
 
 

Örebro Universitet  

Akademin för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsansvar på internet 
En studie av CSR-kommunikation via hemsidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap  

C-uppsats, 15 hp 

Författare: Martina Wallin och Michelle Wessén 

Handledare: Mats Eriksson 

Examinator: Joel Rasmussen 

Examinationsdatum: 2013-06-05 

  



 
 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate how companies communicate corporate social 

responsibility (CSR) via their websites. Two methods were used to approach the purpose. The 

study starts with a quantitative content analysis to research in which ways companies 

communicated CSR on their websites. In the second part of the study a qualitative textual 

analysis were used to study and compare four companies’ sustainability reports. The 

theoretical framework of the study is based on theories of CSR, sustainable development and 

sustainability reporting. Scholars who set the base for this study is Per Granqvist and his 

categorization of CSR, Paul Capriotti and his theories on communicating CSR on the internet 

and Dawkins theories on CSR and communication. A key result from the study showed that 

there is no general way for companies to communicate CSR via their websites. The study also 

showed that companies focused on the environmental och social category of CSR.  
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1. Inledning 

 

Följande kapitel introducerar uppsatsen genom en presentation av relevant bakgrund för att 

läsaren ska få en inblick i ämnet samt insikt i vad uppsatsen ämnar att undersöka. Sedan 

följer en problemdiskussion samt presentation av uppsatsens syfte med tillhörande 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en sektion som förklarar uppsatsens avgränsningar 

samt disposition.  

 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.”
1
  

Dessa ord presenterades 1987 av FN-kommissionen World Conference on Economic 

Development som leddes av Gro Harlem Brundtland. I den så kallade Brundtlandsrapporten 

lades ett förslag fram att en världskonferens skulle hållas om internationellt samarbete för 

miljö och utveckling.
2
 

 

Uppmaningen resulterade i FN:s konferens om miljö och utveckling, United Nations 

Conference on Environment and Development, som hölls i Rio de Janeiro, Brasilien 1992. 

Vid konferensen medverkade såväl regeringsföreträdare, representanter från kommuner, 

näringsliv och frivilligorganisationer. Mötet utmärkte sig genom att omfatta ett brett 

ämnesområde och koppla samman miljö- och utvecklingsfrågor. Denna konferens resulterade 

i Rio-deklarationen som innehåller 27 grundprinciper för arbetet mot hållbar utveckling.
3
  

 

FN:s f.d generalsekretarare Kofi Annan sa i ett uttalande 1999 att:  

“regeringar, företag, organisationer - nationella och internationella måste göra rätt val - 

nu. Vi måste välja mellan en global marknad som drivs enbart med beräkningar av 

kortsiktiga vinster, och en som har ett mänskligt ansikte. Mellan en värld som dömer en 

fjärdedel av den mänskliga ras till svält och elände, och en som erbjuder alla åtminstone 

en chans att välstånd, i en hälsosam miljö.”
4
  

  

                                                           
1
 Hassel et al. 2011:198 

2
 Ibid. 

3
 Persson och Persson 2011:198f 

4
 Kofi Annan, United Nations, 1999 
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Kofi Annan menar med sitt uttalande att inte bara den individuella människan ska ta ansvar 

för den planet vi lever på utan även att det är dags för regeringar, organisationer och företag 

att träda fram och sätta exempel för omvärlden. Hans yttrande kom under en tidsperiod där 

flera företag blivit kritiserade för sin ansvarslöshet gentemot det samhälle och de länder där 

de bedrev verksamhet, speciellt i utvecklingsländer. I och med denna kritik började 

allmänheten ställa krav på företagen.
5
 

 

Dessa krav utmynnade med tiden i ett ansvarsarbete hos företag som fått benämningen 

Corporate Social Responsibility, vidare i studien nämns begreppet som CSR. Själva begreppet 

CSR är svårt att definiera, men den allmänt vedertagna definitionen är när 

näringslivsrepresentanter, politiker och forskare talar om ansvarsfullt företagande.
6
 Enligt Ola 

Löhman och Daniel Steinholtz är CSR frivilligt arbete från företagets sida, där de på olika sätt 

tar mer ansvar än vad lagen kräver.
7
  

 

Studien ämnar att genomföra en undersökning om hur företag kommunicerar sitt CSR-arbete 

via sina hemsidor. För att kunna undersöka hur företag kommunicerar CSR via hemsidor har 

två branscher valts ut. Dessa är flygbolagsbranschen samt hotellbranschen. Branscherna har 

valts ut för att de har en direkt påverkan på människor och miljön där de är verksamma. Till 

exempel gör hotellbranschen av med flera hundra ton av sopor varje dag, och flygbranschen 

har ett enormt koldioxidutsläpp. Studien genomförs i två delar. I den kvantitativa delen 

analyseras på vilket sätt företagen kommunicerar CSR-arbete via sina hemsidor samt att 

studien får en utgångspunkt för den kvalitativa analysen. I nästa steg av studien analyseras 

djupare hur CSR-arbetet kommuniceras i text via fyra hållbarhetsrapporter, som är 

publicerade på företagens hemsidor.  

 

1.1 Problemdiskussion  

Sedan 1990-talet har världen krympt i tid och rum genom utvecklingen av internet och större 

massmedier. Internet har förändrat vårt sätt att arbeta och tänka. Idag sker förändringar med 

snabbare hastighet. Detta har inneburit problem för bland annat den politiska sfären. Eftersom 

vi lever i en globaliserad värld måste politiker idag kunna placera och anpassa de nationella 

prioriteringarna i linje med de globala. I och med detta uppstår svårigheter att enas om 

                                                           
5
 Borglund et al. 2012:15 

6
 Löhman och Steinholtz 2004:17 

7
 Ibid s.108 



3 
 

gemensamma bestämmelser på till exempel klimattoppmöten eller konferenser som behandlar 

hållbar utveckling och miljöfrågor. Enligt Per Granqvist är samhället i allt högre grad 

beroende av organisationer, företag och företagsledare som arbetar tillsammans med att 

utveckla globala system för att skapa en plan som håller för kommande generationers 

användning av naturens resurser. Enligt Granqvist delas CSR-arbete in i tre kategorier: 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
8
  

 

Enligt Tommy Borglund är den grundläggande anledningen för företag att använda sig av 

CSR-kommunikation att öka förståelsen mellan företaget och dess intressenter, samt bygga 

upp förtroendet hos allmänheten och vårda företagets varumärke.
9
 Att företag tar sitt ansvar 

förväntas inte bara av intressenter utan undersökningar visar även att företag som arbetar 

aktivt med CSR ökar sin ekonomiska vinst. Allt fler företag idag väljer frivilligt att redovisa 

sitt CSR-arbete trots att det inte finns lagstiftning som kräver detta.
10

 

 

Jenny Dawkins påpekar att transparens och göra sitt arbete tillgängligt för sina intressenter är 

en viktig aspekt i arbete med CSR. Det är viktigt för exempelvis kunder och aktieägare att 

kunna se hur företaget arbetar med CSR och hur arbetet skiljer från konkurrenter.
11

 Maria 

Grafström et al. menar att vi som medmänniskor idag har ett ansvar för den värld vi lever i 

och det ligger i tiden att vara en medveten samhällsmedborgare, som förväntas konsumera 

varor och tjänster ur ett etiskt perspektiv.
12

 Enligt Stewart Lewis
13

 misslyckas många företag 

med att kommunicera sitt CSR-arbete trovärdigt trots att de faktiskt tar sitt ansvar. Därför blir 

det extra viktigt för företag som har en direkt påverkan på samhället och miljö där de är 

verksamma att vara trovärdiga och transparenta.
14

 Både hotellbranschen och 

flygbolagsbranschen är exempel på branscher som har en direkt påverkan på samhälle och 

klimat, och därför finner vi dessa branscher som intressanta studieobjekt för undersökningen. 

 

Genom att undersöka CSR-kommunikationen hos dessa branscher bidrar studien till ökad 

kunskap på forskningsfältet kring CSR.   

                                                           
8
 Granqvist 2012:11  

9
 Borglund et al. 2008:111 

10
 Ibid s.226  

11
 Dawkins 2004:112 

12
 Grafström, Göthberg och Windell 2008:156 

13
 Stewart Lewis. Reputation and corporate responsibility Journal of Communication Management, 7 (4) 2003 

s.356 - 366 
14

 Ibid.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen har för avseende att undersöka hur företag kommunicerar CSR via sina hemsidor 

samt hållbarhetsrapporter.  

 

1. Hur många företag använder sig av hållbarhetsrapport, textsektion, illustration och rörligt 

medie i sin CSR-kommunikation? 

2. Hur inriktas hållbarhetsrapporterna i relation till ekonomiskt, miljömässigt- och socialt 

ansvar?  

3. Vilka likheter och skillnader finns det textuellt mellan företagen i deras 

hållbarhetsrapporter?  

4. Vilka likheter och skillnader finns mellan företagens framsidor sett ur ett semiotiskt 

perspektiv?  

1.3 Avgränsningar  

Studien avser att endast studera två branscher, hotellkedjor och flygbolag, vilket gör att 

företag inom andra branscher är irrelevanta för studien. Vi har valt att sedan avgränsa oss 

ytterligare till enbart tio företag från respektive bransch.  

 

För att inte få ett allt för stort materialomfång avgränsades studien till endast de 

kommunikationssätt som finns representerade på företagens hemsidor. I och med att 

tillvägagångssätten ändå kan vara av varierande karaktär har vi avgränsat undersökningen 

ytterligare genom att studera innehållet utifrån fyra förutbestämda kategorier i den 

kvantitativa innehållsanalysen. Dessa kategorier är hållbarhetsrapporter, textsektion på 

hemsidan, illustrationer samt rörligt medie.  

 

I den andra delen av studien, den kvalitativa textanalysen, avgränsades analysen till två 

hållbarhetsrapporter från respektive bransch, totalt fyra stycken. Anledningen till detta är att 

kunna genomföra en analys som går in på djupet i texten. I hållbarhetsrapporterna valdes tre 

delar ut för undersökning: framsida, innehållsförteckning samt VD:ns ord.  
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1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I kapitel ett introduceras läsaren till ämnet genom en 

inledning som övergår i en problemdiskussion. Vidare presenteras studiens syfte med 

tillhörande frågeställningar samt avgränsningar. Kapitel två redovisar relevant 

bakgrundsinformation för att underlätta vidare läsning av studien. Kapitel tre innehåller 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning, som skapar en grund för studien. Kapitlet 

innehåller även ett avsnitt som rör kritik riktat mot CSR. Kapitel fyra redogör för de två 

metoder som har används i studien, kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys, samt 

dess urval, empiriska material och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 

studiens metodproblem samt dess kvalité. Kapitel fem tar upp en presentation av studiens 

resultat. I kapitel sex diskuteras de olika analysresultaten samt att vi delger våra egna 

slutsatser. Kapitel sju innehåller en sammanfattning av uppsatsen och kapitel åtta avslutar 

uppsatsen med en källförteckning. Utöver dessa kapitel kommer bilagor att vara bifogade till 

studien. 
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2. Bakgrund  

 

I följande kapitel presenteras viktig bakgrundsinformation gällande CSR, hållbar utveckling 

samt hållbarhetsrapportering. Kapitlet avslutas med information kring organisationen Global 

Reporting Initative.  

 

2.1 Corporate Social Responsibility  

CSR har sitt ursprung i USA och det är framförallt amerikanska forskare som definierat och 

format innehållet i begreppet. Raymond Bauer presenterade tidigt ett perspektiv på CSR: 

“Corporate Social Responsibility is seriously considering the impact of the companies actions 

on society.”
15

 En annan definition lyder “The idea of social responsibility... requires the 

individual to consider his [or her] acts anywhere in that system.”
16

 Båda definitionerna ger en 

första insyn i idén om socialt ansvar. CSR växte ut från idéer kring kritik mot affärsvärlden 

samt det ökande intresset för den sociala miljön.
17

  

 

Trots många försök att definiera och tolka CSR genom teoretiska modeller och riktlinjer finns 

det idag ingen enhetlig bild av vad begreppet betyder på en allmän praktisk nivå. De riktlinjer, 

regler och standarder som finns kan bara ses som normativa och det finns ett stort utrymme 

för egna tolkningar hos företagen.
18

 Förvirringen som kan uppstå kring begreppet sägs orsakas 

av att begreppet härstammar från USA, och att det engelska ordet “social” kan tolkas som 

något har med samhället att göra. På grund av detta har många företag valt att enbart benämna 

sitt arbete som “Corporate Responsibility”.
19

 I denna uppsats används begreppet CSR och 

dess svenska synonymer exempelvis företagsansvar för att beskriva fenomenet.  

2.1.1 CSR-pyramiden 

Archie B. Carroll utvecklade 1991 “The pyramid of corporate social responsibility”. Modellen 

skiljer på ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filiantropiskt ansvar. Carroll menar att samtliga 

typer av ansvar ska betraktas som delar av företagets ansvar.
20

 

                                                           
15

 Carroll och Bucholtz 2003:31 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Borglund et al. 2012:24 
19

 Grankvist 2009:17f 
20

 Fredriksson 2008:54 
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Med denna pyramid försöker Carroll sammanfatta tidigare försök till att definiera CSR. 

Carroll menar att företagets ansvar måste beskrivas i såväl ekonomiska som sociala termer. 

Det är inte möjligt att ensidigt diskutera ansvar i förhållande till ekonomi eller etik.
21

  

 

Magnus Fredriksson är en forskare som undersökt Carrolls CSR-pyramid närmare i sin 

avhandling Företags ansvar Marknadens retorik – En analys av företags strategiska 

kommunikation. Fredriksson anser att pyramidmodellen har sina fördelar. De fyra 

ansvarsområdena integrerar samtliga kategorier av ett företags ansvarstagande i huvudsak 

utifrån vilka motiv som kan anges och vilka sfärer som företagen förhåller sig till. Modellen 

har även sina nackdelar enligt Fredriksson. Han menar att Carroll vill att hans modell ska ses 

som beskrivande och inte normativ, men Fredriksson anser att en sådan slutsats är felaktig. I 

Carrolls modell rangordnar han sina fyra kategorier så att det tydligt framgår att han anser att 

ekonomi per definition är viktigare än de andra kategorierna. Enligt Fredriksson är det 

problematiskt att sortera kategorierna hierarkiskt, det medför ett fast värde i relation till 

varandra och att vissa kategorier betraktas som mer värdefulla än andra.
22

   

 

 

Figur 1. Carrolls pyramid.
23

 

 

  

                                                           
21

 Carroll och Buchholtz 2003:40 
22

 Fredriksson 2008:56f 
23

 Carroll A.B. 1991 ‘Pyramid of CSR’ – Business Horizons Jul-Aug issue 42, 1991 fig.3 
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2.2 Hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling är ett resultat av FN:s möte i Rio de Janiero 1992. Begreppet 

kan användas inom väldigt många områden och med allt fler innebörder. Det finns inte en fast 

definition av hållbar utveckling som används enhetligt på en global nivå. Den vanligaste 

definitionen lyder enligt följande: “Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov.”
24

 Begreppet 

hållbar utveckling innehåller inte enbart ett tidsperspektiv. Begreppet redogör även för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för hela vår planet att klara av det långsiktiga, hållbara 

miljöperspektivet.
25

 Vi har valt att redogöra för begreppet hållbar utveckling och teorier om 

begreppet för att CSR innefattar till en stor del frågor och problem kring miljömässigt 

ansvarstagande.  

 

Henrik Nilsson tar upp i sitt kapitel boken Hållbar utveckling - från risk till värde att 

förespråkare för CSR hävdar att god miljöprestanda är en väg för att kunna skapa sig 

konkurrensfördelar som därmed ökar intäkterna och slutligen värdet på företaget. Ett 

välutvecklat miljöarbete antas också minska företagets kostnader och verksamhetsrisk. Det 

finns indikationer som visar att sambandet mellan CSR och finansiell prestation är positivt, 

men sambandet är också komplext och inte allt lätt att förstå sig på. Forskare har som en följd 

av detta nyligen börjat argumentera för att man ska omdirigera framtida studier, från att 

studera en koppling mellan företagens sociala prestation och värde, till att bättre förstå vilka 

faktorer som faktiskt påverkar företagens CSR-strategi.
26

 

 

2.3 Hållbarhetsredovisning  

Begreppet hållbarhetsredovisning innebär att företaget i praktiken visar upp vad som görs 

inom området hållbarhet och vilka resultat som framkommit av arbetet. Inom området 

hållbarhet återfinns de tre dimensionerna ekonomiska-, miljö- och socialafrågor. Begreppet 

hållbarhetsredovisning tar utgångspunkt i begreppet Triple Bottom Line (TBL), som innebär 

en mätning av företagets arbetsinsatser för att se hur företaget uppnår hållbarhet och presterar 

inom det området.
27

 Analysen består av fyra hållbarhetsrapporter i den kvalitativa delen av 

studien och det är därför nödvändigt att presentera begreppet och riktlinjer kring 

hållbarhetsredovisning.  

