcuzka (2015) är det även möjligt att betrakta CSR som organisationens arbete i 

att främja hållbar utveckling, vilket Gävle kommun eftersträvar i stor omfattning för att 

åstadkomma i samhället.  

 

Collier och Esteban (2007) framhåller att det är nödvändigt att integrera CSR i en 

organisations kärnverksamhet i syfte att åstadkomma en verksamhet som bedrivs 

ansvarsfullt. CSR utgör ett strategiskt arbete som bedrivs inom Gävle kommun då det 

genomsyrar all form av arbete vilket kan vara alltifrån planeringsfrågor till möten av 

olika slag. Eftersom Gävle kommun är en offentlig organisation arbetar kommunen med 

CSR för att skapa goda förutsättningar för invånarna samtidigt som kommunen bidrar 

till en hållbar samhällsutveckling. Följaktligen inrymmer arbetet med kommunens CSR 

olika former av insatser och aktiviteter för att åstadkomma detta. I enlighet med vad 

Breedgard (2004) framhåller ska kommuner arbeta med CSR för att främja samhällets 

välfärd och bidra till allmänhetens bästa. Vidare menar även Breedgard (2004) att 
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kommuners arbete med CSR betraktas som ett offentligt intresse vars handlingar ska 

bidra till samhällets välbefinnande. Gävle kommuns CSR utgör en del av kommunens 

uppdrag och således är arbetet med CSR att betrakta som en självklarhet och ett ansvar 

som kommunen har i uppgift att ta sig an.  

 

5.2 CSR-dimensioner 

5.2.1 Sociala aspekter 

De sociala aspekterna av CSR inbegrips i Gävle kommuns arbete med social hållbarhet 

som omfattar olika former av insatser och aktiviteter i syfte att bidra till ett hållbart 

samhälle. Enligt vad som framgår av det resonemang som framhålls av Sprinkle och 

Maines (2010) och Stubbs och Schapper (2011) anses aktiviteter relaterade till CSR 

även kunna kopplas till hållbarhet där aktiviteternas främsta uppgift är att bidra till 

samhällets och invånarnas välbefinnande. Detta överensstämmer med vad Gävle 

kommun eftersträvar i sitt arbete med social hållbarhet som syftar till att bidra till 

samhällets välfärd genom att skapa goda förutsättningar för ett sunt liv för 

kommuninvånarna. Enligt vad som framgår av respondenterna inbegriper detta arbete 

säkerställandet av trygghet och delaktighet för kommuninvånarna där arbete med att 

minska användandet av alkohol och droger samt våld bland annat prioriteras inom 

Gävle kommun. Utöver detta inrymmer även arbetet med social hållbarhet att integrera 

samhället och skapa utrymme för mångfald i syfte att uppnå en trygghetskänsla för 

samtliga kommuninvånare.  

 

Enligt Mohr et al. (2001) och Sen och Bhattacharya (2001) skiljer sig CSR-arbetet från 

organisation till organisation. Arbetet med CSR och de ansvarsområden som en 

organisation tar sig an bestäms utifrån verksamhetens egna prioriteringar. Detta 

bekräftas av respondenterna då Gävle kommun fokuserar på folkhälsa för att 

åstadkomma social hållbarhet där barn och unga och integration prioriteras i stor 

omfattning. Detta görs genom att bedriva integrationsprojekt för nyanlända flyktingar 

av den anledningen att dessa ska få möjlighet att under goda förutsättningar integreras i 

samhället. Utöver detta arbetar Gävle kommun med stort fokus på att inkludera barn och 

unga och eftersträva en ständig dialog med dessa för att skapa delaktighet. Enligt 

Epstein (2008) är det av vikt att skapa goda förutsättningar för såväl nuvarande och 

kommande generationer genom att arbeta med CSR. Detta är således något som Gävle 
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kommun eftersträvar i stor utsträckning genom att skapa utrymme för barn och unga att 

göra sin röst hörd i kommunen.  

