
    
 
 

“Goodness  is  the  only  investment  
that  never  fails”  

  - 
En  studie  om  hur  Volvo  Cars  kommunicerar  Corporate  

Social  Responsibility  på  sin  webbplats  
  
  

  

  

  

FÖRFATTARE:                   Manne  Hultén  

                                                                       Lukas  Benedikt  Rommel    

KURS:                                               Medie-  och  kommunikationsvetenskap  C,  Uppsats  

                                                                       Examensarbete/kandidatuppsats  15  hp  

PROGRAM:                             Medie-  och  kommunikationsvetenskapliga  programmet  

EXAMINATOR:                   Susanne  Almgren  

HANDLEDARE:                 Maria  Nilsson  

TERMIN:         Höstterminen  2017  

 



1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

JÖNKÖPING UNIVERSITY    Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Högskolan för lärande och kommunikation  Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

Höstterminen 2017                                                                                                                        

Sammanfattning
  

Författare: Manne Hultén och Lukas Benedikt Rommel 
Uppsatsens titel: ”Goodness is the only investment that never fails” - En studie om hur Volvo 
Cars kommunicerar CSR på sin webbplats 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 70 

 
 
Idag implementerar allt fler företag CSR-strategier i sina verksamheter. Trots att många 
konsumenter tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor är det ändå inte 
speciellt många som är medvetna om vilka som engagerar sig och hur de engagerar sig. Att 
kommunicera kring sitt engagemang blir därför en avgörande faktor för organisationer som vill 
skapa trovärdighet och förstärka sitt varumärke. Tidigare forskning pekar på att det är en svår och 
komplicerad uppgift att kommunicera kring CSR.  
 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur biltillverkaren Volvo Cars 
kommunicerar CSR på sin webbplats. Studien undersöker både hur kommunikationen är uppbyggd 
utifrån textens stil och meddelandets innehåll men också hur frekvent företaget kommunicerar sitt 
ekonomiska, sociala och miljömässiga engagemang samt hur kommunikationen är inramad mot 
företagets primära intressentgrupper utifrån de tre motiven från triple bottom line-teorin.  
Volvo Cars är intressant att undersöka i detta sammanhang eftersom företaget är en del av en 
bransch som har en stor inverkan på miljön. Dessutom beskriver företaget sig själv som aktiv 
deltagare i hållbarhetsfrågor. 
 
Studien har genomförts genom en tillämpning av två kvalitativa innehållsanalyser och en 
kvantitativ innehållsanalys. Data har hämtats från Volvo Cars landningssida för hållbarhet och från 
företagets hållbarhetsrapport från 2015. Materialet har analyserats utifrån triple bottom line-teorin, 
intressentmodellen och ett konceptuellt ramverk för CSR-kommunikation.  
 
Uppsatsens resultat visar att Volvo Cars CSR-kommunikation är relationsbyggande och innehåller 
ett förhållandevis komplicerat och “tungt” språk. Företaget kommunicerar sitt engagemang kring 
miljö mest frekvent och kommunikationen är inramad väldigt olika till de respektive 
intressentgrupperna. 
 

Sökord: CSR, Volvo Cars, landningssida, hållbarhetsrapport, innehållsanalys, kommunikation 
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Today, more and more companies are implementing CSR-strategies into their businesses. 
Although many consumers find it important that companies engage in sustainability issues, there 
are still not that many who are aware of who engages and how they engage. Therefore, it is 
essential for organizations to communicate about their CSR engagement in order to create 
credibility and maximize business returns. Previous research show that communicating CSR is a 
difficult and complicated task.  
 
The purpose of this thesis is to create an increased understanding in how the car manufacturer 
Volvo Cars communicates its CSR commitment on their corporate website. The study examines 
how the communication is structured based on style and message content, how often Volvo Cars 
communicate their economic, social and environmental commitments and how the communication 
is framed to various stakeholder groups based on the three motives from the triple bottom line-
theory. Volvo Cars is interesting to investigate in this context since the company is part of an 
industry that has a major impact on the environment. In addition, the company also describes itself 
as an active participant in sustainability-issues.  
 
The study has been conducted by using two qualitative and one quantitative content analysis. 
The data was collected from Volvo Cars landing page of sustainability and from the company's 
sustainability report from 2015. The data has been analyzed based on the triple bottom line-
theory, the stakeholder model and a conceptual framework for CSR-communication.  
 
The findings of this thesis show that Volvo Cars CSR-communication is relationship building and 
contains a relatively complicated and “heavy” language. The company communicates its 
commitment about environment most often and the communication is framed very differently to 
various stakeholder groups. 
 

Keywords: CSR, Volvo Cars, landing page, sustainability report, content analysis, communication 
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Begreppslista  
  

 

I detta avsnitt sammanfattas centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen. Dessa definieras 

utifrån dess innebörd för att underlätta förståelsen för läsaren.  

  
 

●   Organisation - En sammansättning av en grupp människor med ett gemensamt 

syfte/intresse.  