                                                           
24

 Löhman och Steinholtz 2003:175 
25

 Ibid. 
26

 Nilsson 2001:22 
27

 Löhman och Steinholtz 2004:176 
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Ökningen av antalet hållbarhetsredovisningar har varit lavinartad. I början av detta millenium 

fanns det en handfull organisationer som redovisade sina insatser inom området hållbarhet. 

KMPG (konsultföretag inom ekonomisk rådgivning, revision och skatteärenden) genomförde 

en undersökning mellan 2008 till 2011 som visade att 95 procent av världens 250 största 

företag hållbarhetsredovisar.
28

  

 

Enligt Magnus Frostensson kan den ökande förekomsten av hållbarhetsredovisningar förstås 

mot en bakgrund av de förändringar som sker runt om i världen, både på lokala men även 

globala nivåer. Tyvärr finns det idag få ramverk för regler och lagar som kan tillgodose dessa 

förändringar. Överallt kan man se en större användning av begreppet hållbar utveckling hos 

företag men det finns varken statliga lagstiftningar eller ramverk skapade av större 

institutioner som FN eller EU.
29

  

2.3.1 Global Reporting Initative (GRI)  

En organisation som haft stor betydelse för framväxten av de inte allt för strikta ramverken 

och riktlinjerna är Global Reporting Initiative (GRI). Organisationen grundades 1997 och har 

ett ursprung i både civila organisationer men även program sponsrat av FN. I dagsläget är de 

senaste riktlinjerna G3.1.
30

 

 

GRI:s primära syfte är att utveckla ett fungerande ramverk för hållbarhetsrapportering, men 

inom organisationen finns det även en övertygelse om att redovisningsprocessen i sig ska ha 

kapacitet att kunna bidra till starten av en förändring mot en hållbar utveckling hos de 

redovisande företagen. GRI har en vision som innebär att redovisning av ekonomisk, 

miljömässig och social prestanda ska bli mer generellt accepterad och lika standardiserad som 

finansiell redovisning.
31

 

 

GRI anser att hållbarhetsredovisning är en aktivitet eller process snarare än en produkt. 

Avsikten med organisationens ramverk är att försöka hjälpa företag och andra organisationer 

utveckla en process som resulterar i relevanta och balanserade hållbarhetsredovsiningar. 

Ramverket består av en uppsättning riktlinjer med principer och standardiserade upplysningar. 

Till riktlinjerna finns tillhörande protokoll för enskilda prestandaindikationer och viktiga 

                                                           
28

 Frostenson et al. 2012:8f 
29

 Ibid s.11 
30

 Ibid. 
31

 Larsson och Ljungdahl 2008:63f 
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principer. Det kan även förekomma för en del branscher särskilda tillägg som behandlar 

redovisningsfrågor som är specifika för branschen.
32

 Figuren nedan visar GRI:s riktlinjer hur 

företagen ska skriva sina hållbarhetsrapporter.  

 

 

Figur 2. GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering
33

 

 

Idag finns det inga specifikt framtagna lagar eller regler som anger hur man ska 

hållbarhetsredovisa. Enligt Lars-Olle Larsson och Fredrik Ljungdahl väljer de flesta företag 

att rapportera enligt GRI:s riktlinjer, och därför kan vi jämföra hållbarhetsrapporterna.
34

  

 

Frostenson anger att det finns två kritiska uppfattningar till hållbarhetsrapportering. Den 

första innebär att själva hållbarhetsredovisningen är ett slöseri med pengar och dokumentet är 

oanvändbart som underlag för beslut. Den andra kritiska uppfattningen innebär att 

hållbarhetsredovisningen enbart målar upp en bra extern bild av företag och dess 

verksamheter.
35

  

  

                                                           
32

 Ibid s.65 
33 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf 
34

 Larsson och Ljungdahl 2008:65 
35

 Frostenson et al. 2012:21 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och viktig tidigare forskning 

inom ämnesfältet. Vi redogör för teorier, modeller och tidigare forskning kring CSR. Vi 

redogör även för semiotikens begrepp konnotation. Kapitlet avslutas med en presentation av 

kritik som riktats mot CSR.  

 

3.1 CSR  

Normalt översätts CSR, till företagens sociala ansvar eller samhällsansvar som rör både 

människor och natur.
36

 Löhman och Steinholtz definierar begreppet på ett liknande sätt: “CSR 

är när näringslivsrepresentanter, politiker och forskare resonerar kring ansvarsfullt 

företagande”.
37

 Detta är definitionen av CSR som vi utgår ifrån i studien när vi analyserar hur 

företag kommunicerar CSR på internet. 

 

Enligt Löhman och Steinholtz är det är allt viktigare att kunna kommunicera på ett öppet, 

tydligt och respektfullt sätt med intressegrupperna.
38

 De menar att CSR i grunden är ett sätt 

för företag att ta ett utökat ansvar för de relationer som de har till sina intressegrupper. Genom 

att ta ett större ansvar kan det gynna företaget och skapa ytterligare värden, till exempel 

finansiella.
39

 Nedan presenteras de forskningar och teorier som ligger till grund för denna 

studie.  

 

Corporate Watch
40

 har i sin rapport What’s wrong with CSR
41

 behandlat de negativa 

aspekterna av CSR och varför man inte naivt ska köpa allt som företagen säger är bra. De tar 

upp flera exempel på företag som målar upp en bra bild av sig själv externt. När dessa företag 

sedan kontrolleras och undersöks hittas baksidan av CSR. De berättar om Coca-Cola som 

tömmer indiska byar på vatten, hotar samhällen och liv, samtidigt som företaget för 

kampanjer om hur bra deras sociala projekt är. Ett annat exempel på ett företag som 

                                                           
36
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37
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38

 Ibid.  
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författarna tycker har dubbelmoral är British American Tobacco som, förutom att vara en av 

de få företagen i världen som dödar sina kunder, också misslyckas med att skydda 

jordbrukarna på tobaksplantagen i Kenya och Brasilien från kroniska sjukdomar i samband 

med odlingen av tobak
42

. Senare i kapitlet kommer en mer utförlig presentation av kritik som 

riktats mot CSR.  

 

3.1.1 CSR på internet 

Paul Capriotti skriver i sin text Communicating Corporate Social Responsibility through the 

Internet and Social Media att internet har blivit det nya massmediet. Han anser att dessa nya 

digitala verktyg som vi använder till kommunikation förändrar det sätt som människor får sin 

information. Kunder och konsumenter har påverkats av detta och följden blir att deras 

kommunikation och engagemang i sin relation till en organisation förändras. Capriotti menar 

att internet har utvecklats till ett verktyg för masskommunikation för företag och 

organisationer. Nu kan de kontakta sina intressenter dygnet runt och är inte begränsade till tid 

och rum. Internet har även utvecklats till ett verktyg som gynnar ett “one-to-one” förhållande, 

eftersom det skapar en personlig kontakt mellan företaget och till varje enskild person och 

intressent.
43

  

 

Enligt Capriotti kan organisationer genom traditionell CSR-kommunikation skapa ett 

meddelande och sprida vidare det till sina intressenter med målet att informera och övertala 

dem om företagets värderingar, produkter, service och aktiviteter. Den traditionella CSR-

kommunikationen bestod oftast av reklam, årsredovisning, broschyrer och mediarelationer. 

Capriotti menar att i och med utvecklingen av internet har mediet blivit ett viktigt 

kommunikationsverktyg för tvåvägs-kommunikationen mellan företagen och dess 

intressenter. Det är ett fördelaktigt verktyg att använda för att stärka relationen mellan en 

organisation och dess intressenter. På detta sätt skapar internet en plattform för utveckling och 

förstärkning av intressenters involverande i organisationen.
44

  

 

Forskarna Angeles Moreno och Paul Capriotti undersökte i sin artikel Communicating CSR, 

citizenship and sustainability on the web internet som ett sätt att kommunicera CSR-arbete. 

Syftet med denna studie var att undersöka de 35 största företag på den spanska börsen vars 
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hemsidor kommunicerade CSR. De utvecklade ett speciellt verktyg för att övervaka CSR-

frågor på företagens hemsidor. Capriotti och Moreno använde sig även av en innehållsanalys 

för att få fullständig förståelse för hur CSR kommunicerades på dessa hemsidor. Forskarna 

kodade olika områden inom CSR: den ekonomiska, den sociala och den etiska delen. 

Resultatet visade att hemsidor har blivit ett viktigt instrument för kommunikation med CSR-

frågor. De kom också fram till att företagets ansvar kan ses i en bredare kontext än CSR men 

oftast ses det utifrån kategorierna ekonomi, socialt ansvarstagande och miljöfrågor.
45

 Capriotti 

och Morenos studie är utgångspunkt för analyseringen av vilka kommunikationssätt som 

företagen använder sig av samt vid analyseringen av de tre kategorierna ekonomi-, miljö- och 

sociala frågor.   

3.1.2 CSR och kommunikation  

Forskaren Jenny Dawkins påpekar i sin artikel Corporate responsibility: The communication 

challenge hur viktigt det är för företagen att berätta för omvärlden att ansvar som företag tas 

och på vilket sätt det görs. Dawkins menar att det är väsentligt att göra sina handlingar synliga 

för sina intressenter att se genom olika former av kommunikation. På så vis kan företagen visa 

hur de står ut bland konkurrerande företag. Enligt Dawkins arbetar många företag med CSR, 

men de klarar inte av att kommunicera ut sitt arbete på ett övertygande sätt. Genom att följa 

en tydlig strategi blir budskapen koordinerade till de olika målgrupperna.
46

 Enligt Grafström 

et al. finns det flera sätt att kommunicera CSR, antingen enbart eller i kombinationer med 

andra. Exempelvis kan det vara broschyrer, annonser, hemsidor, integrerat i årsredovisningen 

samt olika rapporter exempelvis hållbarhetsrapporter. Internet är också ett medie som med 

åren har ökat och möjliggjort för CSR-arbetet att nå ut till en bredare publik, och att 

kommunikation sker på ett snabbare vis.
47

 Forskarnas åsikter och synsätt kommer vara ett 

stöd i analyseringen av företagens CSR-kommunikation via hemsidor och 

hållbarhetsrapporter. 

 

3.1.3 Ekonomiskt – miljömässigt – socialt ansvarstagande 

Granqvist har i sin bok CSR i praktiken - Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna 

pengar delat upp CSR i tre kategorier: ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

För att kunna driva en verksamhet som har en långsiktig hållbar framtid är det viktigt att på ett 

                                                           
45
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optimalt sätt balansera dessa tre områdena. Dessa kategorier är en utgångspunkt för 

analyseringen av hur företagen inriktat sina hållbarhetsrapporter i relation till ekonomiskt-, 

miljömässigt- och socialt ansvarstagande. 

 Ekonomiskt ansvarstagande: Driv verksamheten på ett sådant sätt att företaget tjänar 

så mycket pengar som är möjligt och på så sätt tar sitt ansvar inför aktieägare och 

betryggar företagets framtida existens.  

 Miljömässigt ansvarstagande: Innebär att verksamheten ska drivas på ett sätt som inte 

påverkar jorden och dess naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt.  

 Socialt ansvarstagande: Handlar om driva verksamheten på ett sätt som indikerar att 

företaget tar hänsyn till andra medborgares välbefinnande, oavsett om de är anställda, 

underleverantörer, affärspartners eller konsumenter.
48

  

 

 

Figur 3. Granqvist teori om CSR  

 

Ovan ses en figur som illustrerar hur Granqvist ser på de olika kategorierna, och hur de 

hänger samman med etiska aspekter. Studien kommer ta utgångspunkt i Granqvist tre 

kategorier kring CSR för att undersöka hur hållbarhetsrapporterna är uppbyggda i relation till 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.   

3.2 Greenwashing 

Greenwashing är ett begrepp, som innebär att företag som sysslar med miljöfarlig eller mindre 

miljövänlig verksamhet försöker att skapa en bild av att företaget som miljövänligt. Kategorin 

miljö inom CSR handlar om att företaget ska agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart 

utifrån miljösynpunkter. Verksamheten ska vara använda resurserna på ett hållbart sätt, 
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produkterna ska inte vara miljöfarliga och företaget ska nå konsumenterna på miljöanpassade 

sätt. 

Men det finns flera knep för företagen att mörka sin miljövänlighet. Exempelvis byter 

företaget namn på en produkt eller ett märke för att få läsaren att associera till naturen och 

miljön. Ett exempel på detta är ”naturgas” som egentligen handlar om fossilgas. Företagen 

kan använda sig av falska miljö- och rättvisemärken, att de visar en certifiering som ser ut att 

vara ett oberoende märke kan egentligen vara företagets eget märke. Ett annat knep är att lyfta 

fram lagen som att det vore något nytt företaget tar ansvar för. Ytterligare ett sätt är att 

marknadsföra sig med ett vetenskapligt språk som blir svårt för en icke insatt person att förstå 

sig på. På så vis gömmer företaget sig bakom vackra ord som för den icke insatte inte betyder 

något och tar därför inte den korrekta informationen till sig.
49

  

 

Flera företag stoltserar med sitt miljöengagemang samtidigt som företagen är aktiva lobbyister 

för försvagad miljölagstiftning och miljöbeskattning och mot skärpta miljökrav. Lobbyingen 

kan ske gentemot politiska församlingar i Sverige, på EU-nivå och på global nivå som inför 

FN:s klimatmöten. Påtryckningarna sker antingen direkt eller via de branschorgan och 

intresseorganisationer som många företag är medlemmar i. Sker arbetet via organisationer är 

det lättare för företaget hålla lobbyismen dold medan man utåt håller en hög miljöfasad. 

Företag kan också donera pengar till politiska partier, tankesmedjor och organisationer som 

bedriver opinionsarbete mot skärpta miljökrav
50

.  

3.4 Kritik mot CSR  

Att begreppet CSR är svårdefinierat och därmed svårt att jämföra och mäta är en vanligt 

riktad kritik mot området. I och med att CSR-arbete hos företag har blivit allt mer populärt 

ställer det också allt högre krav på att företagen ska vara öppna och transparenta med sitt 

arbete. Enligt Grafström et al. innebär att arbetet kommuniceras när att företagen arbetar 

aktivt med ansvarsfrågor och att de är öppna och transparenta med detta arbete.
51

 Nackdelen 

för företagen med att de tvingas vara transparenta med sitt arbete är att de granskas och de får 

ibland utstå mycket kritik för deras misslyckanden som gärna hamnar i fokus, speciellt hos 

media. Det är därför mycket viktigt att arbetet med CSR verkligen stämmer överens med 
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kommunikationen. Om CSR-arbetet inte stämmer överens med företagets ansvarstagande 

riskerar företaget att få lägre förtroende hos sina målgrupper.
52

  

 

Fredriksson har som utgångspunkt i sin avhandling Företags ansvar Marknadens retorik – En 

analys av företags strategiska kommunikation att företags CSR-kommunikation kan betraktas 

som retorik som används för att påverka intressenter. Att CSR-kommunikationen används 

som retorik syftar till att påverka eller bekräfta människors uppfattningar om företagets 

verksamhet. Fredriksson menar på att företagen använder sig av CSR-kommunikation för att 

nå upp till de normer och krav som ställs idag. Enligt Fredriksson vinner företagen på att 

bedriva sin verksamhet i linje med rådande principer för hur arbetet ska organiseras, vilka 

metoder man ska arbeta med och vilka kompetenser personalen har som ska utföra arbetet. 

Detta är ett ideal hos många och det leder till ett dilemma. Antingen får företagen välja att 

använda sig av rådande principer och på så vis försäkra sig om positiva reaktioner från 

intressenter eller att sträva efter maximal effektivitet och därmed riskera negativ respons från 

omgivningen. Fredriksson menar att företagen ofta använder en lösning som går ut på att 

upprätta en sorts drömbildsstruktur över organisationen som får liv i retoriken. Genom att 

etablera och presentera en organisationsbildning som saknar en förankring i verkligheten ökar 

man möjligheterna till anpassning vilket dels ger en grund för resursbesparingar, såväl 

ekonomiska som sociala. Det är en konstruktion som inte nödvändigtvis behöver vara 

manipulativ, men detta innebär däremot inte att företags retorik saknar manipulativa inslag 

enligt Fredriksson. Företags retorik är också en strävan efter kontroll och reproduktion av de 

sociala ordningar som konstituerar de ekonomiska, kulturella och politiska förutsättningarna 

för företagsverksamhet.
53

 

 

Milton Friedman är en forskare som riktar klassisk kritik mot CSR. Hans åsikt är att företag 

inte bör arbeta med social eller miljömässig hänsyn, och att majoriteten av företagen enbart 

gör det för att maximera deras ekonomiska vinst. Enligt Friedman ska företagets pengar inte 

användas för så kallade ideella syften.
54

  

 

Dave Henderson är en annan forskare som riktar kritik, om något mer praktisk sådan, mot 

CSR. Han menar att det finns andra mer specialiserade organisationer som är bättre lämpade 
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för miljömässiga eller samhälleliga projekt i den offentliga sektorn, då vanliga företag enligt 

Henderson saknar den specifika kompetensen för dessa projekt.
55

  

3.3 Semiotik  

Ordet semiotik härstammar från det grekiska ordet semeion som betyder tecken. För 

semiotiken handlar kommunikation om meningsskapande. Semiotiken har ett intresse för 

tecken, allt som kan tolkas är tecken. Semiotiken ser verkligheten som en text, dvs. något som 

kan läsas, tolkas och avkodas. I analysen kommer de semiotiska begreppen dennotation och 

konnotation användas. Denotation är den konkreta innebörden av en text, film eller bild. 