 
Carroll (1991) menar att det är möjligt att betrakta CSR som en aktivitet som syftar till 

att visa omsorg gentemot samhället genom att verka för att åstadkomma en ansvarsfull 

verksamhet. Enligt vad respondenterna framhåller eftersträvar Gävle kommun att höja 

ambitionsnivån beträffande åstadkommandet av en ansvarsfull verksamhet genom att 

utarbeta ett socialt hållbarhetsprogram. Det sociala hållbarhetsprogrammet kommer 

inbegripa ett ökat antal prioriteringar i syfte att främja social hållbarhet. Detta genom att 

integrera mänskliga rättigheter i det sociala hållbarhetsarbetet i syfte att åstadkomma 

trygghet, delaktighet, inflytande, jämställda och jämlika villkor och frihet från 

diskriminering. Enligt Dyllick och Hockerts (2002) och Lin-Hi och Muller (2013) 

relateras CSR till idén om att utföra något gynnsamt för allmänheten vilket kan handla 

om att bidra till samhällets välfärd. Följaktligen är detta något som Gävle kommun 

eftersträvar i samband med utformandet av det sociala hållbarhetsprogrammet.  

 

5.2.2 Miljömässiga aspekter 

Att integrera ett miljömässigt ansvar i organisationen är viktigt för att bidra till en 

hållbar samhällsutveckling (Sprinkle & Maines, 2010; Weber, 2008). Sprinkle och 

Maines (2010) och Weber (2008) menar att det är av vikt att beakta den påverkan 

verksamheten har på miljön i CSR-engagemanget. Enligt vad som framgår av 

respondenterna arbetar Gävle kommun aktivt med att ta ett miljömässigt ansvar i syfte 

att bidra till miljömässig hållbarhet. Utifrån det faktum att ett miljöstrategiskt program 

har utformats arbetar kommunen med att minska sin klimatpåverkan genom att ha 

antagit lokala miljömål som de arbetar mot. Det miljöstrategiska programmet inbegriper 

även de riktlinjer och strategier som Gävle kommun ska följa för att skapa en sund och 

hälsosam livsmiljö åt kommuninvånarna. Detta är i enlighet med vad Mark-Herbert och 

Shantz (2007) framhåller, nämligen att ansvarstagandet inbegriper tillämpning av 

miljömässigt hållbara strategier för att understödja den hållbara samhällsutvecklingen i 

samband med CSR-engagemanget.  

 

Att bedriva hållbarhetsarbete är enligt Epstein (2008) av vikt för att bidra till samhällets 

välfärd, där den hållbara utvecklingen inte bara ska främja resultat av de aktiviteter som 

görs i nutiden utan ska även främja samhället sett utifrån ett långsiktigt perspektiv. I 
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enlighet med vad som framgår av respondenterna arbetar Gävle kommun med stort 

fokus för att effektivisera transporter och energianvändning genom att fasa ut 

fossilenergikällor såväl som att byta ut till förnybar energi. Detta för att minska 

klimatpåverkan och långsiktigt skapa goda förutsättningar för en hälsosammare 

livsmiljö. Gävle kommun arbetar även med återvinning och utveckling av det 

kommunala avloppsystemet för att ständigt generera rent vatten inom kommunen. Detta 

ligger i enlighet med vad Sprinkle och Maines (2010) framhåller, det vill säga att 

aktiviteter som kan inbegripas i CSR omfattar tillhandahållandet av allmänna 

nyttigheter för samhället.  