  

●   Corporate Social Responsibility (CSR) – Ett företags frivilliga åtagande för hållbar 

utveckling. Dessa initiativ implementeras utöver de regleringar och lagar som krävs av 

företag.  

 

●   Triple Bottom Line-teorin - CSR kategoriseras utifrån tre motiv; ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt. En teori som demonstrerar denna kategorisering heter triple bottom line-teorin.  

 

●   Intressenter - Grupp, individ eller annan aktör som kan påverka, eller påverkas av ett 

företags verksamhet. 

 

●   Landningssida - Undersida på en webbplats.  
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1.  Introduktion  

 I följande kapitel presenteras uppsatsens ämne och bakgrundsinformation för studien. 

Bakgrundskapitlet berör CSR, CSR-kommunikation samt fallstudieobjektet Volvo Cars. Vidare 

presenteras studiens problemformulering, syfte och de frågeställningar som studien ämnar till 

att besvara.

 
 

1.1  Inledning    
 

I dagens näringsliv har det blivit allt viktigare för organisationer och företag att värdera sina beslut 

utifrån mer än bara ekonomiska aspekter och lönsamhet (Grankvist, 2012). De traditionella 

affärsstrategierna är inte nödvändigtvis tillräckliga längre för att bestämma en verksamhets 

framgång. En ökad globalisering och digitalisering har gjort att utbudet av information är större än 

någonsin (Crevani & Mörndal, 2017). Samhället har blivit både mer medveten, men också mer 

aktiv, i debatten kring hållbarhet (Grafström, Göthberg, & Windell, 2015). Detta har i sin tur 

tvingat företagen att arbeta utifrån nya riktlinjer för att bevara sitt rykte och för att maximera sin 

affärsnytta. Allt fler organisationer väljer därför att implementera hållbarhetsstrategier i sina 

verksamheter som ofta samlas under begreppet Corporate Social Responsibility - CSR.  

 

Parallellt med att konsumenterna idag ställer högre krav på att företag engagerar sig i CSR, har 

också kraven på att företagen informerar om sina CSR-aktiviteter ökat (Morsing & Beckmann, 

2006). De olika affärsorganisationerna förväntas agera både transparent och upprätthålla  en öppen 

kommunikation gentemot omvärlden. Att kommunicera kring CSR är dock ingen enkel uppgift. 

Morsing och Beckmann (2006) skriver att det finns en problematik kring vilket förhållningsätt ett 

företag ska ha till sin CSR-kommunikation vilket skapar problem både vid planeringen och 

implementeringen av kommunikationen. Många organisationer tenderar därför att misslyckas med 

just denna del av CSR-arbetet. 

 

Ett företag som är del av en bransch som ofta förekommer i mediedebatten kring CSR, mycket på 

grund av dess negativa påverkan på den globala uppvärmningen, är biltillverkaren Volvo Cars. Att 
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Volvo Cars konsekvent arbetar med och kommunicerar kring CSR blir därför viktigt både för att 

förstärka sitt eget varumärke, men också för att ta ställning mot de tilltagande påtryckningarna från 

samhället. Volvo Cars beskriver på sin webbplats att de är ett människocentrerat företag – ett 

varumärke för ”dem som bryr sig om andra och den värld vi lever i” (Volvo Cars, 2017). Enligt 

företaget är den här beskrivningen kärnan i deras affärsverksamhet och utgångspunkten för 

företagets arbete inom hållbarhet. Mot bakgrund av att Volvo Cars framhåller att de arbetar aktivt 

med CSR, finns det ett intresse och en anledning till att undersöka hur de i praktiken kommunicerar 

och visar sitt engagemang inom detta. Att det dessutom anses vara svårt att som företag lyckas 

med sin CSR-kommunikation gör ämnet extra intressant. 

 

Denna uppsats ämnar att undersöka hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats.  
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1.2.  Bakgrund  

1.2.1  CSR  
  

Historiskt sett har det funnits tydliga distinktioner mellan det industrialiserade samhällets tre delar; 

den civila, den privata och den offentliga sektorn (Grankvist, 2012). Dessa tre delar har länge 

agerat självständigt och haft en ömsesidig konsensus om vilket samhällsansvar som ska tas - eller 

inte tas. Under 1800-talet i Storbritannien ansåg man att förmögna personer hade ett särskilt ansvar 

att dela med sig av sina privata rikedomar och lösa diverse samhällsproblem. Det skulle dröja 

decennier innan företagen som de själva ägde agerade utifrån samma värdegrunder. Med tiden fick 

välfärdssystemet större plats inom de politiska debatterna och det statliga deltagandet i företagen 

ökade. Detta ritade i sin tur om gränserna för ansvarstagandet och ökade pressen på företagens 

samhällsansvar. Ett fåtal företag började profilera sig med insatser för samhället som i sin tur ledde 

till en kedjereaktion där fler företag såg vikten av att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Ur ett 

företagsperspektiv kallas detta för ansvarsfullt företagande. 