Konnotation innebär ett teckens abstrakta definition, motsatsen till det dennotativa.
56

 Vid analysen 

av hållbarhetsrapporternas framsidor undersöker vi de bildval som företagen gjort, och då 

utgår vi ifrån begreppen dennotation och konnotation. Vi använder oss av begreppen för att 

beskriva bildvalen samt de eventuella associationer och djupare betydelser som bilder kan ha.   

3.4 Sammanfattning av teori  

De teorier och studier som presenterats ovan har valts ut för att läsaren ska få ett brett 

perspektiv och relevant bakgrundsinformation om begreppet CSR. Dessa teorier och studier är 

utvalda för att besvara syftet med tillhörande frågeställningar och för att kunna analysera 

resultaten samt dra slutsatser i studien. Definitionen av begreppet CSR som studien utgår ifrån 

är att CSR innebär ett ansvarsfullt företagande där företag frivilligt tar ansvar utöver det som 

lagen kräver. 

 

Paul Capriotti har skrivit två vetenskapliga artiklar som kommer vara utgångspunkt för 

analysen. Dels har Capriotti skrivit en text som redogör för hur företag presenterar sitt CSR-

arbete på internet. Dels har han också tillsammans med Angeles Moreno skrivit en 

vetenskaplig artikel som undersöker hur spanska börsnoterade företag arbetar med CSR-

frågor via sina hemsidor. Genom dessa två studier har det visats sig att internet är en mycket 

viktig del i arbetet med CSR-frågor och med hjälp av internet kan företag numera lättare 

kommunicera med sina intressenter.  

 

Jenny Dawkins påpekar hur viktigt det är för företagen att berätta för omvärlden att ansvar 

som företag tas och på vilket sätt det görs. Hon menar att det är väsentligt att göra sina 
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handlingar synliga för sina intressenter att se genom olika former av kommunikation. På så 

vis kan företagen visa hur de står ut bland konkurrerande företag.  

 

Vi utgår från Per Granqvist kategorisering av CSR. Enligt Granqvist kan företagets ansvar 

delas in i tre områden: ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

 

CSR har fått kritik från många olika håll. En forskare vid namn Milton Friedman anser att 

företag inte bör arbeta med social eller miljömässig hänsyn och att företagens pengar inte ska 

användas till så kallas ideella syften. En annan kritik som riktats mot CSR är av en mer 

praktisk inriktning, där Dave Henderson menar att det finns andra mer specialiserade 

organisationer som är bättre lämpade för CSR-projekt. Enligt Henderson saknar företagen den 

specifika kompetensen för dessa projekt. En mer allmän kriktik som riktats till CSR, från 

många håll, är att företagen målar upp en bra extern bild av sig själv, som de sedan inte håller 

när företagen granskas mer noggrann. Corporate Watch diskuterar i sin rapport What’s wrong 

with CSR detta som ett stort problem med CSR-verksamheten. En svensk forskare vid namn 

Magnus Fredriksson tänker i samma banor och argumenterar i sin avhandling Företags 

ansvar Marknadens retorik, att CSR-kommunikation kan betraktas som retorik som används 

för att påverka intressenter. Han menar att företagen använder sig av denna retorik för att nå 

upp till krav som finns idag. Och enligt Fredriksson finns det manipulativa inslag i företagens 

retorik som strävar efter kontroll över de sociala ordningar som upprätthåller ekonomiska, 

kulturella och politiska ordningar.  
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4. Material och metod 

 

I följande kapitel redovisas de metodval som gjorts till vår undersökning samt 

tillvägagångssätt, urval och empiriskt material för både den kvantitativt och kvalitativt 

inriktade delen av studien. Kapitlet avslutas med en diskussion om eventuella metodproblem 

samt studiens kvalité. 

 

Studien består av två delar, en kvantitativt inriktad del samt en kvalitativt inriktad del. För att 

få en översikt över vilket sätt som företagen kommunicerar CSR via sina hemsidor, inleds 

studien med en kvantitativ kartläggning över respektive bransch. Första delen ger en 

utgångspunkt till urvalet och den kvalitativt inriktade delen. Efter att ha fått denna översikt 

från kartläggningen går studien vidare med en kvalitativ textanalys av två hållbarhetsrapporter 

från vardera branschen, som är publicerade via respektive företags hemsida. Den kvalitativa 

analysen ska utgöra den huvudsakliga delen av vår analys. Syftet med att kombinera en 

kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ textanalys är att både skapa en översikt och 

kunna gå in på en djupare textuell nivå för att studera på vilket sätt företagen kommunicerar 

CSR via sina hållbarhetsrapporter. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Innehållsanalys är en metod och ett angreppssätt gällande analys av dokument och texter som 

på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier 

som bestämts i förväg.
57

 Den kvantitativa innehållsanalysen är en metod att tillämpa när ett 

större material ska anlyseras. Ett systematiskt och formaliserat upplägg är en förutsättning och 

en nödvändighet om forskaren ska på statistiska grunder kunna dra generella slutsatser av 

resultaten. I den kvantitativa innehållsanalysen arbetas det med variabler som fungerar som 

standardiserade frågor som används för att applicera på innehållet.
58

 Den kvantitativa 

innehållsanalysen kännetecknas av att forskningsprocessen kronologiskt följer ett antal 

delmoment. Vid sidan av den praktiska datainsamlingen sammanfattas dessa i sex stycken 

punkter: definiera forskningsproblemet, definiera urvalet, definiera variabler och 
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variabelvärden, konstruera ett kodschema, kodning samt validera och analysera data.
59

  

 

I en kvantitativ innehållsanalys är det av stor vikt att frågeställningarna eller 

problemformuleringen är utformad på ett optimalt och konkret sätt, annars riskeras viktiga 

dimensioner att missas i kodningsschemat. Det är frågeställningarna och 

problemformuleringen som styr valet av de medier som ska analyseras samt hur utformningen 

av kodschemat ska ske.
60

  

 

Det finns fyra begrepp som är av grundläggande betydelse för den kvantitativa 

innehållsanalysen: objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll. Objektivitet 

innebär att analysen ska vara oberoende av forskaren som utför den, samt att analysen ska 

vara replikerbar. Systematik är en förutsättning för objektivitet och analysens 

tillvägagångssätt ska ha en klar definition samt att det som granskats ska kunna mätas på ett 

reliabelt sätt. Begreppet kvantitet innebär att de ingående variablerna i analysschemat ska 

kunna beskrivas kvantitativt, det vill säga att de ska kunna bestämmas i termer av frekvens 

eller omfång på ett sätt som också gör det möjligt att fastställa statistiska samband. Manifest 

innehåll innebär att analysen begränsas till det som klart går att utläsa från en text.
61

  

 

I studien kategoriseras företagens olika kommunikationssätt med CSR via respektive hemsida 

utifrån de kategorier som valts ut på förhand. Två kategorier som tar uttryck som variabler i 

kodschemat har valts ut. Variabel ett är hur företagen kommunicerar sitt företagsansvar via 

sina hemsidor och variabel två är ifall företagen utgår ifrån GRI-riktlinjer kring 

hållbarhetsredovisning. Utifrån dessa två variabler har definierade variabelvärden tagits fram, 

en mer detaljerad beskrivning av dessa presenteras i avsnittet nedan. Variabelvärden har valts 

ut för att få en helhetsbild av hur företagen kommunicerar CSR på internet.  

4.1.1 Urval kvantitativ analys  

Stickprovet som använts i den första delen av studien, den kvantitativa delen, består av tio 

stycken hotellkedjor och tio stycken flygbolag. För att få de mest aktuella siffrorna utgår 

studien ifrån den rankinglista som det franska researchföretaget MKG Hospitality presenterat 

över de tio största hotellkedjorna i världen 2012.
62

 De studerade flygbolagen är valda utifrån 
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International Air Transportation Associations publikation World Air Transportation Statistics 

2011. Vi har valt att utgå från listans som rankar det tio största flygbolagen i världen, räknat 

på hur många passagerare som årligen flyger med bolaget.
63

 Branscherna är utvalda för att de 

har direkt påverkan på samhälle och klimat, och därför utgör de intressanta studieobjekt.  

4.1.2 Tillvägagångssätt kvantitativ analys  

Åsa Nilsson skriver i sitt kapitel i Metoder i kommunikationsvetenskap att det är av yttersta 

vikt att forskaren omarbetar sina frågeställningar för att utveckla konkreta och mätbara 

variabler. Variabler används för att kunna kategorisera innehållet i sin undersökning. Studiens 

frågeställningar omformulerades till två variabler. Variabel ett: hur företagen kommunicerar 

sitt företagsansvar via sina hemsidor och variabel två: i fall företagen utgår ifrån GRI-

riktlinjer kring hållbarhetsredovisning.
64

 Syftet med att skapa en GRI-avgränsning i den 

kvantitativa analysen var för att kunna analysera hur många företag som väljer att följa 

riktlinjerna och därefter koppla ihop detta med utvalda teorier. Utifrån undersökningens två 

utvalda variabler utformades olika svarsalternativ, med andra ord variabelvärden som ansågs 

som relevanta för att genomföra studien.  

 

Variabel nummer ett, hur företagen kommunicerar sitt företagsansvar via sina hemsidor, har 

fem olika variabelvärden:  

1. Hållbarhetsrapporter 

2. Textsektion 

3. Illustrationer 

4. Rörligt medie 

5. CSR-kommunikation saknas 

Definitionen av kategorierna presenteras nedan.  

 

Den andra variabeln, om hållbarhetsrapporterna utgår ifrån GRI-riktlinjer, har två 

variabelvärden:   

1. Utgår ifrån GRI-riktliner i sin hållbarhetsrapport.  

2. Utgår inte ifrån GRI-riktlinjer i sin hållbarhetsrapport. 
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Kodschemat utformades därefter med en tabell där företag och variabelvärden radades upp. 

Först studerades företagens hemsidor och då kategoriserades företagsansvaret i tabellen. När 

den delen genomförts undersöktes huruvida företagens hållbarhetsrapporter utgår ifrån GRI-

riktlinjer eller inte. Kodschema för den kvantitativa analysen kan ses i bilaga två. Utifrån 

kodschemat skapades sedan två figurer och tre tabeller. Figur ett, i resultatredovisningen, 

visar hur många procent av hotellkedjorna som redovisar CSR-arbete via sina hemsidor. Figur 

två, i resultatredovisningen, visar hur många av flygbolagen som kommunicerar CSR-arbete 

via sina hemsidor. Första tabellen visar hur många av företagen som följer GRI:s riktlinjer. 

Andra tabellen presenterar på vilket kommunikationssätt företagen kommunicerar CSR-arbete 

via hemsidan. Den tredje tabellen redogör för de olika kombinationerna av CSR-

kommunikation som finns presenterade på företagens hemsidor. Mer detaljerad redovisning 

av kombinationerna kan ses i bilaga fyra.   

4.1.3 Definition av kategorier i kodschema 

I den första variabeln undersöktes hur företagen kommunicerar CSR via sina hemsidor utifrån 

fem kategorier.  

 

Hållbarhetsrapporter 

Löhman och Steinholtz påpekar att de allra flesta företag idag redovisar sina resultat genom 

vad som kallas hållbarhetsredovisningar. I dessa dokument presenterar företagens sina resultat 

vad avser ekonomiska-, miljö-, och socialafrågor. Det är också vanligt att företaget väver in 

värderingar och andra principer som utgår från företagets värdegrund. Det är allt som oftast 

Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer företagen använder sig av när de skapar sina 

redovisningar.
65

 Om hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida kommer den 

att räknas som ett sätt att kommunicera CSR. För att hållbarhetsrapporten ska godkännas i 

kodschemat har vi valt att avgränsa oss till rapporter som går att ladda ner eller visa i 

webbläsaren i pdf-format eller liknande format.   

 

Textsektion 

Att publicera texter om CSR-arbete är ett vanligt sätt att kommunicera CSR via hemsidor. 

Oftast finns dessa textsektioner i en egen flik på hemsidan.
66

 Här kan företagen presentera i 

egna ord om hur de tar sitt ansvar som företag gentemot exempelvis naturen eller de anställda 
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på företaget. Kategorin kan se väldigt varierande ut, men företaget tillräknas denna kategori 

om de presenterat sitt företagsansvar direkt på hemsidan och även om en textsektion är ett 

komplement till en hållbarhetsrapport.  

 

Illustrationer 

Ett sätt att kommunciera CSR är via illustrationer som visar upp hur företaget arbetar med 

CSR, eller vilka certifieringar som företaget innehar.
67

 Denna variabel innebär att företagen 

visar upp sitt arbete med CSR genom illustrationer. Illustrationer i denna studie räknas som 

modeller och figurer som visar upp företagets CSR-arbete. Certifieringar som förmedlas 

genom illustrationer kommer tillräknas företaget om de finns publicerade på hemsidan. Vi har 

valt att bortse från digitala bilder i denna variabel.  

 

Rörligt medie  

Kategori fyra innebär att företaget använder sig av något rörligt medie, så som filmer eller 

videos och genom dessa rapporterar på vilket sätt de tar sitt ansvar som företag. Vi kommer 

inom denna kategori enbart räkna videos som är inbäddade på företagets hemsida, och inte 

räkna länkar som hänvisar vidare till företagets YouTube-sida eller liknande. Anledningen till 

dessa avgränsningar är för att det är hemsidorna som undersöks i denna studie och inte 

företagens användning av tredje parts sidor, exempelvis YouTube.  

 

CSR-kommunikation saknas 

Företaget tilldelas denna kategori om de inte, på något sätt, redovisar CSR-arbete på sin 

hemsida.  

4.2 Kvalitativ textanalys  

Text är ett brett begrepp som kan bestå av ett system bokstäver på ett papper, i en datorskärm, 

på en anslagstavla med mera. Med tecken skapas betydelser och det konstrueras på så sätt en 

textvärld.
68

 Genom att granska texten som språklig varelse kan läsaren komma djupare in i 

den och få ut mer av den.
69
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Brukstext  

Brukstext kan till exempel vara blanketter, informationsbroschyrer och lexikon. Det är 

därmed texter som har ett praktiskt eller teoretiskt syfte i motsats till skönlitteratur. Lennart 

Hellspong beskriver i sin bok Metoder för brukstextanalys att vi normalt använder brukstexter 

till andra uppgifter i vårt samhälle än konstnärliga texter. Hellspong anser att brukstexter är 

vanliga och viktiga det är skälet till varför dessa ska granskas. Forskaren lär sig genom att 

granska denna typ av texter hur språkliga tecken fungerar som redskap för att tänka och 

handla. Ytterligare ett skäl till att granska denna typ av text är analysens praktiska värde, för 

genom läsning tillkommer tolkning. Mening söks hos orden och på så vis kan tillämpning ske 

av den mening som funnits till sitt egna ändamål.
70

 

 

Genre  

Ett sätt att dela in brukstexter är att utgå ifrån de beteckningar som redan finns i det allmänna 

språkbruket exempelvis sportreportage, debattartiklar, offerter med mera. En gruppering efter 

genre skiljer sig från en regelrätt textypologi genom att de inte automatiskt följer en logisk 

följd av vissa förutbestämda kriterier. Lennart Hellspong och Per Ledin beskriver en genre 

som en socialt förankrad textsort, som har fått sitt namn av sina användare och som är rotad i 

en viss verksamhet. De människor som känner till och använder samma genrer bildar en form 

av kommunikationsgemenskap.
71

  

 

Text 

Det som sker i konstruerande av en text menar Jennifer Ledin och Ulla Moberg är att  

upptäcka det som sker vid en dekonstruktion av texten. De frågor forskaren ställer sig vid en 

textanalys är därför på flera sätt samma frågor som forskaren bör ställa sig när denna skriver 

en text. Enligt Ledin och Moberg kan forskaren utgå ifrån tre utgångspunkter som kan 

användas som ingångsport när en text ska angripas och forma en modell för den textanalys 

som ska utföras. Det första är intertextualitet som är ett begrepp över hur texter samspelar 

med varandra, det andra är hur textens deltagare interagerar vilket kan kallas relation och det 

tredje är att se över hur texten skapar en sammanhängande struktur, koherens. Dessa punkter 

kan ses som ett stöd i arbetet i att bryta ner en text i enskildheter, utan att förlora 
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helhetsbilden. Men genom att bryta ner texten ifrågasätts det som kan ses självklart och 

uppenbart, men att texter egentligen har en mindre genomskinlig dimension och yta.
72

  

 

Makro- och mikrostrukturer 

En texts makrostruktur är till exempel vilka teman, ämnen och kategorier som texten 

innehåller och prioriterar medans textens mikrostruktur är till exempel hur orsak och verkan 

bildas. Vilka ord som valts av bekostnad av andra.
73

 Vi använder oss av dessa begrepp när vi 

analyserar vilka teman som framkommer i VD:ns ord.  