 

Collier och Esteban (2007) poängterar vikten av att beakta alla intressenters 

förväntningar i CSR-arbetet och följaktligen eftersträva att tillgodose alla intressenters 

behov. Av vad som framgår av respondenterna är det av vikt att kommunen arbetar med 

miljömässigt ansvar då efterfrågan på detta ansvarstagande ökar alltmer. Förutom 

utveckling av transporter, energianvändning, återvinning och det kommunala 

avloppsystemet arbetar således Gävle kommun även med att följa upp det miljömässiga 

ansvaret genom miljöbokslut och även genom att sätta miljömässiga krav i sina 

upphandlingar. Szczuka (2015) menar att CSR bidrar till att organisationer möjliggör 

åstadkommandet av en varaktig hållbarhetsnivå  som bidrar till utveckling inom den 

egna verksamheten som bedrivs. Följaktligen är detta något som eftersträvas i Gävle 

kommun i samband med det interna organisationsarbetet som görs i syfte att bidra till en 

miljömässigt hållbar utveckling inom kommunen.  

 

5.2.3 Ekonomiska aspekter  

Carroll (1999) menar att det ekonomiska ansvaret är det mest grundläggande 

ansvarsområdet inom en organisation och följaktligen det absolut nödvändigaste. 

Således antar detta ansvarsområde grunden i Carrolls CSR-pyramid (1991) och utgör 

den utgångspunkt för en organisation att arbeta med övriga CSR-dimensioner. Detta 

bekräftas av respondenterna då Gävle kommun arbetar utifrån en kommunplan som 

årligen anger hur kommunens ekonomi ska utvecklas på ett hållbart sätt för att skapa så 

stor nytta för kommuninvånarna. I enlighet med vad som framgår av respondenterna 

arbetar Gävle kommun med riktade insatser inom sitt näringslivsprogram för att ta vara 

på de resurser som står till förfogande, både materiella såväl som mänskliga för att 

främja en hållbar ekonomisk utveckling i kommunen. Detta är i enlighet med vad 
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Szczuka (2015) framhåller, nämligen att aktiviteter inom CSR syftar till att ta vara på 

tillgängliga resurser på ett sådant sätt som främjar den egna verksamheten såväl som 

samhällets.  

 

5.3 CSR som marknadsföringsstrategi för varumärkesbyggande 

I enlighet med vad flertalet teorier framhåller är det av vikt att integrera organisationens 

CSR-arbete som en del av marknadsföringsstrategin för att tillgodose intressenternas 

förväntningar och för att skapa kännedom om CSR-engagemanget (Hinson & Kodua, 

2012; Lii & Lee, 2012; Podnar & Golob, 2007). Av vad som framhålls av 

respondenterna används Gävle kommuns CSR-arbete i marknadsföringen i syfte att 

tillmötesgå kommuninvånarnas förväntningar och för att skapa medvetenhet om 

kommunens CSR-engagemang. Därutöver och enligt vad som framgår av 

respondenterna är Gävle kommuns avsikt med användning av CSR-arbetet i 

marknadsföringen i enlighet med Raman et al. (2012) och Webers (2008) teori om att 

etablera ett starkare varumärke i syfte att öka attraktionskraften, trovärdigheten och 

igenkännandet av Gävle kommun.  

 

Att framhäva organisationens CSR-arbete i varumärket är av vikt då det gynnar 

organisationen på ett flertal olika sätt, dels genom en ökad trovärdighet gentemot 

organisationen och dels genom att legitimitet åstadkoms (He & Lai; 2014; Hur et al., 

2014; Torres et al., 2012). Av vad som framhålls av respondenterna är det viktigt att 

marknadsföra och kommunicera Gävle kommuns CSR-arbete för att skapa medvetenhet 

om ansvarstagandet som bedrivs i syfte att generera en trygghetskänsla för invånarna att 

kommunen arbetar med CSR. Enligt Popoli (2011) och Tian och Yuan (2013) förstärks 

enbart varumärket och dess image och rykte om organisationen är medveten om på 

vilket sätt verksamheten skapar förtroende och trovärdighet bland sina intressenter och 

samhället i övrigt. Detta bekräftas av respondenterna då Gävle kommun medvetet väljer 

att bland annat förmedla att kommunen tror på mångfald för att skapa trygghet inom 

kommunen genom att lyfta upp goda exempel, men även för att generera tillväxt som 

främjar en hållbar ekonomi inom kommunen.  