Genom åren har nya begrepp för ansvarsfullt företagande uppkommit. Ett av de mest kända 

begreppet kallas för Corporate Social Responsibility - CSR (Grankvist, 2012). Corporate Social 

Responsibility myntades första gången 1970 av Milton Friedman (Borglund, De Geer, 

Hallvarsson, 2008). Friedman yrkade på att ett företag ansvarar för att producera produkter och 

tjänster, samt att samhällsnyttan maximeras parallellt med företagets vinst. Detta var alltså ett 

ansvarstagande enbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom åren har definitionen evolverat till att 

även inkludera aspekter kring sociala- och miljömässiga ansvarstagande som i sin tur har 

formaliserat det moderna synsättet av CSR. Nedan presenteras två definitioner av CSR som ger en 

tydlig och nyanserad bild kring det moderna synsättet av strategin och dess innebörd.  

  “När ett företag på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet 

och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver” 

-   Löhman och Steinholtz, 2003, sid 15  
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“Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag på eget initiativ aktivt engagerar 

sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl 

anställda som kunder och ägare – och stärker också tillväxten och lönsamheten” 

                                                                                -     CSR Sweden, 2006 

1.2.2  CSR-kommunikation    

Morsing och Schultz (2006) definierar CSR-kommunikation enligt följande beskrivning: 

"kommunikation som designas och distribueras av företaget själv om sin CSR-insats". Idag är 

CSR-rapportering inte reglerad, men företag publicerar frivilligt CSR-information. Detta genom 

att använda olika kommunikationsbärare, som distribueras via antingen skriftliga och muntliga 

kanaler (Nielsen och Thomsen, 2008). De skriftliga kanalerna är framförallt företags webbplatser 

men också broschyrer och annonser. De muntliga kanalerna är mellan människor och sker på 

möten, seminarier, workshops, evenemang, mässor och liknande. CSR hanteras oftast av CSR-

avdelningar, men ibland också av kommunikationsavdelningar. Dessa två deltar i ett samarbete 

gällande hållbarhetsfrågor. Samarbetet mellan CSR och kommunikationsavdelningen är viktigt 

då den sistnämnda oftast har en närmare koppling till den strategiska ledningen som formaliserar 

CSR-arbetet (Johansen, Nielsen, Pollach & Thomsen, 2012). Internet har reducerat kostnaden för 

att producera och distribuera aktuell CSR-information. Även om detta tillåter organisationer att 

sprida mer information om ämnen av särskilt intresse för en större grupp av intressenter är det 

fortfarande viktigt all CSR-kommunikation hanteras noggrant för att maximera dess påverkan på 

intressenterna (Wylie & Ward, 2014). 

1.2.3  Volvo  Cars  

Volvo Cars grundades 1925 i Sverige under namnet Volvo Personvagnar (Volvo Cars, 2017). 

Företagets affärsidé var att producera säkra bilar för det svenska klimatet. Under 74 år ingick 

Volvo personvagnar i den svenska Volvokoncernen innan amerikanska fordonstillverkaren Ford 

Motor Company köpte upp personbilstillverkning 1999. Idag är kinesiska Zhejiang Geely Holding 

Group majoritetsägare i företaget. Volvo Cars erbjuder i nuläget nio olika bilmodeller i olika 

format. Produktionen bedrivs i Sverige, Kina, Belgien och Malaysia. Företaget har över 30 000 

anställda runt om i världen där cirka 60 % arbetar i Sverige. Volvo Cars har länge varit en aktörer 
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inom bilindustrin som har förknippats med hög säkerhet - mycket på grund av goda resultat i 

diverse säkerhetstester. Nyligen har företaget också reformerat sin verksamhet till att bli mer 

miljövänlig. I ett pressmeddelande, publicerat den femte juli 2017, beskriver Volvo Cars att 

företaget från och med år 2019 enbart kommer att tillverka bilar som drivs av elmotorer eller 

elmotorer i kombination med förbränningsmotorer. Volvo Cars menar på att den teknologiska 

utvecklingen, priset och konsumenternas efterfrågan är faktorerna som lett till tidpunkten för 

beslutet (Mynewsdesk, 2017). Tre av de renodlade elbilarna ska vara Volvomodeller, de övriga 

två kommer att vara elektrifierade prestandabilar från ”Polestar”, Volvo Cars så kallade 

prestandamärke.  