 

Interaktion med läsaren 

Hellspong och Ledin skriver i Vägar genom texten om tilltal till läsaren. I ett direkt tilltal till 

läsaren dras läsaren in direkt i texten. Detta kan åstadkommas med pronomenet ”du” och i 

frågor som bjuder in till dialog. Med tilltalets hjälp kan författaren av texten konstruera ett 

tydligt ”textdu”. Tilltalet är viktigt för att läsaren ska placeras i en lämplig mottagarroll och 

tillskrivas en identitet som passar för textens syfte.  Textens tilltal kan även användas för att 

komma åt andra än den tänkta läsaren. Det åstadkommer författaren genom att ha en dialog 

inom texten.
74

 I analyseringen av VD:ns ord kommer interaktionen med textens mottagare att 

studeras och vi kommer undersöka vilka ord som företagen använt för att få upp läsaren.  

4.2.1 Urval kvalitativ analys 

De tillvägagångssätt som företag idag kan kommunicera CSR via sina hemsidor är väldigt 

varierande. Därför föll valet på att endast studera ett av dessa sätt närmare. Valet föll på 

hållbarhetsrapporter, därför att de kan ses som ett sammanfattande dokument över den totala 

CSR-kommunikationen. En viktig anledning till att enbart undersöka hållbarhetsrapporterna i 

den kvalitativa delen är att reliabiliteten ökar genom att endast undersöka ett sorts dokument. 

Då dessa hållbarhetsrapporter i många fall är väldigt omfattande till sidantalet fokuserades 

analysen på vissa utvalda delar. De avsnitt som valdes ut ur hållbarhetsrapporterna är 

framsida, innehållsförteckning samt VD:ns ord. Framsidan har valts ut för att kunna 

bestämma dokumentets genre. Innehållsförteckningen har valts för att kunna få en överblick 

på dokumentets innehåll. VD:ns ord har valts ut för att analysera hur företaget kommunicerar 

med sina intressenter.  
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Det kvalitativa urvalet grundar sig på den tjugo företag som valts ut till den kvantitativa 

analysen. För att sedan få ut fyra hållbarhetsrapporter att jämföra och analysera genomfördes 

ett strategiskt urval. Fyra kriterier utvecklades för att kunna genomföra det strategiska urvalet.  

 

Kriterierna som användes var:  

1. Är hållbarhetsrapporten på engelska?  

2. Finns VD:ns ord och innehållsförteckning med i hållbarhetsrapporten?  

3. Följer hållbarhetsrapporten GRI:s riktlinjer?  

4. Är hållbarhetsrapporten skriven 2011 eller 2012?  

 

Med hjälp av dessa kriterier och vårt strategiska urval blev analysobjekten Air France, 

Carlson Rezidor Hotel Group, Delta Air Lines och Marriott International. En översikt över 

urvalskriterierna kan ses i bilaga tre. Länkar till de studerade hållbarhetsrapporterna finns 

redovisat i bilaga fem.  

4.2.2 Studerade företag i den kvalitativt inriktade delen  

 

Carlson Rezidor Hotel Group 

Carlson Rezidor Hotel Group grundades 1960 och öppnade sitt första hotell samma år i 

Köpenhamn. Hotellkedjan grundades under namnet SAS Hotel, men har under åren bytt namn 

ett antal gånger när företaget omorganiserats. 2001 slogs det amerikanska företaget Carlson 

samman med SAS International Hotel och formade Rezidor SAS Hospitality. Så sent som 

2012 omorganiserades företaget och Carlson Rezidor Hotel Group såg dagens ljus. Carlson 

Rezidor Hotel Group innefattar flera kända hotellvarumärken så som Park Plaza, Radisson, 

Radisson Blu och Park Inn. På hotellkedjans 1319 hotell som finns i över 81 länder arbetar 

över 80 000 personer.
75

 Under 2012 utförde Carlson Rezidor Hotel Group besparingar utifrån 

en strategi som de har döpt till “Route 2015“. Företaget tog fram strategin för att öka bolagets 

ebitda-marginal (är ett mått på företagets vinstintäkter minus kostnader för räntor och skatt) 

med sex till åtta procentenheter fram till 2015, förutsatt att logiintäkt per disponibelt rum 

(revpar)-utvecklingen för marknaden växer i samma tempo som inflationen. De totala 

besparingar som kommer att utföras uppskattas till 13-15 miljoner euro. Programmet 

innehåller en bred fördelning av optimeringsinitiativ som innefattar samtliga delar av 
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bolaget.
76

  

 

Marriott International  

Marriott International är ett amerikanskt hotellföretag som hanterar och franchiserar ett brett 

utbud av hotell och logiliknande anläggningar. Företaget grundades av J. Willard Marriott 

1927 och leds i dagsläget av VD och koncernchef Arne Sorenson. Idag har Marriott 

International mer än 3800 fastigheter i över 74 länder och territorier över hela världen. 

Marriott International formades 1993 när Marriott Corporation delades upp i två företag, 

Marriott International samt Host Marriott Corporation. Några av de hotellvarumärken som 

finns inom hotellkedjan Marriott International är Marriott Hotels & Resorts, JW Marriott 

Hotels & Resort, Ritz-Carlton och Courtyard by Marriott.
77

 Den 20 september 2008 utsattes 

ett av Marriotts hotell för en terroristattack i Pakistan. En lastbil som innehöll bomber 

exploderade utanför hotellet och det resulterade i att 54 personer dog och minst 266 personer 

skadades och det skapades stora skador på hotellet.
78

  

 

Air France  

Air France grundades november 1933 och är ett franskt flygbolag. Företaget slogs samman 

med KLM under 2004. De har sitt huvudkontor i Roissypôle i Frankrike. Air France äger även 

flera regionala dotterbolag så som Régional, Britair och Transavia France. Under 2009 

uppstod en svår tid för Air France. Flygbolaget fullföljde ett köp av 25 procent i 

nykonstruerade Alitalia. Inköpet skedde under dåliga omständigheter för flygbolagets del. 

International Air Transportation Association (IATA) konstaterade februari 2009 att 

flygbolaget tappat tio procent av sina passagerare över hela världen. IATA räknade och 

presenterade att flygbranschens totala intäkter det året skulle falla med 62 miljarder dollar till 

467 miljarder dollar. En sådan nedgång med tolv procent har branschen aldrig upplevt. 

“2009/2010 kommer att starta under exempellösa svårigheter, med begränsad insikt hur 

ekonomin utvecklas och instabila faktorer som valutor och oljepris” anmärker Air France-

KLM. Air France flygplan fylldes mindre och med affärsflygets tillbakagång försämras den 

ekonomiska kalkylen ytterligare. Ledningen kämpande under hela året 2009 med att rädda 
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företaget ur denna förlust.
79

 

 

Delta Air Lines 

Delta Air Lines grundades 1924 av Huff Daland Dusters. När flygbolaget startade sin 

verksamhet utfördes flygturer med postleverans åt den amerikanska staten. År 1941 flyttades 

huvudkontoret till Atlanta där det ligger kvar än idag. Under 1950-talet gick flygbolaget 

samman med Chicago och Southern, två mindre bolag för att komma åt mellanvästern som 

marknadsplats. Under 1960-talet expanderade Delta Air Lines och blev ett av USA:s största 

flygbolag. Delta Air Lines har idag cirka 160 miljoner kunder varje år. Under 2011 fick Delta 

Air Lines stå emot ett starkt missnöjde från sina kunder. Företaget hotades av stämning för 

brott mot hanteringen av borttappat bagage. Delta gick ut med informationen att de var 

skyldiga att betala kunderna en mycket mindre summa för deras bagage än vad de egentligen 

var tvungna att betala ut. De förlorade i domstolen och blev bötfällda med cirka 100 000 

amerikanska dollar. Delta Air Lines rapporterade felhantering av cirka 16 000 väskor under 

en månad och totalt cirka 328 000 under hela 2010.
80

   

4.2.3 Tillvägagångssätt kvalitativ analys  

Den kvalitativa delen av analysen inleddes med att studera analyskategoriernas genre och 

kontext för att sedan vidare studera teman, form samt innehåll i hållbarhetsrapporterna. Till 

hjälp togs de nio analysfrågor som finns presenterade nedan.  

 

Ledin och Moberg skriver i sitt kapitel Textanalytisk metod att det vanligaste angreppssättet är 

att börja sin analys på ett övergripande sätt för att sedan gå in på en djupare och mer 

detaljerad nivå. Tillvägagångssättet i studien är liknande när det gäller analysen av texten i 

hållbarhetsrapporterna. Till en början beskrivs textens kommunikationssituation, på vilket sätt 

den distribuerades ut till sin läsare samt vilken genre som texten tillhör. Efter detta analyseras 

framsida, innehållsförteckning och VD:ns ord på en mer detaljerad nivå. Med hjälp av 

semiotiska begreppet konnotation undersökte vi framsidorna och de bilder som företagen valt 

att ta med. Analysen undersöker sedan VD:ns ord och texten handlar om, vilka teman texten 

tar upp och vilka röster som kommer till tals i texten. Texten granskades ännu mer noggrant 
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för att se vilka ord, fraser och meningar som skapar interaktion till läsaren.
81

  

 

Vi har med hjälp av Ledin och Mobergs kapitel i Metoder i kommunikationsvetenskap tagit 

fram ett antal analyskategorier som används i undersökningen. Dessa kategorier är genre, 

kontext, teman, form och innehåll.  

 

Genre och kontext  

- Vilken genre tillhör texten? 

- Vem är sändare och mottagare av texten?  

- Genom vilken kanal eller medium distribueras texten?   

 

Tema, form och innehåll  

- Vad handlar texten om och vad påstår den?  

- Vilka funktioner kan man dela upp texten i?  

- Vilka teman finns?  

- Hur konstrueras olika teman?  

- Vad i texten skapar interaktion med dess läsare?  

- Vilka röster hörs i texten? Uttalar sig dessa röster explicit eller implicit? 

4.3 Semiotisk analys  

Vid analysen av hållbarhetsrapporternas framsidor används semiotikens begrepp dennotation och 

konnotation. Analysen av det denotativa görs för att uppmärksamma alla detaljer och redogöra för 

dess bokstavliga betydelse, det vill säga det vi uppfattar med våra sinnen som syn och hörsel.  

Konnotation tar den denotativa analysen ett steg längre, där analyseras objektets djupare, symboliska 

betydelser. På konnotativ nivå diskuterar man meningen och budskapet av det uppenbara, det vill säga 

vi tolkar de intryck vi fått och försöker återge hur vi uppfattar det vi sett och hört.
82

 Den semiotiska 

analysen blir relevant vid fastställandet av dokumentets genre samt vid undersökningen av de bildval 

som företagen gjort på framsidorna till sina hållbarhetsrapporter. Vi undersöker om företagen gjort 

bildval som dennoterar och konnoterar CSR-arbete.   

4.4 Metodproblem 

Det finns både fördelar och nackdelar med att kombinera två olika metoder. Nackdelen kan 

vara att inte använda sig av en enskild metod till dess fulla potential. Fördelen kan vara att 
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kombinationen av dessa två metoder kompletterar varandra. Att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ metod har tidigare genomförts i otaliga studier och litteratur hävdar att det är fullt 

möjligt.  

4.4.1 Metodproblem vid kvantitativa studier 

Ett problem som kan uppstå vid genomförandet av kvantitativa studier är att finna legitim och 

korrekt information vid insamlingen av data. I denna studie innebär det ett problem vid 

definitionen och kategoriseringen av CSR-kommunikation. Det är inte säkert att alla forskare 

har samma syn på vad CSR-arbete är, och vi som forskare kanske inte heller delar den synen. 

Att definiera och redogöra för vad vi anser är CSR-kommunikation är ett steg för att motverka 

förvirring. Vi följer Löhman och Steinholtz definition av CSR i denna studie: ”CSR är när 

näringslivsrepresentanter, politiker och forskare resonerar kring ansvarsfullt företagande”
83

. 

 

Kvantitativ innehållsanalys har mottagit kritik för att analysen studerar separata delar i 

innehållet och att man därigenom riskerar att förlora helhetsperspektivet. Kritiken har även 

påpekat att metoden har en bristande förutsättning att kunna tolka och gå in på djupet för att få 

en förståelse för ett innehålls betydelse.
84

 Därför har vi valt att även göra en kvalitativ 

textanalys som kompletterar studien.  

 

Alan Bryman tar upp problemet att det är praktiskt taget omöjligt att utforma en 

kodningsmanual som inte får med sig ett visst mått av tolkning från kodarnas sida. Problemet 

bygger på den vardagskunskap de har som medlemmar av en viss kultur för att kunna koda 

sitt material som de möter. Det anses även svårt att utifrån en innehållsanalys få svar på 

“varför frågor”. Forskaren tvingas spekulera kring vilka som är orsakerna mellan förhållandet 

mellan de olika variablerna.
85

  

4.4.2 Metodproblem vid kvalitativa studier  

I den kvalitativa delen av studien som materialomfånget kan bli ett problem då studien enbart 

analyserar fyra hållbarhetsrapporter. Studiens mål är dock inte att generalisera resultatet och 

därför anser vi att det inte är ett problem. Analysen består endast av tre delar av helheten i 

hållbarhetsrapporterna, i och med att analysen innehöll framsida, innehållsförteckningen och 

VD:ns ord, inte hela hållbarhetsrapporterna. Det kan uppstå metodproblem med detta 

tillvägagångssätt, då studien inte ger en fullständig presentation över hur redovisningen går 
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till i hållbarhetsrapporterna.  

 

Ledin och Moberg menar i sitt kapitel Textanalytisk metod att kvalitativa metoden textanalys 

kritiseras för att de grundas på personliga tolkningar, att texten är en representation av något 

men aldrig en direkt avspegling. Forskare har ofta olika bakgrund och tolkningsramar och 

därför tolkas texten på olika sätt.
86

 Därför kan den kvalitativa delen av studien stöta på 

problem om vi tolkar texterna utifrån ett personligt och subjektivt perspektiv. Detta kan leda 

till att studien inte får hög replikerbarhet. Det som motsätter sig detta eventuella problem är 

att vi är två forskare som utför analysen tillsammans och det höjer studiens tillförlitlighet.
87

 Vi 

som forskare måste vara medvetna om att det är inte våra egna uppfattningar och erfarenheter 

som ska styra våra tolkningar utan det ska finnas en vetenskaplig grund till dessa tolkningar.  

4.5 Studiens kvalitet 

För att kunna utvärdera studien är det lämpligt att redogöra för begreppen validitet och 

reliabilitet, som betyder giltighet och tillförlitlighet.
88

 De två begreppen står i samband till 

varandra, och det ena kan inte utesluta det andra. Det finns skillnader i synen på begreppen 

beroende om studien är kvantitativ eller kvalitativ, och nedan redogörs för de båda 

synsätten.
89

 

4.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet, tillförlitlighet, handlar om att uppgifterna som anges ska vara riktiga. Reliabilitet 

handlar även om att resultatet ska blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt, eller 

påverkas studien av tillfälligheter.
90&91

  

 

Reliabilitet har mycket gemensamt med ett annat kriterium i forskningssammanhang, 

replikation eller replikerbarhet vilket betyder reproducering eller upprepning. Forskare kan 

försöka att replikera en undersökning och de resultat som andra forskare har kommit fram till. 