 
I enlighet med flertalet teorier om att CSR utgör en viktig komponent inom en 

organisations marknadsföringsstrategi är det således nödvändigt att CSR tydligt 

kommuniceras för att reflektera varumärket och följaktligen utveckla en önskvärd image 
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och rykte (Plewa et al., 2015; Podnar & Golob, 2007). Av vad som framgår av 

respondenterna arbetar Gävle kommun med att kommunicera arbetet med CSR för att 

förmedla ansvarstagandet till kommuninvånarna men även för att förmedla detta till 

övriga invånare i landet. De kommunikationskanaler som Gävle kommun tillämpar är 

webbplatser, sociala medier och årliga rapporter såsom miljöbokslut då dessa utgör 

effektiva kanaler för att förmedla CSR-arbetet. Detta är i enlighet med vad Du et al. 

(2010) framhåller, nämligen att dessa former av kommunikationskanaler används av 

organisationer i stor utsträckning på grund av dess effektivitet av att nå ut till alla 

intressenter.  

 

Att bedriva en transparent CSR-kommunikation är av vikt för att skapa legitimitet men 

även för att förbättra intressentrelationer eftersom trovärdighet lättare uppnås (2015). 

Kim (2014) menar även att intressenter värderar en öppen och äkta kommunikation. 

Utifrån det faktum att Gävle kommun tillämpar olika former av kommunikationskanaler 

eftersträvar kommunen att bedriva en transparent kommunikation för att skapa 

medvetenhet om CSR-arbetet. Därutöver är avsikten med att kommunicera kommunens 

CSR-engagemang i enlighet med Plewa et al. (2015) teori om att utveckla en önskvärd 

image och rykte, eftersom en transparent och öppen CSR-kommunikation anses 

nödvändig. Följaktligen tillämpas olika kommunikationsstrategier inom Gävle kommun 

för att förmedla arbetet med CSR till allmänheten och således visa att Gävle kommun 

arbetar för att uppnå en hållbar utveckling inom sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekter.  

 

Att veta vad som skall kommuniceras, hur det skall kommuniceras och vart det skall 

kommuniceras är av vikt för att bedriva en effektiv CSR-kommunikation (Du et al., 

2010; Mark-Herbert & Schantz, 2007). Av vad som framgår av respondenterna arbetar 

Gävle kommun med att prioritera vad som skall marknadsföras då de medvetet väljer ut 

det innehåll som ska förmedlas. Följaktligen väljer kommunen vilket fokus CSR-

kommunikation ska ha. Arbetet med miljömässig hållbarhet är det som kommuniceras 

aktivt genom kommunikationskanaler såsom miljöwebb, miljönätverk, miljögala och 

miljöbokslut. Däremot arbetar Gävle kommun inte lika aktivt med att kommunicera 

arbetet med de övriga CSR-dimensionerna som kommunen arbetar med. Maon et al. 

(2009) framhåller vikten av att finna en balans mellan vilka CSR-aktiviteter som ska 
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prioriteras för att upprätthålla en effektiv kommunikation, något som Gävle kommun i 

dagsläget inte gör då det är främst miljöarbetet som kommuniceras.  

 

Enligt vad som framgår av respondenterna arbetar Gävle kommun med stort fokus på 

miljömässig hållbarhet för att kunna positionera sig som en miljömässigt hållbar 

kommun. Av den anledningen ges det miljömässiga hållbarhetsarbetet inte enbart stort 

utrymme arbetsmässigt utan även kommunikationsmässigt för att skapa en önskvärd 

image och rykte om att Gävle kommun arbetar för att profilera sig som en av Sveriges 

bästa miljökommuner. Övriga CSR-dimensioner som kommunen arbetar med är inget 

som förmedlas lika aktivt och således överbetonas inte kommunens CSR-arbete i 

marknadsföringen. Detta är i enlighet med vad Öberseder et al. (2013) framhåller, 

nämligen vikten av att inte överdriva eller överbetona CSR-arbete i marknadsföringen 

för att inte skapa misstro hos intressenter och följaktligen finna en balans mellan 

organisationens faktiska CSR-engagemang och i CSR-kommunikationen.  