 

Volvo Cars engagerar sig aktivt i frågor som rör CSR (Volvo Cars, 2017). Företaget är bland annat 

en medgrundare av FN:s Global Compact, ett frivilligt initiativ för att genomföra universella 

hållbarhetsprinciper. Initiativet obligerar deltagare att eliminera mutor, utpressning och andra 

former av korruption men också att proaktivt utveckla politik och konkreta program för att ta itu 

med korruption internt och inom sina försörjningskedjor. Företagen utmanas också att arbeta 

gemensamt och ansluta sig till det civila samhället för att verka mot en transparent global ekonomi 

(United Nations Global Compact, u,å). Arbetet med CSR styrs av en, för det ändamålet speciellt 

utvald, styrelse där Volvo Cars president och verkställande direktör ingår. Styrelsen ansvarar 

huvudsakligen för att hållbarhetsstrategin verkar parallellt med företagets generella strategi, 

ekonomiska målsättning och utgår från Volvo Cars kärnvärden. Volvo Cars har en öppen dialog 

med sina intressenter (se bilaga 4) kring frågor kopplade till CSR. Volvo Cars beskriver att 

intressenternas åsikter kring företagets CSR-arbete är centrala för utvecklingen av verksamheten. 

Dessa intressenter är även dem som avgör om företaget har levt upp till sitt ansvar.  

 

Enligt en undersökning producerad av Box LR som har intervjuat företagsledare från 

finansmarknaden är Volvo Cars det företag inom svenskt näringsliv som är bäst på värdeskapande 

kommunikation 2017 (Dagens Industri, 2017). Företaget har sedan de blev uppköpta av Zhejiang 

Geely Holding Group fokuserat allt mer på att kommunicera kärnvärden om lyx och premium 

(Svenska dagbladet, 2017). Kommunikation framhåller också starka värden av “svenskhet”, vilket 

bland annat presenteras i företagets reklamkampanj “Made by Sweden” och i företagets 

reklamfilmer (Volvo Cars, 2017). För att erhålla exponering hos pressen visar företaget årligen 
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upp sina nya modeller i fyra olika Motor Shows som hålls i Geneve, Shanghai, Beijing och Detroit. 

Man har dragit ned på sponsringen på de flesta plan, men ökat engagemanget och investeringen i 

seglingstävlingen Volvo Ocean Race. Företagets webbplats har också reformerats och gjorts mer 

användarvänlig för konsumenterna. Man har både uppdaterat dess design men också funktionen 

där konsumenten kan bygga ihop sin egen Volvobil (Volvo Cars, 2017). Volvo Cars unika 

återförsäljningslokaler har fått en gemensam och uppdaterad Skandinavisk inredning för att 

upprätthålla och kommunicera varumärkets kärnvärden och dess associationer. Företaget 

kommunicerar även tillgängligheten av “fullständig service” genom att erbjuda varje ny köpare en 

personlig servicetekniker.  
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1.3  Problemformulering  
  

När kvalitet och tillgänglighet för produkter och tjänster är likvärdig gäller det för företag att 

utmärka sig på nya sätt. Parallellt med växande debatterna kring miljö och etik, som står högt upp 

på dagordningen, har företag möjlighet att utstråla “goodwill” genom ställningstagande för hållbart 

företagande (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Huruvida ett företag kan framkalla affärsmässiga fördelar och erhålla legitimitet genom att 

engagera sig i CSR är idag inte längre en fråga, utan snarare en realitet. Tidigare forskning 

publicerad av Doyle och Stern (2006) framhåller att CSR-engagemang främjar utvecklingen av 

innovation, differentiering och tillförlitlighet för en organisation. Diskussionen kring CSR handlar 

idag istället, i hög utsträckning, om hur företagen bör kommunicera kring sitt engagemang 

(Morsing & Beckmann, 2006).  

 

Att kommunicera kring CSR är en svår uppgift. Många organisationer tenderar att stöta på problem 

både vid planering och implementering av kommunikationen då begreppet inte har en allmängiltig 

definition eller innehåller några tydliga riktlinjer. Vad som är allmänt känt är dock att 

kommunikationen måste vara fabricerad så att engagemanget uppfattas som genuint och 

trovärdigt. Misslyckas ett företag att skapa förtroende genom kommunikationen kan en hel 

verksamhet ta skada. Många organisationer är därför försiktiga med att kommunicera kring just 

CSR (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Denna problemformulering skapar sedermera ett 

intresse för att undersöka hur ett globalt företag i praktiken kommunicerar kring sitt engagemang 

inom CSR.  
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1.4  Syfte  och  frågeställningar  
  

Syftet med denna uppsats är att, genom en tillämpning av tre innehållsanalyser, undersöka hur 

biltillverkaren Volvo Cars kommunicerar kring sitt engagemang inom CSR på företagets 

officiella webbplats. Utifrån uppsatsens syfte har tre frågeställningar formulerats: 

 

•   Hur är Volvo Cars CSR-kommunikation uppbyggd utifrån textens stil och meddelandets 

innehåll på företagets landningssida för hållbarhet?  

 

•   Hur är Volvo Cars CSR-kommunikation inramad mot företagets primära 

intressentgrupper i hållbarhetsrapporten utifrån det ekonomiska, miljömässiga och sociala 

CSR-motivet?  

 

•   Hur frekvent kommunicerar Volvo Cars ord kopplade till företagets ekonomiska, 

miljömässiga och sociala engagemang i hållbarhetsrapporten?  
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2.  Forskningsöversikt  

 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning kring CSR och CSR-kommunikation. Vidare 

presenteras studiens forskningslucka som har identifierats utifrån den tidigare forskningen.                