För att en replikation ska möjliggöras måste undersökningen vara möjlig att upprepa, det vill 

säga replikerbar.
92

 Reliabilitet används främst i kvantitativa studier och det kan i många fall 

vara svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning. Ett sätt att ändå applicera 
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begreppet på kvalitativa studier är att forskaren går in i samma sociala roll som första 

forskaren – annars kommer studierna inte vara jämförbara.
93

 I denna studie är det viktigt för 

reliabiliteten att vara tydlig med beskrivningen av tillvägagångssättet, och på så sätt göra den 

mer tillförlitlig. Det är viktigt att tolkningen av våra resultat inte sker subjektivt och på sätt så 

gör det svårare att utföra studien på nytt av en annan forskare. Att vi är två stycken forskare 

som tillsammans utför analysarbete höjer reliabiliteten. Det ger oss en bra startpunkt för 

intersubjektivitet, det vill säga att flertalet forskare gör liknande tolkningar av samma 

resultat.
94

  

4.5.2 Validitet 

Validitet, giltighet, handlar om att de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop eller inte. Speglar verkligen resultatet verkligheten? Inom kvantitativ forskning används 

begreppet mätningsvaliditet. Begreppet är ett kriterium som strävar efter att komma fram till 

mått på samhällsvetenskapliga begrepp. Mätningsvaliditet handlar i grund och botten om 

huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses betyda. 

Mätningsvaliditet är även relaterad till reliabilitet på så vis att om ett mått på ett begrepp är 

instabilt kan det heller inte utgöra ett mått med tillräckligt hög validitet för begreppet i fråga. 

Detta innebär att bedömningen av mätningsvaliditeten således förutsätter att måttet är 

reliabelt.
95

 Intern validitet är ett begrepp som kan bli en styrka i kvalitativa studier då man 

analyserar sociala tillställningar och genom detta kan forskaren säkerställa korrelationer 

mellan teorier och observationer.
96

 

 

För att hålla en bra validitet på studien är det viktigt att endast mäta det som avses att 

undersökas, det vill säga dessa utvalda hotellkedjor samt flygbolag och hur de kommunicerar 

CSR via sina hemsidor och hållbarhetsrapporter. Det innebär att i den kvantitativa delen av 

studien eftertänksamt måste det utformas relevanta och mätbara variabler och att i den 

kvalitativa delen av studien, ställs välutformade frågor för att få fram hur 

hållbarhetsrapporterna textuellt kommunicerar CSR. 
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5. Resultatredovisning och analys 

 

Följande kapitel presenterar en resultatredovisning från den kvantitativt inriktade delen av 

studien. Vidare i kapitlet redovisas resultatet av den kvalitativa textanalysen.   

 

5.1 Innehållsanalys: hemsidor 

5.1.1 CSR-information på hemsidan 

Utifrån figurerna som tagits fram går det att utläsa att nio av tio hotellkedjor och nio av tio 

flygbolag på något vis kommunicerar CSR på sina hemsidor. Resultaten finns presenterade i 

figurerna nedan. För att se exakt vilka företag som kommunicerar CSR hänvisas läsaren till 

bilaga två.  

 

Figur 4. Hur stor andel av hotellkedjorna som kommunicerar CSR via sina hemsidor  

 

 

Figur 5. Hur stor andel av flygbolagen som kommunicerar CSR via sina hemsidor 
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Tabell 1. Användning av GRI:s riktlinjer 

 

Nio stycken (45 procent) av företagens hemsidor följer GRI:s riktlinjer. Att följa GRI-

riktlinjer visade sig vara populärare hos flygbolagen än hos hotellkedjorna. Fem flygbolag (50 

procent) och fyra hotellkedjor (40 procent) rapporterar enligt GRI:s riktlinjer. Detta motsätter 

teorin som Ljungdahl och Larsson har, att de flesta företag väljer att rapportera enligt GRI:s 

riktlinjer.  

 

 

Tabell 2. Hur många av företagen som använder respektive kommunikationssätt 

Undersökningen visade att en textsektion på hemsidan och hållbarhetsrapport är det vanligaste 

sättet att kommunicera CSR-arbete. Av de 20 studerade företagen hade 14 en textsektion om 

CSR-arbete via sin hemsida och 14 företag redovisade sitt CSR-arbete med hjälp av en 

hållbarhetsrapport. Åtta av företagen använder sig av en eller flera illustrationer, och sex 

företag presenterar sitt CSR-arbete med någon typ av rörligt medie. Företagen Home Inn och 

China Eastern Airlines redogör inte för sitt CSR-arbete via sina hemsidor.  
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Genom analysen framkom nio olika kombinationer av CSR-arbete. Alla företag utom fyra 

företag kombinerade textsektionen eller hållbarhetsrapporten med något av de andra 

kommunikationssätten. Kombinationerna kan utläsas i tabellen nedan. Se bilaga fyra för en 

mer detaljrik tabell. 

 

Tabell 3. Kombinationer av CSR-arbete på företagens hemsidor. 

5.1.2 Kommunikationssätt för CSR-arbete 

Flertalet forskare har genom sina studier kommit fram till att internet idag har blivit ett viktigt 

verktyg för företaget att nå ut till intressenter om sitt CSR-arbete. Dawkins nämner i sina 

studier att hemsidor är en bra plattform för att sprida CSR-arbete till sina målgrupper. Enligt 

Grafström et al. finns det många olika sätt att kommunicera CSR, antingen ensamt eller i 

kombination med andra. Något vi ser tendenser på i vår kvantitativt inriktade del är att 70 

procent av företagen väljer att kommunciera sitt CSR-arbete på hemsidan i olika 

kombinationer av kommunikationssätt. Att majoriteten av företagen har valt att kombinera 

många olika kommunikationssätt tror vi beror på att företagen får en bred kommunikation av 

CSR-arbete och de kan då nå en bredare publik. 

 

Att fler och fler företag väljer att kommunicer CSR-arbete på internet kan ses som en 

bakgrund av det Capriotti nämner i sin text Communicating Corporate Social Responsibility 

through the Internet and Social Media, att internet gynnar ett ”one-to-one” förhållande, som 

skapar en personlig kontakt mellan företaget och intressenten. Internet stärker relationen och 

skapar utveckling för intressenternas involverande i organisationen.  

 

Resultatet som framkommit av denna studie, att 90 procent av den 20 studerade företag valt 

att med hjälp av något kommunikationssätt kommunicerar CSR-arbete via sin hemsida, kan 
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kopplas ihop med den studie som Paul Capriotti och Angeles Moreno utförde 2009. Vårt 

resultat är något lägre än deras, de fick resultatet att 100 procent av deras studerade företag 

kommunicerar CSR via sina hemsidor. Skillnaden mellan studierna kan bero på att de 

studerade de 35 största företagen som fanns på den spanska börsen men även andra yttre 

faktorer så som företagens storlek, omsättning och geografisk plats m.fl.  

5.2 Textanalys: hållbarhetsrapporter  

5.2.1 Genre  

Genom analysen av hållbarhetsrapporterna kan man som läsare redan på framsidan identifiera 

textens genre hos analysobjekten. Genom att undersöka hållbarhetsrapporternas framsidor, där 

företagen visar med hjälp av text och bild, kan läsaren förstå att de är just 

hållbarhetsrapporter. På Carlson Rezidor Hotel Groups framsida står det “Responsible 

Business Report 2012”
97

. På Marriott Internationals hållbarhetsrapport står det “2011 - 2012 

Sustainability Report”
98

. Air France har döpt sin hållbarhetsrapport till “The Group in 2011 - 

Corporate Social Responsibility Report”
99

. Delta Air Lines har valt att på sin framsida skriva 

ut “Keep climbing: reaching new heights. “2012 Corporate Responsibility Report”
100

.  Alla 

företag har valt ut bilder som kräver att texterna ovan är behövliga för att kunna fastställa 

dokumentets genre. Nedan analyseras bildvalen med hjälp av semiotikens begrepp 

dennotation och konnotation.  

 

Framsida Carlson Rezidor Hotel Group 

Carlson Rezidor Hotel Group har valt en bild på framsidan som dennotativt föreställer en 

kvinna som håller i en uppblåsbar jordglob. Att kvinnan på bilden omfamnar den uppblåsbara 

jordgloben associerar också att företaget värnar om vår planet. Genren blir tydligare i och med 

bilden av jordgloben då den förmedlar ett globalt perspektiv.  
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Framsida Marriott International 

På Marriott Internationals framsida finns det en bild som dennotativt visar två personer som 

paddlar kanot. Bilden konnoterar till natur och miljö, och därför blir det lättare att fastställa 

dokumentets genre som en hållbarhetsrapport. Men vi anser ändå att texten är nödvändig för 

att helt fastställa dokumentets genre.  

 

Framsida Air France 

Framsidan på hållbarhetsrapporten från Air France visar dennotativt upp ett collage av nio 

bilder. Air France har valt bilder som tydligt associerar att rapporten levereras av ett 

flygbolag. Collaget består bland annat av bilder som visar en servicetekniker och en resenär 

med två väskor. Bildcollaget konnoterar dock inte till CSR-arbete, något som kan ifrågasättas 

och som eventuellt skulle behöva ändras.  

 

Framsida Delta Air Lines 

Delta Air Lines har på sin framsida valt att ta med sex bilder.  som alla konnoterar till att 

företaget är just ett flygbolag. Dennotativt syns bland annat bilder på en flygvärdinna och en 

pilot som undersöker ett av flygplanets hjul. Dessa bilder visar inte att rapporten handlar om 

just CSR, och detta skulle kunna ändras av företaget för att de tydligare ska visa upp att 

dokumentet handlar om CSR.  

5.2.2 Kontext 

Hållbarhetsrapporternas avsändare är företagen själva och deras mottagare är företagets 

intressenter exempelvis aktieägare, kunder och medarbetare. Avsändaren syns i alla fyra fall 

genom deras logotyper som är placerad på framsidorna på hållbarhetsrapporterna. Alla fyra 

hållbarhetsrapporter riktar sig övergripande till företagens intressenter och inte enbart till en 

målgrupp, som exempelvis aktieägare. Hållbarhetsrapporterna består av olika delar som riktar 

sig till olika intressegrupper, vilket ger rapporterna en bred målgrupp.  

 

Alla de fyra hållbarhetsrapporterna är publicerade i pdf-format på respektive företags 

hemsida. Hållbarhetsrapporten från Carlson Rezidor Hotel Group finns publicerad under 

fliken “Responsible business”
101

. Marriott Internationals hållbarhetsrapport finns publicerad 

under fliken “Corporate Responsibility”
102

. Air France hållbarhetsrapport finns placerad under 
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fliken “Sustainable development”
103

. Hållbarhetsrapporten från Delta Air Lines finns 

publicerad under fliken “Corporate Responsibility”
104

. Här visas en tydlig likhet i de namn på 

flikar som företagen valt att publicera sina hållbarhetsrapporter under. Företagen har gjort ett 

medvetet val att döpa flikarna till namn som tydligt kopplas till CSR-begreppet och dess 

kategorier.  

5.2.3 Innehållsförteckning  

En innehållsförteckning används för att läsaren ska få en översikt över dokumentets innehåll 

och en redogörelse på vad som kan återfinnas i texten. I och med att hållbarhetsrapporterna 

har en varsin innehållsförteckning går det att få en helhetsbild av textens funktion och 

sammansättning redan i början av dokumentet. 
105

 Detta är även anledningen till varför varje 

enskilt kapitel med tillhörande beskrivning i innehållsförteckningarna redogörs i analysen. 

Detta skapar en helhetsbild av hållbarhetsrapporternas sammansättning.  

 

De fyra innehållsförteckningar skiljer sig åt i sin disposition. Air France och Marriott 

International har valt att dela upp sina innehållsförteckningar i olika avsnitt med tillhörande 

underrubriker. Delta Air Lines och Carlson Rezidor Hotel Group valt att endast använda sig 

av huvudrubriker i sin disposition av innehållsförteckningen. 

 

Innehållsförteckning Carlson Rezidor Gotel Group 

Carlson Rezidor Hotel Groups innehållsförteckning
106

 använder sig enbart av huvudrubriker i 

sin innehållsförteckning. Innehållsförteckningens första rubriker är “Message from the 

President & CEO”, det vill säga ett meddelande från VD:n. I nästkommande kapitel, “About 

Rezidor”, presenteras fakta och information kring företaget Carlson Rezidor Hotel Group. 

Tredje rubriken i innehållsförteckningen lyder “Stakeholder and Policy. The world around us” 

och innehåller en sammanfattning av företagets CSR-arbete. Nästa avsnitt heter “Responsible 

Business. Organisation, Governance and Timeline” och handlar om företagets organisation 

och en historisk tidlinje för företagets utveckling. I kapitlet “Highlights 2012” presenteras 

resultaten av Carlson Rezidor Hotel Groups CSR-arbete under 2012. Nästa kapitel heter 

“Pillar 1: think planet - minimizing our environmental footprint”. Detta kapitel handlar om 

företaget att arbetar med att minska sin påverkan på klimatet. Här redogörs för det arbete som 
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de gör för att minska på vatten, sopor och koldioxid. Sjunde rubriken i innehållsförteckningen 

representerar kapitlet “Pillar 2: think people - Health and saftey of our guests and employees”. 

Kapitlet presenterar Carlson Rezidor Hotel Groups arbete med säkerhet och hälsa för deras 

gäster och anställda. “Pillar 3: think together - taking care of ethical and social issues”, är 

nästa rubrik. Kapitlet berättar för läsaren om ”det arbete som företaget genomför i samarbete 

med välgörenhetsorganisationer, till exempel World Childhood Foundation. Nästkommande 

fyra kapitel kan räknas som bilagor till hållbarhetsrapporten. Nästa kapitel “Summary 

progress” innehåller en sammanfattande tabell över skillnader i företagets CSR-arbetet mellan 

år 2011 och 2012. Efterföljande kapitel “Overview Eco-labelled hotels” är ett index för 

Carlson Rezidor Hotel Groups ekologiska hotell världen över. Under “GRI standard 

disclosure table” presenteras en tabell över GRI indikatorer i hållbarhetsrapporten. Sista 

rubriken i innehållsförteckningen är “Global compact compliance”, en tabell som redogör för 

vilka dokument som presenterar företagets arbete med till exempel korruption och mänskliga 

rättigheter.   

 

Innehållsförteckning Marriott International 

Marriott International har en disposition på sin innehållsförteckning
107

, där den är uppdelad i 

olika avsnitt med tillhörande underrubriker. “Executive letter” är den rubrik som inleder 

företagets innehållförteckning, detta kapitel är inte tilldelat något avsnitt och är därmed 

placerat fristående. Första avsnittet i innehållsförteckningen är “About this report”. Avsnittet 

berättar om företagets intressenter och hur Marriott International samarbetar med dem. Nästa 

avsnitt i innehållsförteckningen är “The way we do business”. Avsnittet presenterar företagets 

historia, deras vision för framtiden, var deras verksamhet finns och deras politiska 

involvering. “Marriott Business Values” är nästa avsnitt i innehållsförteckningen. Detta 

avsnitt redogör till exempel för hur många anställda som finns i företaget och deras arbete 

med mänskliga rättigheter. Det fjärde avsnittet i “innehållsförteckningen” heter “Marriott and 

Society”. Avsnittet berättar om företagets arbete med lokala och globala projekt som hjälper 

bland annat barn i nöd men även hur de hjälper personer i u-länder att få utbildning. Det sista 

avsnittet i innehållsförteckningen heter “Marriott and the Environment”. Detta avsnitt handlar 

om hur Marriott International arbetar för att minska deras påverkan på klimatet. De tar bland 

annat upp deras förminskning av koldioxid, vatten och sopor. Innehållsförteckningen avslutas 

med kapitlen “Awards and Recognition”, “GRI Report Parameters” och “GRI Content Index”.  
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Innehållsförteckning Air France  

Air France innehållsförteckning
108

 börjar med rubrikerna “Foreword”, “Interview”, “Financial 

results”, “Key figures” samt “CSR main accomplishments”. Dessa rubriker har inte blivit 

indelade i någon speciellt avsnitt utan är placerade fristående i början av 

innehållsförteckningen. Efter dessa rubriker följer ett avsnitt som heter “Governance”. Detta 

avsnitt handlar bland annat om företagets styrkor, vilka direktörer som arbetar inom Air 

France och hur de övervakar sitt arbete med CSR. Nästa avsnitt i innehållsförteckningen är 

“Environment”. Detta avsnitt berättar om vilka mål företaget har för att minska sin påverkan 

på klimatet och hur de jobbar för att nå målen. Det sista avsnittet i innehållsförteckningen är 

“Society”. Detta avsnitt redogör för företagets arbete med kundrelationer, företagets 

involvering med lokala projekt och hur de stödjer medarbetare. Innehållsförteckningen 

avslutas med rubriken “Annexes”, bilagor, som berättar om företagets dialoger med olika 

intressentgrupper, indexförteckning samt ”GRI Correspondense table”.  

 

Innehållsförteckning Delta Air Lines  

Delta Air Lines har valt att enbart använda sig av huvudrubriker i deras 

innehållsförteckning
109

. Rubriken “Keep climbing: reaching new heights” står högst upp på 

innehållsförteckningen. Här presenteras VD:ns ord samt historia och fakta kring företaget. 