 

Att marknadsföring ska betraktas som en social process som omfattar interaktioner med 

alla samhällsinvånare är av vikt för att tillgodose alla intressenters förväntningar och 

samhällets intressen (Podnar & Golob, 2007). I enlighet med detta arbetar Gävle 

kommun med att förutom förmedla det miljömässiga CSR-arbetet även engagera 

kommuninvånarna och skapa delaktighet och inflytande. Detta åstadkoms genom att 

skapa plattformar och mötesplatser i syfte att främja ett fungerande socialt liv och 

följaktligen bidra till den sociala hållbarheten. Inom den ekonomiska hållbarheten 

används arbetet med främjandet av näringslivet i marknadsföringen då kommunen 

kommunicerar ut de aktiviteter som görs i syfte att attrahera talanger och liknande till 

kommunen genom sociala medier. Lii och Lee (2012) och Maden et al. (2012) menar att 

ju större bidrag till den sociala välfärden en organisation tillför, desto bättre kommer 

dess rykte att bli och följaktligen anses ett förbättrat och positivt rykte vara ett resultat 

av organisationers CSR-arbete. Detta är något som Gävle kommun eftersträvar i stor 

omfattning.  
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6.   Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till i vår studie, 

följaktligen besvarar vi våra forskningsfrågor. Vidare framgår studiens teoretiska såväl 

som praktiska bidrag följt av studiens begränsningar. Avslutningsvis presenteras 

förslag till framtida forskning inom det aktuella forskningsområdet.   

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Denna studie fokuserar på att studera kommuners arbete med CSR och hur de använder 

detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket. Utifrån 

ovanstående analys av det empiriska material som insamlats kan vi besvara våra tre 

forskningsfrågor;  

 

1)   Hur definierar kommuner CSR? 

2)   Vilka CSR-dimensioner arbetar kommuner med och hur arbetar de med dessa? 

3)   Hur använder kommuner CSR som marknadsföringsstrategi för 

varumärkesbyggande?  

 

I denna studie är det möjligt att konstatera att Gävle kommun definierar CSR synonymt 

med hållbarhet vilket är i enlighet med vad flertalet teorier framhåller, nämligen att 

dessa begrepp kan likställas. Gävle kommun definierar CSR som ett strategiskt arbete 

som bedrivs utifrån tre ansvarsområden; socialt, miljömässigt och ekonomiskt för att 

bidra till en hållbar samhällsutveckling. Även de teoretiska dimensionerna av CSR 

omfattar dessa ansvarsområden och följaktligen kan vi koppla den praktiska 

verksamheten med teorin. Det är möjligt att dra slutsatsen om att Gävle kommun arbetar 

med CSR-dimensionerna på olika sätt. Inom den sociala dimensionen bedrivs arbete i 

form av folkhälsa där riktade insatser och aktiviteter görs för att främja trygghet i 

kommunen. Inom den miljömässiga dimensionen arbetar Gävle kommun strategiskt mot 

lokala miljömål som kommunen antagit i syfte att minska klimatpåverkan och i den 

ekonomiska dimensionen arbetar kommunen utifrån en kommunplan som talar om de 

riktlinjer som kommunen ska följa.  
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Vi kan utifrån ovanstående analys konstatera att trots att Gävle kommun arbetar med 

ovannämnda tre CSR-dimensioner, arbetar kommunen med olika fokus och olika 

omfattning beträffande hållbarhetsdimensionerna. Vi kan dra slutsatsen om att den 

miljömässiga dimensionen ges störst utrymme där frågor beträffande transporter, 

energianvändning, vatten och återvinning behandlas. Utifrån det faktum att ett 

miljöstrategiskt program utformats kan vi således uppmärksamma en hög ambitionsnivå 

gällande den miljömässiga dimensionen. Vi kan utifrån analysen konstatera att Gävle 

kommun gör prioriteringar beträffande CSR-arbetet vilket enligt vår mening tyder på att 

kommunen inte arbetar integrerat med alla tre dimensioner. Emellertid anser vi att 