  

2.1  CSR  

Tidigare forskning från Grafström, Göthberg och Windell (2006) beskriver att trots stora 

ansträngningar att definiera begreppet CSR finns det egentligen ingen allmängiltig bild som 

beskriver strategins innebörd och hur den ska appliceras i en affärsverksamhet. De riktlinjer och 

regler som existerar är fortfarande otydliga där den individuella tolkningen ofta ligger till grund 

för hur ett företag väljer att agera. Tvärvetenskaplig forskning har ännu inte kunnat definiera 

lämpliga kommunikationsteorier, modeller eller koncept för att förankra CSR till den strategiska 

kommunikationsplaneringen, utan de existerande riktlinjerna utgår framförallt från FN:s Global 

Impact initiativ (Nielsen & Thomsen, 2012). Tidigare forskning lyfter också fram att många studier 

inom forskningsfältet CSR har fått osammanhängande resultat beroende på vilket företag som har 

studerats (Dahlén & Lange, 2017). 

En studie författad av Hopkins (2007) poängterar att de främsta skälen till att företag engagerar 

sig i CSR är för att förbättra sitt rykte, främja innovation, motivera anställda och att det är ett krav 

från kunder. Basu och Palazzo (2008) har utifrån sin forskning kommit fram till att det finns tre 

huvudmotiv för ett företag att engagera sig i CSR. Det första motivet är för att tillfredsställa sina 

intressenter. Det andra motivet är för att främja sin lönsamhet då CSR-engagemang kan fungera 

som ett instrument för att förbättra ett företagets ekonomiska konkurrenskraft. Det tredje och sista 

motivet är för att förbättra företagets rykte. 

Forskning publicerad av Melin (2004) pekar på att konsumenter överlag får positiva associationer 

av företag som är engagerade i CSR. Hopkins (2007) argumenterar även han för att 

implementering av CSR-strategier kan förbättra ett företags rykte. Detta uppnås i sin tur genom att 

företaget via sitt engagemang blir mer trovärdig och förbättrar relationen med sina intressenter. 

Enligt en undersökning av verkställande direktörer, författad av The Economist, svarade 55,2% av 



16  

dem att CSR var av högsta prioritet. Tre år tidigare var denna siffra bara 33,9%. Hela 68% av de 

tillfrågade direktörerna antog att CSR:s roll och betydelse skulle öka i framtiden (Illia, 

Zyglipodpoulos, Gonzales, Romenti & Rodriguz-Canavos, 2013). 

 

Forsknings producerad av Grankvist (2012) pekar på att den filantropiska inställning och det 

socialistiska styret har lett till att Sverige föredrar en CSR-inriktad lagstiftning före frivilliga CSR-

åtaganden för företag. I en jämförande studie mellan spansk och svensk CSR-kommunikation, som 

på många plan är väldigt lik, framgår det att Sverige fokuserar mer på etiska ansvarsområden 

medan de spanska är mer fokuserat på socialt ansvar (Manuel, Delgado & Sousa, 2014). Resultat 

från tidigare forskning visar även på att västvärldens CSR-konstruktion även verkar generaliserbar 

i Volvo Cars ägarland Kina (Dolen, Kolk & Ma, 2015).  

 

Samtidigt som många menar på att CSR är något positivt finns även de som är kritiska mot 

strategin. Forskning från David Henderson (2002) beskriver att ett företags primära mål alltid ska 

vara att maximera sin ekonomiska vinst. När ett företag väljer att arbeta med CSR spenderas 

mycket kapital vilket med tiden kan påverka aktieägarnas avkastning. Peter Frankental (2001) är 

också kritisk mot CSR och beskriver i sin forskning att många företag använder CSR som ett 

renodlat PR-verktyg, trots att företagen inte arbetar utifrån dessa riktlinjer. Borglund, De Geer och 

Hallvarsson (2008) riktar kritik mot existerande CSR-modeller som anses vara otillräckliga för att 

ge en adekvat förståelse för CSR och dagens affärsmiljö. Vidare pekar denna forskning också på 

att det kan vara svårt för företag att avgöra vilka intressentgrupper de bör rikta sig mot, vilket 

emellertid kan skapa konflikter både inom den egna organisationen men också mellan företaget 

och intressentgrupperna. 

2.2  CSR-kommunikation  
  

En studie författad av Schmeltz (2012) beskriver att konsumenter tycker att det är viktigt att ett 

företag arbetar med CSR. Ändå är det förhållandevis få konsumenter som är medvetna om vilka 

som engagerar sig och hur de engagerar sig. Det är därför viktigt att företag sprider information 

och kommunicerar kring sitt engagemang. Kotler och Lee (2011) menar att CSR-kommunikation 

främjar ett företags varumärkespositionering och kundgenomströmning vilket i sin tur leder till 
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ökade försäljningssiffror. Forskning publicerad av Paetzold (2010) pekar på att kommunicera 

kring CSR är ett sätt för företag att utmärka sig mot sina konkurrenter och förstärka sitt varumärke. 