Nästa kapitel är döpt till “Governance” och här presenteras Delta Air Lines 

företagsorganisation och deras samarbeten med olika intressegrupper. Nästa kapitel heter 

“Running an ethical business” och redogör för företagets arbete med mänskliga rättigheter, 

etiska frågor kring leverantörer och medarbetare. Innehållsförteckningens tredje rubrik lyder 

“Environmentally sustainable” och i detta kapitel presenteras företagets miljömässiga mål och 

tillvägagångssätt kring deras arbete med sophantering och minskning av koldioxidutsläpp. 

Nästa kapitel heter “Work together, win together” och handlar om information kring 

företagets anställda. ”Global Good” är nästa kapitel och här berättar företaget om Delta Air 

Lines involvering i sociala projekt, lokala och globala. Bland annat får läsaren vet att de 

stödjer Habitat for Humanity och amerikanska Röda Korset. Nästa kapitel heter “What keeps 

Delta flying” och handlar olika säkerhetsaspekter när det gäller att flyga passagerare och 

gods. Kapitlet handlar också om hur företaget arbetar för att få sina kunder nöjda med deras 

resa och helhetsupplevelse med företaget. Nästa kapitel heter “An innovative approach”, som 
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redogör för företagets investeringar och olika samarbeten med andra flygbolag. 

Innehållsförteckningens nionde kapitel rör ekonomiska frågor, och heter “Supporting 

economy”. Här kan man läsa om Delta Air Lines ekonomiska mål, och hur företaget hjälper 

global och lokal ekonomi. Innehållsförteckningens sista kapitel heter “Awards and 

recognition”. Här berättar företag om de priser och certifieringar som de blivit tilldelade. 

Bilagor under namnet “Appendix” avslutar innehållsförteckningen. I bilagorna presenteras 

GRI indicator list, en tabell över företagets energikonsumtion samt en lista av förkortningar 

används i hållbarhetsrapporten.  

 

Det går att se skillnader mellan vilket utrymme de olika CSR-kategorierna har fått i 

innehållsförteckningarna. Alla innehållsförteckningar innehåller kapitel som rör den sociala 

och miljömässiga kategorin, men den ekonomiska har fallit bort. Endast ett företag, Delta Air 

Lines, har ett enskilt kapitel tilldelat den ekonomiska kategorin. Dawkins förespråkar att 

företagen ska rikta budskap till flera olika intressegrupper, vilket vi kan se att de studerade 

företagen har gjort. Att företagen valt att framhäva det sociala och miljömässiga tror vi kan 

ses som en bakgrund till den verksamhet som de driver, då de har ett stort socialt och 

miljömässigt ansvar att ta. Dock ska man vara skeptisk och inse att det finns en stor risk att 

företagen inte lever upp till allt som de presenterar i sina hållbarhetsrapporter, och därför valt 

att fokusera på dessa kategorier därför att de på förhand är tvingade till att måla upp en extern 

bra bild av deras CSR-arbete.  

5.2.4 VD:ns ord  

Syftet med att ha en text som kommer från VD:n är att visa upp för intressenter att företaget 

tar sitt yttersta ansvar i dessa frågor, det vill säga ekonomiska-, miljömässiga- och sociala 

ansvarsfrågor. VD:ns ord har i alla fyra hållbarhetsrapporter en liknande struktur som 

resterande av rapporten vilket skapar en koherens för läsaren. Att samtliga företag valt att 

bifoga en bild på VD:n samt en underskrift förstärker bilden att det är företaget och dess VD 

som kommer till tal i texten.  

 

De fyra texterna har olika disposition på sina VD:ns ord, vilket även hänger ihop med att de 

har olika strukturer på sina hållbarhetsrapporter. 
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VD:ns ord Carlson Rezidor Hotel Group 

I Carlzon Rezidor Hotel Groups hållbarhetsrapport fyller VD:ns ord
110

 en sida och 

sammanfattar företagets arbete med CSR och beskriver förändringar under 2012. De röster 

som hörs i texten är företaget (Rezidor) och alla som arbetar på företaget (our och we).  

 

Inledningsvis handlar texten om hur Rezidors Responsible Business program bidrar till 

företagets mål att dra ner på elanvändningen med 25 procent. Texten går vidare med att 

berätta om att Rezidors Responsible Business program består av tre separata delar. “Think 

planet” som handlar om det miljömässiga ansvaret, “Think together” som handlar om social 

och etiska aspekter inom företaget och samhället där företaget verkar. Slutligen “Think 

People” som handlar om att företaget ska ta ansvar för hälsa och säkerhet för gäster och 

medarbetare. Texten forsätter med att redogöra för att Carlson Rezidor Hotel Group blivit 

utsedda till ett av världens mest etiska företag av “US think tank Etisphere”. Avslutningsvis 

får vi ta del av den vision som företaget har för 2013 och deras CSR-arbete i framtiden.  

 

Textens uppgift är att visa upp för oss läsare att Carlson Rezidor Hotel Group aktivt arbetar 

med CSR och att de kommer att fortsätta göra så även i framtiden. Vi kan med hjälp av texten 

få en uppfattning om att CSR är något viktigt för företaget och alla de som arbetar på Carlson 

Rezidor Hotel Group. Texten lägger mest fokus på att beskriva vad företaget gör för miljön, 

därefter beskrivs mest det sociala ansvarstagande och minst fokus läggs på det ekonomiska 

ansvarstagandet. Genom att i texten visa upp vad som är fokuset för företaget, visar de även 

upp vad de vill dölja. Greenwashing är ett begrepp som stödjer detta. Begreppet tar upp att 

företaget vill måla upp en bild av sig själva som inte stämmer mer hur verkligheten ser ut. 

Carlson Rezidor Hotel Group väljer medvetet att lägga fokus mest på sitt sociala 

ansvarstagande, och det kan bero på flera olika anledningar. En av dem kan vara att de 

dagligen har hundratusentals gäster på sina hotell och därför vill visa upp hur mycket de bryr 

sig om sina kunder. Men det kan också vara så att de vill visa upp endast de bra sidorna hos 

företaget för att de dölja de mindre bra, exemplevis hur de behandlar sina anställda eller hur 

de driver diverse sociala projekt.     
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Huvudrubriken “Our journey on Route 2015” får oss som läsare att förstå att företagets CSR-

arbete långsiktigt och prioriterat. Det förstärks sedan i brödtexten där de bland annat skriver ut 

“We will continue to do sustainable business”. Ord som förekommer till stor del i texten är 

“we”, “our” och “company”. Ordet “our” är det mest frekvent förekommande ordet i texten 

och nämns 13 gånger. Att just det ordet förekommer många gånger förstärker vem det är som 

utför CSR-arbetet samt det beskriver att det är ett kollektiv som genomför arbetet med CSR, 

allt från städerskan till VD:n och alla medarbetare där emellan. Återkommande i texten är 

också att företaget nämns som pronomet “we” istället för Rezidor, till exempel “We are 

proud...”. Företaget nämns som “we” nio gånger och endast tre gånger som “Rezidor”. Att 

använda sig av ordet “we” skapar en mer personlig tilltalston till mottagaren och ger texten ett 

vardagligt intryck.  

 

Makrotemat i texten är Carlson Rezidor Hotel Groups framtida vision för att minska 

företagets påverkan på vår planet och dess klimat. Meningen “We will continue to do 

sustainable business” bekräftar detta. Utifrån huvudtemat kan man finna tre miktroteman i 

texten. Det ena mikrotemat handlar om vad Carlson Rezidor Hotel Group gjort för att ta sitt 

sociala ansvar. Detta bekräftas bland annat genom meningen “Strongly support our corporate 

charity organisation World Childhood Foundation and other local and regional projects”. Ett 

annat mikrotema är deras miljömässiga ansvar. Detta tas bland annat upp i meningen “And we 

increased the number of eco-labelled hotels to 217 to further strengthen our industry-leading 

position”. Det sista mikrotemat som tas upp i texten är att de som företag genomsyras av 

samma vision, och att alla medarbetare arbetar för ett gemensamt mål. Detta bekräftas med 

hjälp av meningen “Our passion for Responsible Business is shared by all our 35,000+ 

employees”. Precis som i resterande delen av rapporten behandlas inte ämnet ekonomi i 

VD:ns ord. Som vi har redogjort för tidigare i texten anser vi att det inte är bra att de 

ekonomiska aspekterna faller bort. Som läsare står man skeptiskt undrade till vad detta kan 

bero på – försöker de dölja något eller finns informationen helt enkelt i ett annat dokument?  
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VD:ns ord Marriott International 

VD:ns ord
111

 i Marriott International hållbarhetsrapport är en sida långt och beskriver några 

förändringar som skett inom företaget, vad rapporten innehåller samt en punktlista som 

presenterar tre projekt som Marriott International är involverade i. De röster som hörs i texten 

är företaget (Marriott International och Marriott) samt alla som är anställda på företaget (our, 

us och we). 

 

Inledningsvis handlar texten om hur Marriott International nyligen har genomgått 

förändringar. Texten går vidare med att presentera vad denna rapport ska innehålla - den 

beskriver de förändringar som företaget har gjort gentemot sina mål och den redogör för 

samarbeten med bland annat organisationer och regeringar. Nästa del i texten utgörs av en 

punktlista som beskriver tre projekt som företaget är involverade i. Avslutningsvis får läsaren 

ta del av en text som beskriver företagets syn på framtiden och deras kommande arbete med 

CSR.  

 

Textens uppgift är att visa upp för läsaren att Marriot International aktivt arbetar med CSR-

frågor. Läsaren kan med hjälp av texten uppfatta att deras involvering i sociala projekt är 

något som är viktigt för företaget och något som de är villiga att investera pengar i. Texten 

lägger uteslutande fokus på de sociala ansvarstaganden som företaget gör. Det ekonomiska 

ansvarstagandet nämns enbart i den form av den summa pengar som Marriott International 

investerat i olika projekt. Det miljömässiga ansvarstagandet presenteras endast genom deras 

projekt angående att rädda regnskogen i Amazonas. Att enbart fokusera på det sociala 

ansvarstagande lämnar läsaren, och även oss, undrande. Varför har företaget valt att fokusera 

enbart fokusera på en CSR-kategori, finns det något de försöker att dölja? Eller vill de 

medveten måla upp en bild av företaget som att de bryr sig sina gäster och anställda, men inte 

bryr sig om den natur där de är verksamma i? Vi ställer oss också undrande till varför den 

ekonomiska kategorin inte får mer textutrymme än i dagsläget. Finns informationen att hämta 

på något annat ställe, eller i ett annat dokument? Vi anser att det är negativt att företaget inte 

tydligt och öppet delar med sig, jämt fördelat, av information från alla CSR-kategorier. Detta 

motverkar Dawkins teorier om att företagen på ett öppet och transparent sätt ska delge sig av 

information kring sitt arbete för att lyckas.  
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Huvudrubriken “To Our Stakeholders” får oss som läsare att känna sig involverad, att texten 

är direkt riktade till oss. Ordet “our” använts i denna text 13 gånger. Att de använder sig just 

av pronomenet “our” tydliggör vem det är som utför CSR-arbetet. Detta visar att företaget 

som helhet står bakom arbetet. De använder de sig av ord som “social”, “society”, 

“commitment” och “responsibility”, detta bygger på att företaget valt att fokusera sin text till 

största delen på sitt sociala ansvarstagande. Marriott International nämns till största del som 

“we” istället för företagets namn. Företaget nämns som “we” 15 gånger och endast tre gånger 

som Marriott International. Att använda sig frekvent av ordet “we” skapar en personlig 

anknytning till läsaren. 

 

Textens huvudtema är deras ansvar gentemot intressenter, vilket klargörs genom rubriken “To 

our stakeholders”. Utifrån makrotemat kan man finna tre miktroteman i texten. Det ena 

miktrotemat som går att finna i texten är deras investeringar i sociala projekt, till exempel som 

de beskriver i en av punkterna: “The hotel is scheduled to open in 2014, creating jobs and 

much-needed hotel meeting space as Haiti recovers”. Det andra mikrotemat som går att finna i 

texten är de förändringar som skett inom Marriot International. Detta går bland annat att 

återse i meningen “We’ve seen some big changes at Marriott recently, including our new 

appointments - with Arne named president and CEO and Bill becoming executive chairman”. 

Det sista mikrotemat som återfinns i texten är deras investeringar i miljöprojekt. Detta 

bekräftas bland annat i meningen “2011 marked the three-year anniversary of our $2 million 

commitment to the Juma Sustainable Development Reserve in the state of Amazonas, Brazil, 

to protect 1.4 million acres of rainforest”. Precis som i resterande del av hållbarhetsrapporten 

har inget fokus lagts på det ekonomiska ansvarstagandet i VD:ns ord.  

 

VD:ns ord Air France 

I Air France hållbarhetsrapport fyller VD:ns ord
112

 en halv sida och handlar om förändringar 

inom flygbranschen samt hur Air France valt att anpassa sig till dessa förändringar. På andra 

halvan av sidan har de infogat en bild på företagets VD, Jean-Cyril Spinetta. Tillsammans 

med bilden finns det ett citat “Air-France-KLM remains commited to assuming its 

responsibilites”. De röster som hörs i texten är företaget (Air France-KLM, Air France, 

KLM), VD:n (I) samt de anställda på företaget (our).  
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Inledningsvis handlar texten om hur flygbranschen har genomgått stora förändringar under 

den senaste tiden, och att oljepriserna har stigit. Texten går vidare med att berätta om de 

prioriteringar som Air France-KLM har gjort för att anpassa sig till branschförändringarna. I 

nästa del av texten berättar VD:n om att Air France ska fortsätta mot deras mål för ett bättre 

klimat samtidigt som de ska stå fast vid sina värderingar. VD:n fortsätter sedan att gå närmare 

in på vad företaget gör för att minska sin påverkan på klimatet. VD:n nämner även sin egen 

syn på vad branschen som helhet ska göra för att bedriva en bättre verksamhet för miljön. 

Texten avslutas med ett stycke där Spinetta berättar att företaget aktivt ska arbeta med sitt 

ansvar trots att branschen genomgår förändringar.  

 

Textens uppgift är att berätta för läsaren att Air France arbetar med klimatfrågor trots att 

branschen de är verksamma i är under ständig förändring och med sämre ekonomiska 

förutsättningar. Texten lägger uteslutande fokus på det miljömässiga ansvarstagande. Det 

sociala och ekonomiska ansvarstagandet nämns inte mer i texten förutom i meningen “I 

remain personally very attatched to Air France-KLM’s commitment to sustainable 

development in its three inseparable dimensions: economic, social and environmental”. Precis 

som i föregående texter är det intressant att se hur företaget valt att fokusera på de olika 

kategorierna. Air France har i detta fall valt att uteslutande lägga fokus på det miljömässiga 

ansvarstagande. Vi anser att detta kan ses mot bakgrunden att de har ett stort miljömässigt 

ansvarstagande att ta på grund av den verksamhet som företaget driver men det väcker också 

frågor varför de valt bort det sociala och ekonomiska ansvarstagande. Som Fredriksson 

nämner i sin avhandling, Företags ansvar Marknadens retorik, kan CSR-kommunikation ses 

som en typ av retorik för att påverka företagets intressenter. Vi anser i detta fall att Air France 

har gjort ett medvetet val att fokusera enbart på det miljömässiga ansvaret. En anledning till 

detta kan vara att de inte har en stark kommunikation och verksamhet kring de sociala och 

ekonomiska aspekterna, och på det viset medvetet valt bort att fokusera på dessa aspekter för 

att inte utstå kritik och få negativ respons kring sitt varumärke.  

 

Air France nämns till största del som Air France, Air France-KLM eller The Group. Företaget 

nämns vid namnet Air France en gång, The Group två gånger och Air France-KLM Group 

fem gånger. I och med att de inte genomgående använder sig av enbart ett företagsnamn kan 

man som läsare bli förvirrad och undra vilket företag texten egentligen handlar om. De har 

inte valt att använda sig av ord som “we” eller “our” så frekvent som föregående företag har. 

Ordet “we” används två gånger och “our” nämns tre gånger i texten. På grund av detta får 
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man som läsare inte samma personliga anknytning till texten som hos de andra företagen. Det 

blir inte lika självklart vilka inom företaget som står bakom texten och genomför arbetet med 

CSR. Texten uppfattas som mer strikt och byråkratisk. Att texten kan uppfattas som 

byråkratisk bekräftas även genom deras ordval, med ord så som “reaffirm” och “enshrined”. 