Gävle kommun eftersträvar att höja ambitionsnivån gällande CSR-arbetet som bedrivs 

inom kommunen. Detta eftersom ett socialt hållbarhetsprogram ska utformas där 

kommunen avser att integrera mänskliga rättigheter i syfte att skapa större delaktighet, 

inflytande samt för att uppnå jämlika villkor.  

 

I denna studie kan vi även konstatera att Gävle kommun väljer ut och kommunicerar ett 

specifikt innehåll av sitt CSR-arbete genom webbplatser, sociala medier och årliga 

rapporter. Det är möjligt att dra slutsatsen om att det miljömässiga ansvaret, vilket ges 

stort utrymme arbetsmässigt, även ges stort utrymme kommunikationsmässigt och 

således det som ligger i fokus att förmedla. Vi kan konstatera att detta beror på vad 

kommunen prioriterar i CSR-arbetet och vad som följaktligen kommunen anser viktigt 

att framhäva i varumärket. Att kommunen bedriver aktivt miljöarbete beror enligt vår 

tolkning på en vilja att positionera sig som en miljökommun och följaktligen ges 

miljöarbetet stort utrymme arbetsmässigt och kommunikationsmässigt för att förbättra 

kommunens image och rykte och i sin tur öka attraktionskraften till kommunen.  

 

Även om Gävle kommun gör prioriteringar och inte arbetar med CSR-dimensionerna i 

lika stor omfattning anser vi att det är möjligt att konstatera att kommunen bedriver en 

ansvarsfull verksamhet i offentligt intresse. Detta för att skapa goda förutsättningar för 

en förbättrad livsmiljö för kommuninvånarna. Enligt vår tolkning är det möjligt att dra 

slutsatsen om att Gävle kommuns CSR-arbete utmärks på så sätt att det främst bedrivs i 

syfte att främja en god samhällsutveckling och således bedrivs för kommuninvånarnas 

välbefinnande. Detta eftersom frågor beträffande folkhälsa, sunda miljöer och näringsliv 

är aktuella inom det CSR-arbete som bedrivs inom kommunen. I jämförelse med privata 

företag som främst integrerar CSR i kärnverksamheten för egen vinning i form av 
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starkare konkurrenskraft och starkare positionering genom ett förstärkt varumärke 

(Porter & Kramer, 2006; Weber, 2008) kan vi konstatera att kommunen gör detta i syfte 

att bidra till den sociala välfärden och skapa goda förutsättningar för att alla 

kommuninvånare ska leva i en sund och trygg miljö.  

 

Vi kan slutligen konstatera att Gävle kommuns arbete med CSR kan betraktas som ett 

ansvar som kommunen ska ta sig an för att bidra till allmänhetens bästa. Då kommuner 

utgör en stor och viktig del av samhället är det således möjligt att betrakta kommunens 

CSR-arbete som en del av kommunens uppgift. Vi kan således utifrån vad vi 

uppmärksammat i denna studie koppla detta till teorin om att kommuner anser sig ha ett 

moraliskt synsätt på CSR vilket betyder att kommuner bedriver en ansvarsfull 

verksamhet i syfte att bidra till den sociala välfärden samt till en hållbar 

samhällsutveckling. Medan företag normalt bedriver CSR-arbete i ett kommersiellt 

syfte med ett strategiskt synsätt där egenintresset prioriteras för att vinstmaximera 

(Husted & De Jesus Salazar, 2006) utmärker sig således kommuners CSR-engagemang 

genom att det offentliga intresset prioriteras för att skapa goda förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för samhällsmedborgarna.  