Företagen tenderar idag att fokusera alltmer på att bygga upp starka varumärken som ett 

konkurrensmedel då det är svårare att kopiera ett varumärke än det är att kopiera en produkt eller 

tjänst (Falkheimer & Heide, 2004). Bhattacharya, Sen och Korschun (2006) har författat en rapport 

som studerar CSR utifrån ett marknadskommunikativt perspektiv. I studien beskriver författarna 

att det är viktigt för företag att kommunicera kring sina engagemang men också att använda CSR-

engagemang som marknadsföring. Studien beskriver vidare att CSR-kommunikation främjar 

konsumenternas attityder till ett företags produkter och tjänster och bidrar till att konsumenterna 

har lättare att identifiera sig med varumärket. 

 

Forskning från Du, Bhattacharya och Sen (2010) beskriver att det är viktigt att ett företag anpassar 

sin CSR-kommunikation utifrån sina intressentgrupper och deras specifika behov för att 

kommunikationen ska bli effektiv. Även forskning från Morsing och Beckmann (2006) framhåller 

att CSR-kommunikation blir framgångsrik när den behandlar intressenternas informationskrav och 

dessa krav varierar beroende på vilken typ av intressent den avser att rikta sig till. Författarna 

beskriver vidare att det blir allt viktigare att föra en dialog, så kallad tvåvägskommunikation, med 

sina intressenter gällande CSR-engagemang 

 
Grafström, Göthberg & Windell (2008) har författat en studie som framhåller att företag främst 

kommunicerar CSR på sin webbplats. På webbplatsen är företagsrapporter den viktigaste 

budskapsbäraren. Pressmeddelanden är dock genom inverkan från nyhetsartiklar och företags 

Facebook-sidor effektivare kanaler att distribuera CSR-kommunikation genom (Lee & Young, 

2016). En studie författad av Morsing och Beckmann (2006) presenterar tre olika 

kommunikationsstrategier för CSR; intressentinformtionsstrategin, intressentresponsstrategin och 

intressentinvolveringsstrategin. Intressentinformationsstrategin bygger på att ett företag via 

envägskommunikation sprider information om sina CSR-aktiviteter genom exempelvis 

pressmeddelanden eller webbplats. Företag som använder sig av intressentinformationsstrategin 

anser ofta att det räcker att informera om hur de engagerar sig och vilka fördelar deras engagemang 

har eller kommer få. Den andra strategin som forskningen presenterar kallas för 

intressentresponsstrategin. Strategin bygger på att kommunikationen sker både inifrån företaget  
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Och utifrån allmänheten. Företaget strävar dock inte efter att förändra sitt arbete utifrån 

allmänhetens åsikter, utan arbetar snarare för att påverka allmänhetens attityder. Den tredje 

strategin kallas för intressentinvolveringsstrategin. Strategin bygger på en tvåvägskommunikation 

där företaget distribuerar information till sina intressenter och sedan tar in intressenternas 

synpunkter som utvärderas och appliceras i företagets framtida CSR-kommunikation 

 

Forskning från Morsing och Beckmann (2006) beskriver att det är en svår uppgift att kommunicera 

CSR då begreppet har många olika definitioner och riktlinjer. Detta leder sedan till att 

organisationer inte vet vilka riktlinjer de ska följa och hur de ska planera kommunikationen. 

Författarna förklarar vidare att en organisation måste vara lyhörd på vad marknaden efterfrågar 

och utforma kommunikationen så att initiativen till CSR känns trovärdiga. Misslyckas ett företag 

att skapa förtroende i sin kommunikation kan detta få stora konsekvenser på hela verksamheten. 

Tidigare forskning från Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) beskriver att många 

organisationer är försiktiga med att kommunicera kring sitt CSR-engagemang eftersom det kan 

leda till att de blir kritiserade för att de inte engagerar sig tillräckligt eller med rätt intentioner. 

Författarna vidhåller också att ett företag som kommunicerar sina CSR-åtaganden frekvent och i 

stora mängder riskerar att kan gå miste om sitt förtroende då initiativen inte upplevs som 

trovärdiga. Denna trend har därtill försvårat processen för företag med genuina CSR-ambitioner 

att skapa förtroende hos konsumenterna (Nielsen & Thomsen, 2012). 

2.3  Forskningslucka    
  

Det finns liknande karaktärsdrag inom forskningssamtalet gällande CSR och CSR-

kommunikation, vilket är att definitionen av CSR är diffus och skiljer sig inom olika världsdelar 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2006). Att ett företag kan framkalla affärsmässiga fördelar av 

att kommunicera kring CSR pekar åtskillig forskning på (Kotler & Lee, 2010; Paetzold, 2010; 

Falkheimer & Heide, 2004). Hur ett företag i praktiken kommunicerar kring sitt engagemang finns 

det färre undersökningar kring. Den mest övergripande forskningen gällande CSR-kommunikation 

berör kommunikationens effekt på ett varumärke, olika kommunikationsstrategier, vilka 

kommunikationskanaler som tillämpas mest frekvent och att det är svårt att som företag lyckas 
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med sin CSR-kommunikation (Kotler & Lee, 2010; Morsing & Beckmann, 2006; Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008).  