Texten är skapad med ett varierat språk som inte har använt sig av samma ord frekvent antal 

gånger. Läsaren kan uppfatta att texten är lägger störst vikt vid de miljömässiga frågorna, 

detta bekräftas bland annat genom “Air France-KLM has always supported the application to 

aviation of a CO2 emission quotas system”. Air France har valt att inte tilldela deras text 

någon huvudrubrik, utan endast benämnt avsnittet som “Foreword”. Detta gör att läsaren inte 

tydligt uppfattar texten som VD:ns ord, utan detta bekräftas enbart genom signaturen i slutet 

på sidan. 

 

Textens huvudtema är hur flygbranschen har genomgått stora förändringar under den senaste 

tiden. Detta klargörs bland annat i meningen “Air transportation has seen considerable change 

over the past decade with the liberalization and opening of the world economy encouraging 

the emergence of new players”. Utifrån makrotemat finner vi ett mikrotema i texten. Det 

mikrotema som går att finna i texten är hur Air France som företag har anpassat sig till dessa 

förändringar som skett inom flygbranschen. Detta bekräftas bland annat i meningen “This is 

why the Group’s Board of Directors has set three priorities: restoring competitiveness 

implying a reduction in costs, restructuring the short and medium-haul operations and rapidly 

reducing debt”.  

 

VD:ns ord Delta Air Lines 

VD:ns ord
113

 i Delta Air Lines hållbarhetsrapport är en sida långt. Texten är en 

sammanfattning över företagets CSR-arbete. De röster som hörs i texten är företaget (Delta) 

samt de anställda på företaget (we och our). Texten börjar med att beskriva de framsteg som 

företaget gjort under 2012. Texten fortsätter med att berätta om de reduceringar som företaget 

gjort för att minska deras påverkan på miljön. Företaget har även valt att effektivisera sin 

verksamhet genom att byta ut mindre plan mot större plan, med minskat antal avgångar. 

Texten fortsätter med att presentera några investeringar som har gjort i samarbete med deras 

partners, till exempel Alaska Airlines. Texten avslutas med ett stycke där de presenterar några 
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av de sociala projekt som företaget är involverade i, till exempel Habitat for Humanity homes.  

 

Textens uppgift är att presentera en sammanfattning över Delta Air Lines CSR-arbete under 

året 2012 och att de kommer fortsätta sitt arbete i många år framöver. Texten berör alla tre 

delar av CSR; ekonomi, miljöfrågor och socialt ansvarstagande. Det ekonomiska 

ansvarstagandet tas bland annat upp i meningen “This hard work, coupled with improved 

revenue and cost control, led to our third consecutive profitable year”. Det miljömässiga 

ansvarstagandet tas bland annat upp i meningen “We reduced our water consumption and 

recycled 48 percent of our non-hazardous waste in 2012”. Det sociala ansvarstagandet 

redogörs bland annat med hjälp av meningen “We contributed millions of dollars through 

direct donations and employees contributions to a host of civic causes around the globe as part 

of Deltas Force for Global Good”. Till skillnad från de andra tre texterna tar företaget upp alla 

CSR-kategorier. Även om det kan ses i en positiv vy att företaget jämt fördelat texten kan 

man ändå som läsare vara skeptisk. Kan företaget verkligen leva upp till allt det som de 

presenterat? Vad finns det som de medvetet valt att ta upp, och medvetet valt att dölja? Enligt 

Fredriksson kan CSR-kommunikation ses som retorik som innehåller manipulativa inslag från 

företagets sida. Företaget väljer att uppträtta en drömbild av sig själv som egentligen inte 

speglar den verklig som de är verksamma i. Vi blir tveksamma till det som saknas i Delta Air 

Lines hållbarhetsrapport, till exempel varför ges inte verklighetstrogna exempel på 

ekonomiska ansvarstagande och varför kan man inte nämna organisationer vid namn dit man 

donerat fler miljoner dollar?  

 

Det mest frekvent använda ordet i texten är “our” som används sexton gånger. Ordet tydliggör 

vem det är som står bakom texten. Företaget har valt ut ord som beskriver vad de gör i sitt 

CSR-arbete, till exempel “commitment och “investments”, på vilket sätt de genomför arbetet, 

till exempel “reducing” och “contributed”, vem det är som gör arbetet “employees” samt för 

vem det är man gör arbetet, “customers”. Delta Air Lines nämns till största del som “we” 

istället för företagets namn. Företaget nämns som “we” 14 gånger och fyra gånger som Delta. 

När företaget använder sig ofta av ordet “we” istället för företagets namn skapas en personlig 

relation till mottagaren av texten.  

 

Textens makrotema är Delta Air Lines övergripande arbete med CSR. Detta bekräftas bland 

annat genom meningen “... Continuing our work to build a business model that will improve 

Delta’s sustainability to the benefit of our customers, employees and shareholders for many 
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years to come”. Utifrån makrotemat finner vi tre mikroteman i texten. Det första mikrotemat 

är Delta Air Lines ekonomiska ansvarstagande, något som bekräftas i följande mening “High 

fuel prices have become the new normal for our business, so we purchased an oil refinery that 

is expected to produce at least 300 million dollars in cost savings annually”. Det andra 

mikrotemat tar upp ämnet klimat och vad företaget gör för att minska sin påverkan på miljön. 

Det bekräftas bland annat i meningen “We reduced our water consumption and recycled 48 

percent our or non-hazardous waste in 2012”. Det sista mikrotemat är Delta Air Lines 

involvering i sociala projekt. Detta bekräftas bland annat i meningen “Our company values 

include building a great place to work and encouraging employee engagement in the 

communities where we live and work”. 

5.2.5 Sammanfattning kvalitativ analys 

Alla fyra företag har en fotografisk bild på sin framsida med en tillhörande rubrik som gör det 

enkelt för läsaren att förstå vad det är för slags dokument de läser - en hållbarhetsrapport. 

Gällande Carlson Rezidor Hotel Group, Marriott International och Air France 

hållbarhetsrapporter var kombinationen av text och bild nödvändig för att läsaren skulle förstå 

dokumentets genre. Vi anser att det är negativt att läsaren inte enbart med hjälp av bilden kan 

se att dokumentet handlar om hållbarhet och CSR. Företagen som valt att arbeta med collage 

på framsidan, det vill säga flygbolaget, borde se över sitt val och byta till bilder som tydligare 

konnoterar CSR.  

 

Ser man över innehållsförteckningarna har både Air France och Marriott International delat 

upp sina innehållsförteckningar i olika avsnitt med tillhörande underrubriker. Delta Air Lines 

och Carlson Rezidor Hotel Group har valt att endast använda sig av huvudrubriker i sin 

disposition av innehållsförteckningen. Företagen har valt att fokusera på de sociala och 

miljömässiga kategorierna i sina innehållsförteckningar. Dawkins ser det som positivt att 

företagen inriktar sina dokument till olika intressegrupper. Vår åsikt är att dels att företagen 

borde lyfta fram den ekonomiska kategorin mer för att inte få en ojäm fördelning av text. 

Dessutom ska man som läsare vara skeptisk och undra varför som företagen väljer att ge mer 

fokus till de sociala och miljömässiga aspekterna. Kan det vara för att de har ett stort socialt- 

och miljömässigt ansvar att ta genom sin verksamhet? Eller är de på förhand tvingade att måla 

upp en bra extern bild av företaget för att verkligheten egentligen skiljer sig från det som 

presenteras i hållbarhetsrapporten?  
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Carlson Rezidor Hotel Groups VD:ns ord ger ett professionellt intryck. Som läsare får man 

uppfattningen genom sidlayouten samt den bild som de valt ut. Företaget har valt ut positiva 

ord meningar som konnoterar att de tar sitt CSR-arbete med allvar men samtidigt att de är 

stolta över det arbete som de genomfört, till exempel “proud” och “Such achivements 

underline and strengthen our commitment to responsible business”. 

 

Liknande med Carlson Rezidor Hotel Group ger Marriott Internationals VD:ns ord också ett 

positivt och ansvarstagande intryck. Marriott International har valt ut ord som “expands”, 

“creating” och “remains” för att visa att man som företag går igenom förändringar men att de 

står trygga i sin värdegrund och sitt arbete med CSR. De har valt ut meningar som visar på att 

de tar CSR-arbetet på allvar och är villiga att lägga ner tid och pengar på det, till exempel med 

“we are investing in sustainable and innovative conservation initiatives, such as the following, 

that will provides long-term solutions to critical social and environmental issues”. 

 

Air France VD:ns ord ger ett mer byråkratiskt intryck. Att de valt att endast skriva en halv 

sida men ändå fått med många ord gör att läsaren kan uppfatta texten om rörig. Att texten kan 

uppfattas som byråkratisk bekräftas bland annat genom deras ordval, med ord så som 

“reaffirm” och “enshrined”. Att Air France valt att inte tilldela deras text någon huvudrubrik, 

utan endast benämnt avsnittet som “Foreword” gör att man inte tydligt uppfattar texten som 

VD:ns ord, utan detta bekräftas enbart genom signaturen i slutet på sidan. 

 

Delta Air Lines har i VD:ns ord valt att lägga fokus på verb i sin text, “purchased”, 

“replacing” och “lowering” för att ta några exempel. Meningar som skapar positivitet i texten 

är “we made great progress as an airline in 2012” och “Our finanical success underwrites 

Delta’s social responsibility”.  

 

Alla fyra företag har tydligt gjort medvetna val över vilken eller vilka kategorier som ska vara 

fokuset i deras hållbarhetsrapporter. Detta ska man som läsare vara skeptisk till och vi undrar 

varför vissa av företagen valt att lägga stort fokus på de sociala eller miljömässiga 

ansvarsfrågorna. Både Fredriksson och begreppet greenwashning tar upp att företagen 

försöker på ett eller anant sätt att dölja eller måla upp en bra extern bild av sig själv för att 

locka till sig kunder, för att gå med ekonomisk vinst. Enligt Fredriksson beror detta på att 

företagen själva vill behålla kontrollen över de sociala ordningarna som konstituerar de 

ekonomiska och politiska förutsättningarna för företagens verksamhet.   
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6. Diskussion och slutsatser 

 

I följande kapitel redovisas vår diskussion och slutsats med utgångspunkt i studiens resultat. 

Här kopplas resultaten ihop med vårt syfte och frågeställningar. 

 

Genom denna studie, tillsammans med många andra studier, blir det tydligt att CSR blivit en 

allt viktigare del av företagens vardagliga arbete. Studien visar att 90 procent av företagen 

kommunicerar CSR via sina hemsidor och att majoriteten av företagen valt att kombinera 

olika kommmunikationssätt för att redogöra sitt CSR-arbete.  

 

Resultatet från studien visade att 90 procent av företagen på något sätt kommunicerar CSR-

arbete via sina hemsidor, trots att arbetet är frivilligt och inte krävs av någon lagstiftning. 

Studien bekräftar därmed Dawkins uppfattning om att CSR-arbetet ska göras synligt därför att 

det är viktigt för intressenter att kunna se hur företag arbetar med CSR, och hur arbetet i sig 

skiljer sig från konkurrenter på marknaden. För flygbolag och hotellkedjor som har en direkt 

påverkan på miljön är det viktigt att de står ut och visar sig aktiva i sitt arbete med CSR, något 

som bekräftas av resultatet från studien. Vårt resultat stämmer även överens med den 

undersökning som KMPG genomförde mellan 2008-2011, där de kom fram till att 95 procent 

av världens största företag hållbarhetsredovisar. Även om studierna inte skiljer sig avsett värt 

kan anledningar till skillnader vara geografisk plats, företagens omsättning och storlek. 

 

Trots att studien bekräftar att Dawkins uppfattning är det viktigt att komma ihåg att det inte 

enbart behöver vara positiva anledningar till varför företagen redovisar sitt CSR-arbete. 

Forskaren Magnus Fredriksson menar på att fler företag känner sig tvingade till att nå upp till 

dagens rådande normer och principer på hur deras verksamhet ska skötas. De använder därför 

CSR-kommunikation som en sorts retorik för att nå fram till intressenter. Företagen målar ofta 

upp en drömlikande bild av sig själva för att med manipulativa inslag fånga upp målgruppen 

och ändra dess uppfattning om företaget. Vi tycker det är viktigt att läsaren av 

hållbarhetsrapporterna, oftast intressenterna, är medvetna om att det finns olika anledningar 

till att företagen presenterar sitt CSR-arbete, och att alla dessa inte enbart är positiva. Många 

företag driver verksamheter på kontroversiella sätt, och därför ska läsaren också få en ärligt 

presenterad bild av företagen. Den stora frågan som återstår är om verkligheten stämmer 

överens med det som företagen presenterar.  
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6.1 Kommunikationssätt för att redovisa CSR-arbete 

Utifrån resultatet från studien går det att se att en textsektion på hemsidan och 

hållbarhetsrapport är de vanligaste sätten att kommunicera CSR-arbetet på. Av 20 studerande 

företag hade 14 en textsektion på hemsidan och 14 företag redovisade sitt CSR-arbete med 

hjälp en hållbarhetsrapport. Resultatet visade även att 70 procent av företagen har valt att 

kombinera kommunikationssätt för sitt CSR-arbete. Detta är i linje med Grafström et al 

uppfattning om finns det många sätt för företag att kommunicera sitt CSR-arbete på, ensamt 

eller i kombination med annat kommunikationssätt.  

 

En slutsats i studien är därmed när företag kommunicerar CSR-arbete via sina hemsidor 

används kommunikationssätten textsektion eller hållbarhetsrapport. Vi anser att de flesta 

företag använder sig av textsektioner för att det är ett enkelt sätt att visa upp sitt CSR-arbete 

och att företagen använder sig av hållbarhetsrapporter då det är ett samlat dokument där de 

enkelt men ingående kan presentera olika delar i sitt CSR-arbete. En anledning till att 

majoriteten av företagen har valt att kombinera kommunikationssätten anser vi är för att de på 

så utförligt sätt som möjligt vill presentera sitt CSR-arbete. Genom att de kombinerar 

kommunikationssätten har de flera möjligheter att påverka sina intressenter än om de bara 

använder sig av ett kommunikationssätt. Dessutom når företagen ut till flera av sina 

målgrupper om de använder sig av flera kommunikationssätt.  

 

Det tredje vanligaste sättet att visa upp sitt CSR-arbete visade sig vara illustrationer, 40 

procent av företagen använder sig av illustrationer. Att företagen använder sig av illustrationer 

beror på att de snabbt och enkelt beskriver företagens CSR-arbete på ett snyggt sätt. Dock är 

det ett intressant resultat att fler företag inte använder sig av illustrationer som 

kommunikationssätt, med tanke på att det är ett enkelt sätt att sammanfatta företagets CSR-

arbete.  

 

Rörligt medie var det kommunikationssätt som användes minst av företagen, sex av tjugo 

studerande företag använder sig av något rörligt medie. Anledningen till detta kan bero på att 

rörligt medie är den nyaste typen av medie av våra utvalda kommunikationssätt och att 

företagen därmed inte lagt större fokus på att använda sig av detta medie. En annan anledning 

till avsaknaden av rörligt medie hos företagen kan bero på kostnadsfrågan. Att producera ett 



53 
 

filmklipp kostar betydligt mer än att skriva en text på hemsidan, samt att det inte går att 

uppdatera informationen till den grad som det går att göra med en text. De företag som väl 

valt att använda sig av rörligt medie framstår som moderna och innovativa som vill ligga i 

framkant i utvecklingen.  

 

Studien visade också att 45 procent av företagen följer GRI:s riktlinjer när det kommer till 

hållbarhetsredovisning. Fem flygbolag och fyra hotellkedjor redovisar enligt GRI-riktlinjer. 

Detta motbevisar det som Larsson och Ljungdahl menar på, att de flesta företag följer GRI:s 

riktlinjer.  

 

Vårt resultat stämmer därmed överens med teorier kring att kommunikationssätten som 

företagen använder sig av varierar på hemsidorna. Enligt Capriotti har internet utvecklats till 

ett verkltyg som gynnar ”one-to-one” förhållanden mellan kunder och företag och därför 

använder sig fler och fler företag av internet som plattform. På internet är det jämförelsevis 

enkelt att publicera och uppdatera sitt CSR-arbete jämfört med traditionella medier. Detta 

anser vi är en bidragande faktor till varför många företag idag använder sig av internet för att 

kommunicera sitt CSR-arbete. Precis som Moreno och Capriotti
114

 har kommit fram till i sin 

undersökning visade även våra resultat att det skiljer sig mellan hur företagen väljer att 

kommunicera sitt CSR-arbete.    