 

6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Studiens teoretiska bidrag 

Som vi redogjort i vår problemdiskussion enligt ovan omfattar tidigare studier inom det 

aktuella forskningsområdet vinstdrivande företag och vanligtvis privata sådana (Hur et 

al., 2014; Lauesen, 2011; Torres et al., 2012). Forskning om huruvida den offentliga 

sektorn verkar inom ramen för CSR och hur de använder detta för att stärka varumärket 

är bristfällig. Denna studie fokuserar på att studera kommuners arbete med CSR och hur 

de använder detta som en del av marknadsföringsstrategin för att stärka varumärket. 

Följaktligen har vi med denna studie kunnat fylla forskningsgapet genom att studera 

kommuners arbete med CSR. Då kommuner är en del av den offentliga sektorn tillför 

denna studie teoretiskt bidrag inom ett nytt område inom den befintliga forskningen 

gällande CSR.  
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6.2.2 Studiens praktiska bidrag 

För kommunen som studerats i detta enskilda fall ger denna studie en större insikt 

beträffande det CSR-arbete som bedrivs inom kommunen och användningen av CSR för 

att stärka varumärket. Det praktiska bidraget är att studien konkret tillfört hur Gävle 

kommun bedriver CSR-arbete och hur de använder detta för att stärka varumärket. Det 

har visats att folkhälsa är i fokus för att uppnå social hållbarhet, ett aktivt miljöarbete 

bedrivs för att minska klimatpåverkan och riktade insatser görs för att främja 

näringslivet för att bidra till ekonomisk hållbarhet. Vidare är det miljöarbetet som 

kommuniceras i störst omfattning för att stärka varumärket. Vi har följaktligen med 

denna studie bidragit till en större förståelse gällande hur kommuner arbetar med CSR 

och hur de använder detta som en del av marknadsföringsstrategin för att stärka 

varumärket. Denna studie tillför inte bara ett praktiskt bidrag till den kommun som varit 

aktuell utan tillför även ett praktiskt bidrag och en ökad förståelse för detta 

forskningsområde för övriga svenska kommuner som avser att höja ambitionsnivån 

gällande CSR-arbetet.  

 

6.3 Studiens begränsningar 

De föreliggande begränsningarna i denna studie är att vi enbart studerat en svensk 

kommun och hur de arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av 

marknadsföringsstrategin för att stärka varumärket. Det är således svårt att överföra 

studiens resultat på övriga svenska kommuner.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning  

I denna studie har enbart en svensk kommuns arbete med CSR och hur de använder 

detta som en del av marknadsföringsstrategin för att stärka varumärket studerats. 

Förslag till framtida forskning är således att utveckla vidare på denna studie genom att 

studera fler antal svenska kommuner för att nå en fördjupad förståelse i det aktuella 

forskningsområdet. Det som är av intresse för framtida forskning är följaktligen att 

jämföra svenska kommuners arbete med CSR och hur de använder detta för att stärka 

varumärket för att uppmärksamma föreliggande likheter och skillnader. I denna studie 

har det visats att kommunen gör prioriteringar inom CSR-arbetet både arbetsmässigt 

såväl som kommunikationsmässigt och följaktligen är det intressant att studera om 

andra svenska kommuner gör detta eller ger samma utrymme för alla CSR-dimensioner.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
1.   Berätta mer om dig själv och vad du gör. 

2.   Vilka CSR-områden uppfattar ni är viktiga att arbeta med inom kommunen? 

3.   Kan ni precisera vad det är för CSR-arbete som bedrivs? 

4.   Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete internt i organisationen? 

5.   Hur arbetar ni för att utbilda/utveckla personer inom kommunen i CSR? 

6.   Hur använder ni ert CSR-arbete för att marknadsföra Gävle kommun? 

7.   Vilka marknadskanaler/kommunikationskanaler använder ni för att visa 

invånarna att ni arbetar med CSR? 

8.   Vilka kanaler är effektivast för att nå ut? 

9.   Hur uppfattar ni att CSR kan bidra till att förbättra Gävles image och rykte? 

 

 

 
 