 

Då denna studie strävar efter att undersöka hur ett företags CSR-kommunikation är uppbyggd samt 

hur frekvent de kommunicerar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga engagemang berör 

uppsatsen två områden som inte har studerats tillsammans tidigare. Genom att därtill också studera 

hur kommunikationen är inramad gentemot företagets primära intressentgrupper utifrån det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala motivet, skapas en tydlig forskningslucka som uppsatsen 

ämnar att fylla. Tidigare forskning lyfter också fram att många studier inom CSR har fått 

osammanhängande resultat beroende på vilket företag som har studerats (Dahlén & Lange, 2017). 

Det finns därför också ett behov av att tillföra en studie till forskningsfältet som kan bidra till ett 

mer konsekvent resultat i framtiden.  
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3.  Teoretiska  utgångspunkter    

Följande kapitel bidrar med bakgrundsinformation om begrepp och teorier som ligger till grund 

för studien och dess analysdel. Teorikapitlet berör triple bottom line-teorin, ett konceptuellt 

ramverk för CSR-kommunikation samt intressentmodellen. 

  

3.1  Triple  bottom  line-teorin  

I denna studie har triple bottom line-teorin tillämpats för att undersöka hur frekvent Volvo Cars 

kommunicerar ord kopplat till teorins tre motiv; ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vidare har 

teorin också implementerats för att undersöka hur kommunikationen är inramad mot företagets 

olika intressentgrupper utifrån det tre motiven.  

 

CSR kategoriseras ofta utifrån tre motiv; ekonomiskt, miljömässigt och socialt (Grankvist, 2012) 

En teori som demonstrerar denna kategorisering kallas för triple bottom line-teorin. Triple bottom 

line-teorin utvecklades 1994 av den brittiska hållbarhetskonsulten John Elkington (The Economist, 

2009). Elkingtons teori bygger på att en verksamhet inte uteslutande kan fokusera på att vara 

ekonomiskt lönsam, utan också måste värdera sina handlingar utifrån sociala och miljömässiga 

aspekter för att främja en positiv utveckling över en längre tidsperiod. Grafström (2011) beskriver 

att konsumenter ställer allt högre krav på att företagen ska agera transparent. Genom att producera 

och presentera en hållbarhetsplan utifrån triple bottom line-teorin kan företagen tillfredsställa detta 

behov och samtidigt påvisa företagets miljömässiga och sociala ansvarstagande. Savitz (2012) 

hävdar att en grundläggande tanke bakom triple bottom line-teorin är att beräkna vinster och 

förluster i förhållanden till miljömässiga och sociala värden. Då det traditionella affärsbeslutet 

fattas genom att jämföra förväntade kostnaderna med förväntade vinsterna, är det lätt att ignorera 

de sociala och miljömässiga värdena. Om dessa värden istället läggs samman och mäts med samma 

mätvärde som det ekonomiska värdet blir det lättare att se effekten av ett beslut och att bedöma 
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beslutets relevans och lämplighet. Detta kan leda till att ett företag blir mer benäget till att vidta 

åtgärder som är till nytta för både företaget och samhället.  

Figur som demonstrerar triple bottom line-teorin 

 

Ekonomiskt motiv 

Det ekonomiska motivet handlar om att en verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt som gör 

den lönsam, där aktieägarna förses med avkastning på investerat kapital. Om ett företaget inte är 

lönsamt kan det inte heller bidra till det miljömässiga och sociala motivet då dessa engagemang 

även har ett pris som kan räknas i kronor och ören (Grankvist, 2012). 

 

Miljömässigt motiv 

Det miljömässiga motivet bygger på att en verksamhet ska drivas på ett sätt som inte skadar 

miljön och våra naturresurser negativt på ett långsiktigt plan. Det miljömässiga motivet berör alla 

delar av verksamheten (Grankvist, 2012). 

 
Socialt motiv 
Det sociala motivet handlar om att driva en verksamhet med hänsyn till samhället och dess 

välbefinnande, oavsett om de handlar om att minska fattigdom, främja jämlikhet eller försäkra 

sig om att arbetare hos underleverantörer har rimliga arbetsvillkor. Det sociala motivet berör 

både sociala frågor i samhället men också frågor inom den egna organisationen. (Grankvist, 

2012). 
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3.2  Konceptuellt  ramverk  för  CSR-kommunikation      
  

I denna studie har riktlinjer från det konceptuella ramverket implementerats i analysen för att 

urskilja om meddelandena i företagets CSR-kommunikation innehåller dessa element.  