6.2 CSR-rapportering i relation till ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande 

Genom analysen av hållbarhetsrapporterna gick det att se att det ekonomiska, miljömässiga 

och sociala ansvartagandet tas upp. Främst läggs det fokus på den sociala och miljömässiga 

aspekten. För att ge exempel på detta innehåller alla innehållsförteckningar kapitel som rör 

sociala frågor, så som “Marriott and Society”
115

, “Society”
116

 och “Pillar 3: Think 

together”
117

. De miljömässiga frågorna presenterades bland annat under “Marriott and the 

Environment”
118

, “Environmentally sustainable”
119

 och “Pillar 1: Think Planet”
120

. Dawkins 
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121
 menar att det är positivt om företagen riktar sina budskap till olika intressentgrupper, och 

därför väljer företagen att specifikt inrikta sina avsnitt i hållbarhetsrapporterna för de olika 

målgrupperna. Det är enbart i Delta Air Lines innehållsförteckning som det ekonomiska 

ansvarstagande har fått en egen huvudrubrik “Supporting economy”
 122

. Även Air France och 

Marriott International nämner det ekonomiska i sina innehållsförteckningar under rubrikerna 

“Financial results”
123

 och “Marriott economic hotel development”
124

 men dessa är enbart 

underrubriker och har därför inte fått lika stor uppmärksamhet i hållbarhetsrapporterna.  

 

I VD:ns ord kan vi se att det är det miljömässiga ansvaret som får mest fokus. Efter det läggs 

det mest fokus på det sociala ansvarstagandet och minst text ägnas det åt det ekonomiska 

ansvaret. Detta kan bero på att båda branscherna är inom turismnäringen och har därigenom 

ett stort miljöansvar gentemot sina kunder. Även att båda branscher bedriver verksamheter 

som har en direkt miljöpåverkan kan vara en förklaring till varför företagen har valt att lyfta 

fram detta. Delta Air Lines är det enda företaget som tydligt har fördelat alla tre delar samma 

mängd text i VD:ns ord. Air France nämner endast det miljömässiga ansvarstagandet i sin 

text. Marriott International och Carlson Rezidor Hotel Group har liknande mängd text vad det 

gäller det miljömässiga och det sociala ansvaret, medan företagen inte har givit det 

ekonomiska ansvaret något större utrymme. En anledning till detta anser vi kan bero på att det 

ekonomiska ansvarstagandet tillsammans med annan finansiell information återfinns 

huvudsakligen i årsredovisningen.  

 

Dessa resultat bekräftar det som Borglund påpekar i sin bok Värdeskapande CSR: hur företag 

tar socialt ansvar
125

, att företagen fokuserar på olika aspekter i sitt CSR-arbete, till exempel 

miljömässigt eller socialt ansvarstagande.  

 

Som vi har påpekat tidigare i uppsatsen ska man som läsare ifrågasätta varför företagen väljer 

                                                                                                                                                                                     
119

http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsabil

ity_2011.pdf s. 27 
120

 http://media.corporateir.net/media_files/irol/20/205430/Rezidor_Responsibility_Report_2012.pdf s. 8 
121

 Dawkins, Jenny. “Corporate responsibility: the communication challenge”, Journal of Communication 

Management, 9 (2): 2004 s.108-119. 
122

 http://news.delta.com/file.php/3554/dal_crr_2012.pdf  
123

http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsabil

ity_2011.pdf  
124

http://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/MarriottSustainabilityReport_date2011an

d2012.pdf  
125

Borglund, Tommy, De Geer, Hans och Hallvarsson, Mats. Värdeskapande CSR: hur företag tar socialt 

ansvar. 1. uppl. Norstedts akademiska förlag: Stockholm. (2008) 

http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsability_2011.pdf
http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsability_2011.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/20/205430/Rezidor_Responsibility_Report_2012.pdf
http://news.delta.com/file.php/3554/dal_crr_2012.pdf
http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsability_2011.pdf
http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsability_2011.pdf
http://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/MarriottSustainabilityReport_date2011and2012.pdf
http://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/MarriottSustainabilityReport_date2011and2012.pdf


55 
 

att fokusera på vissa saker i sina hållbarhetsrapporter och varför vissa saker hamnar i 

skymundan. Både Fredriksson och de teoretiker som myntat begreppet greenwashing tror 

starkt på att företagen idag målar upp en bild av verkligheten som inte stämmer egentligen 

och att företagen använder sig av retorik för att ändra sina intressenters uppfattning kring 

verksamheten. Vi anser att det inte är opitmalt eller ärligt av företagen att inte ägna alla 

kategorier kring CSR samma mängd text och utrymme i sin CSR-rappotering. Vi saknar även 

i hållbarhetsrapporterna en utförligare beskrivning av uppföljningar som gjorts för att 

säkerhetsställa att arbetet som utlovats verkligen genomförts. Idag är det minimalt utrymme 

som ägnas åt detta, och vi tror att företagen skulle gynnas och få mer tillit om man visade upp 

vad som genomförts, till exempel via intervjuer eller bilder.   

6.3 Likheter och skillnader i CSR-kommunikationen 

Studien visar att det finns både likheter och skillnader i hur företagen kommunicerar sitt CSR-

arbete. Det finns både likheter och skillnader inom de olika branscherna. Den kvantitativa 

delen av studien visade upp likheter i hur företagen kommunicerar CSR via sina hemsidor. 

Majoriteten av företagen använde sig av en textsektion och/eller hållbarhetsrapport som 

kommunikationssätt. I den kvalitativa delen av analysen framgår att hållbarhetsrapporterna 

från de fyra företagen innehåller både skillnader och likheter på ett mer detaljerat plan. Till 

exempel skiljde det sig mellan sidlayout och ordval. Men vi kunde se likheter i att alla är 

skrivna i rapportform och använder sig av liknande antal kapitel.  

6.3.1 Likheter i CSR-kommunikationen 

Genom analysen av hållbarhetsrapporterna, som alla var i PDF-format, kom det fram att flera 

företag hade samma namn på sina flikar på hemsidan, där hållbarhetsrapporterna fanns 

publicerade. Det var kapitelnamn så som “sustainable”, “environment” eller “governance”.  

 

En likhet som går att se inom branscherna var sidantalet. Flygbolagens hållbarhetsrapporter 

var betydligt längre än hotellkedjornas. I analyserande av ordvalen i hållbarhetsrapporterna 

framkom det att ordet “we” användes totalt 40 gånger och ordet “our” användes 45 gånger. 

Att företagen valt att frekvent använda sådana ord i texten skapar ett personligt tilltal till 

läsaren och här visas tydligt upp att hela företaget står bakom CSR-arbetet. 18 gånger totalt 

nämns företagen vid sina respektive namn, detta bekräftar bland annat vem det är som är 

avsändare av texten och bygger in en auktoritet i texten. Hellspong och Ledin menar att 
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tilltalet är viktigt för att mottagaren av texten ska kunna tillskrivas en identitet som passar för 

textens syfte
126

.  

6.3.2 Skillnader i CSR-kommunikationen 

Den mest övergripande slutsatsen som har dragits från analysen är det finns inget unisont och 

gemensamt sätt att kommunicera CSR, varken via hemsidor eller i hållbarhetsrapporter. Några 

företag har valt att använda sig av ett enda kommunikationssätt medan andra valt att 

kombinera två eller flera sätt. Ett resultat är att majoriteten av de studerade företagen valt att 

använda sig av flera kommunikationssätt. Av de 18 företag som valt att kommunicera CSR på 

hemsidan är det 14 som väljer att kombinera flera kommunikationssätt, dock skiljer sig de 

olika kombinationerna åt. Vi menar på att detta resultat beror på att det inte finns något 

vedertaget sätt att kommunicera CSR-arbete på och därför väljer företag att presentera sitt 

arbete på det sätt som de finner lämpligast för att nå ut till sina intressenter. Detta bekräftar 

även Grafström et al teorier om att företagen kan använda sig av olika kommunikationssätt för 

att nå ut till sina intressenter och att internet har blivit en allt större plattform för att presentera 

sitt CSR-arbete.  

 

Studien visar upp skillnader hos hållbarhetsrapporterna på ett mer detaljerat plan. 

Hållbarhetsrapporternas framsidor skiljer sig även åt branscherna emellan. Flygbolagen, Air 

France
127

 och Delta Air Lines
128

, har valt att på sina framsidor ha med collage med bilder som 

tydligt representerar att vilket typ av företag de är medan hotellkedjorna Carlson Rezidor 

Hotel Group
129

 och Marriott International
130

 valt enbart en bild som tydligare förmedlar 

arbetet med klimat och miljö. Flygbolagen borde enligt oss se över sina bildval och välja ut 

bilder som tydligare konnoterar CSR och hållbarhet. Detta så att läsaren tydligare kan se vad 

för dokument som läses. Vad det gäller röster som kommer till tals i VD:ns ord är Air 

France
131

 det enda exemplet där VD:n explicit uttrycker sina åsikter och tankar. Detta tror vi 

kan ses som ett medvetet val av retorik då VD:n bland annat pratar om vad branschen i stort 

ska göra för förändringar för att miljön ska bli bättre. Alla fyra företags texter, VD:ns ord, 

skiljer sig i längd. Tre företags texter är en sida långt medan ett företag, Air France, text är 
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endast en halv sida långt. Vi kunde även komma fram till att alla texter har ett ensamt 

genomgående makrotema, men att temat varierade mellan företagen. Till exempel har Delta 

Air Lines
132

 som huvudtema deras övergripande arbete med CSR och Marriott International
133

 

har deras ansvar gentemot intressenter som huvudtema.  

 

Vi menar på att dessa skillnader mellan företagen bekräftar vår slutsats, att det inte finns ett 

gemensamt sätt att kommunicera CSR och anledningen till detta kan vara hur företagen själva 

valt att definiera begreppet CSR, som i sig är svårtolkat och kan anpassas individuellt till den 

egna organisationen.   

 

6.4 Slutdiskussion 

Studien har bidragit till ökad kunskap om CSR och hur företag kommunicerar sitt CSR-arbete 

via sina hemsidor. I inledningen ställdes frågor som vi sökte svar på genom undersökningen. 

Resultatet bekräftade bland annat att det finns olika tillvägagångssätt för att kommunicera 

CSR. Hållbarhetsrapporter och textsektioner på hemsidan var de vanligaste 

kommunikationssätten. Vi kunde se likheter och skillnader i hållbarhetsrapporterna och 

socialt och miljömässigt ansvarstagande är det som hållbarhetsrapporterna fokuserar mest på.  

Med resultatet som bakgrund anser vi att det är positivt att fler företag kommunicerar sitt 

CSR-arbete på internet, trots att det är frivilligt arbete.  

 

Trots detta ser vi att företagen på flera punkter måste jobba tydligare med sitt CSR-arbete. 

Företagen idag lägger ner olika mycket fokus på de olika CSR-kategorierna. Det ekonomiska 

ansvarstagandet hamnar i skymundan hos många av de studerade företagen vilket kan framstå 

som att de döljer något. Genom att endast framhäva en CSR-kategori, exempelvis socialt 

ansvarstagande, menar vi att företagen selektivt fokuserar på det som de anser är viktigast. 

Genom att medvetet lägga olika fokus på kategorierna och ge de olika mycket utrymme väcks 

frågor. Försöker företagen dölja något? Varför ger de inte verklighetstrogna exempel i sina 

hållbarhetsrapporter? Speglar verkligen hållbarhetsrapporterna det arbete som företagen 

genomför? Det är svåra frågor att besvara men vi anser att det idag skulle behövas mer 

standardiserade lagar och förordningar som företagen kan följa. Det skulle även behövas 
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någon typ av organisation, på nationell eller global nivå, som granskar företagen och ser till 

att arbetet de presenterar verkligen genomförs och efterföljs.   

6.5 Förslag till vidare studier  

Nedan presenteras förslag till vidare studier, grundade på frågor och observationer som 

kommit till vår uppmärksamhet under tiden författandet av denna uppsats.   

 

Studien kombinerade två metoder för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa 

metoder skulle kunna utvecklas separat i vidare studier. Den kvantitativa delen skulle i en 

kommande studie kunna göras mer omfattande genom att lägga till fler variabler, så som fler 

kategorier, frekvent använda ord och textlängd. I den kvalitativa delen skulle 

materialstorleken kunna utökas genom att lägga till flera branscher och företag. Därtill skulle 

också en studie kunna genomföras där en jämförelse sker mellan företag från olika länder för 

att se om kulturkontexten skiljer företagen åt.  

 

Det skulle även kunna genomföras en mer detaljerad studie av hemsidorna och jämföra CSR 

kommunikationen med de traditionella medierna och inte endast via deras hemsida. 

Ytterligare ett förslag är att i den kvalitativa delen göra en djupare textanalys utifrån olika 

textgenrer och perspektiv.  
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7. Sammanfattning 

Företagens ansvar benämns ofta som CSR. Idag finns det inget allmänt sätt att definiera eller 

kommunicera CSR. Studien avhandlar på vilket sätt som företag idag kommunicerar CSR via 

sina hemsidor och hållbarhetsrapporter.  

 

För att besvara syftet med tillhörande frågeställningar användes två metoder. I första delen av 

studien användes en enklare kvantitativ innehållsanalys för att skapa en kartläggning över 

vilket sätt företagen har valt att kommunicera CSR via sina hemsidor. I studiens andra del 

användes en kvalitativ textanalys för att på ett djupare plan studera hur företagen valt att 

kommunicera CSR i sina hållbarhetsrapporter. De texter som studien avgränsats till i analysen 

var framsidorna, innehållsförteckningarna samt VD:ns ord. Analysobjekten valdes ut ifrån 

MKG Hospitality samt World Air Transportation Statistics. I den kvantitativa delen valdes 

totalt 20 företag ut och med hjälp av ett strategiskt urval analyserades fyra företag i den 

kvalitativa delen av studien. Dessa fyra företag är Air France, Carlson Rezidor Hotel Group, 

Delta Air Lines samt Marriott International.  

 

De teoretiska ramverk som varit utgångspunkt för studien har varit teorier och tidigare 

forskningar kring CSR och hur det kommuniceras på internet. Studien utgår bland annat från 

Granqvists kategorisering av CSR, Capriottis studier kring CSR på internet samt Dawkins syn 

på CSR och kommunikation.  

 

Studien visar att det finns inget allmänt och gemensamt sätt att kommunicera CSR via 

hemsidor. Det finns både likheter och skillnader i hur företagen har valt att kommunicera CSR 

via sina hemsidor och hållbarhetsrapporter. Majoriteten av företagen har valt att kombinera 

flera kommunikationssätt medan ett fåtal enbart använder sig av ett sätt för att kommunicera 

sitt CSR-arbete. Studien visade att totalt 90 procent av de utvalda företagen på något sätt valt 

att kommunicera sitt CSR-arbete på sin hemsida.  En likhet som återfanns mellan företagen i 

den kvalitativa delen av studien var att de till stor del använder sig av samma ordval för att 

tydliggöra vem det är som står bakom CSR-arbetet. En viktig slutsats som framkommit av 

studien är att det sociala och miljömässiga ansvarstagande hamnat i fokus hos företagens 

hållbarhetsrapporter.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Lista på studerade företag  

 

Hotellkedjorna som vi valt att studera är:  

1. Accor Hotels 

2. Best Western  

3. Carlson Rezidor Hotel Group  

4. Choice Hotels International  

5. Hilton Worldwide  

6. Home Inns  

7. InterContinental Hotels Group 

8. Marriott International  

9. Starwood Hotels & Resorts  

10. Wyndham Worldwide 

 

Flygbolag vi valt att studera är:  

1. Air France 

2. American Airlines 

3. China Eastern Airlines 

4. China Southern Airlines 

5. Delta Air Lines  

6. Lufthansa 

7. Ryanair  

8. Southwest Airlines 

9. United Airlines  

10. US Airways 
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Bilaga 3. Urvalskriterier till hållbarhetsrapporter 
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Bilaga 4. Kombinationer av CSR-arbete på företagens hemsidor.  
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Bilaga 5. Länkar till studerade hållbarhetsrapporter 

Corporate Social Responsibility Report 2012, Air France 

http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_s

ocial_responsability_2011.pdf 

 

Sustainability Report 2012, Carlson Rezidor Hotel Group 

http://media.corporateir.net/media_files/irol/20/205430/Rezidor_Responsibility_Report_2012.

pdf 

 

Corporate Responsibility Report 2012, Delta Air Lines 

http://news.delta.com/file.php/3554/dal_crr_2012.pdf 

 

Sustainability Report 2011-2012, Marriott International  

http://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/MarriottSustainabilityRe

port_date2011and2012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsability_2011.pdf
http://corporate.airfrance.com/fileadmin/user_upload/pdf/Divers/air_france_klm_corporate_social_responsability_2011.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/20/205430/Rezidor_Responsibility_Report_2012.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/20/205430/Rezidor_Responsibility_Report_2012.pdf
http://news.delta.com/file.php/3554/dal_crr_2012.pdf
http://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/MarriottSustainabilityReport_date2011and2012.pdf
http://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/MarriottSustainabilityReport_date2011and2012.pdf