 

Du, Bhattacharya och Sen (2010) har konstruerat ett ramverk som demonstrerar de bakomliggande 

faktorerna som påverkar effektiviteten vid kommunikationen av CSR. Ramverket är uppdelat i tre 

områden: ”CSR-kommunikation”,” beredskapsfaktorer” och ”kommunikationsresultat”. Denna 

studie kommer enbart koncentrera sig på mot den del av ramverket som berör “CSR-

kommunikation” och mer specifikt “meddelandets innehåll”. Ramverket framhåller att ett CSR-

meddelande bör betona en eller flera av följande faktorer för att bli effektivt: hur företaget 

engagerar sig, vilka motiv företaget har med sitt engagemang eller vilken inverkan företagets 

engagemang har fått.  

 

Engagemang - beskriver vad företaget engagerar sig i kopplat till CSR. Att betona företagets 

engagemang är effektivt eftersom företagets intressenter får information om vad företaget gör 

kopplat till CSR. För att engagemanget ska bli trovärdigt är det fördelaktigt vara långsiktig. Om 

ett företag exempelvis donerar ett engångsbelopp till ett miljöprojekt kommer troligen 

misstankar att skapas om att företaget bara gör det för att visa att de engagerar sig. Om ett 

företag istället donerar en mindre summa under en längre period ökar trovärdigheten att de 

faktiskt vill bidra till projektet (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010). 

 

Motiv - beskriver vilka motiv företaget har med sitt CSR-engagemang. En viktig utmaning inom 

CSR-kommunikation är att minska skepticismen bland intressenterna. Ett effektivt 

tillvägagångsätt för att göra detta kan vara att beskriva vilka motiv som ligger bakom 

engagemanget. Ett företag bör erkänna att det både finns ett affärsmässigt och ett miljö/socialt 

motiv bakom ett engagemang om så är fallet (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010). 

 

Inverkan - beskriver vilken inverkan och vilka fördelar ett företags CSR engagemanget har fått. 

Genom att beskriva vilken inverkan företaget har fått utifrån sitt engagemang blir företagets CSR-
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engagemang mer verklighetstroget då företaget faktiskt beskriver vad de har åstadkommit (Du, 

Bhattacharya, & Sen, 2010) 

3.3  Intressentmodellen  
  

I denna studie kommer riktlinjer från intressemodellen att appliceras i analysdelen för att urskilja 

företagets primära intressentgrupper och utreda hur kommunikationen är inramad mot dessa 

utifrån de tre motiven från triple bottom line-teorin.  

 

Intressentmodellen beskriver ett företags relation till sina intressenter (Morsing & Schultz, 2006). 

Modellen grundar sig på att ett företag beroende av sina intressenter på samma sätt som 

intressenterna är beroende av företaget. I intressemodellen definieras en intressent som en “grupp, 

individ eller annan grupp som kan påverka, eller påverkas av företagets verksamhet”. Modellen 

framhåller att ett företag behöver upprätthålla en god relation med alla sina intressenter för att bli 

framgångsrik. Carroll och Buchholtz (2003) delar in ett företags intressenter i primära och 

sekundära intressenter. De primära intressenterna har vanligtvis större inflytande och en direkt 

påverkan på företaget. De sekundära intressenterna har generellt mindre inflytande även fast de 

också påverkar och blir påverkade av företaget indirekt. Primära intressenter definieras som; 

aktieägare, anställda, investerare, kunder, samhället, leverantörer samt partners. Sekundära 

intressenter definieras som; media, nationella och internationella myndigheter, branschorgan och 

konkurrenter. 

 

Harrison och Freeman (1999) riktar också kritik mot modellen då han menar att det finns en risk 

att företaget ignorerar de olikheter som finns bland intressentgrupperna, vilket kan leda till att 

konflikter uppstår mellan intressenterna och företaget.  

 

Nedan presenteras en figur som demonstrera intressentmodellen utifrån primära och sekundära 

intressenter. 
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Figur som demonstrera intressentmodellen utifrån primära och sekundära intressenter 

     



25  

4.  Metod  

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapssyn, metodval och de insamlingsmetoder som 

använts till studien. Vidare innehåller kapitlet tillvägagångssätt för de tre analyserna samt dess 

reliabilitet och validitet. 

  

4.1  Vetenskapssyn  

Inom samhällsvetenskapens tolkningslära skiljer man ofta på två olika inriktningar: hermeneutik 

och positivism (Andersson, 2014). En hermeneutisk ansats bygger på tolkning av texter och 

budskap. En text innehåller ofta budskap och innehåll som inte framgår på en manifest nivå. 

Genom att studera texten utifrån det hermeneutiska synsättet kan dess latenta innehåll också 

framställas. Materialet tolkas således utifrån ett subjektivt förhållningssätt. En positivistisk ansats 

handlar om att materialet studeras utifrån logiska observationer där mätningen ska kunna upprepas 

med ett identiskt resultat. Denna studie utgår både från en hermeneutisk och positivistisk ansats då 

materialet har studerats både subjektivt utifrån dess latenta innehåll men också via numeriska 

observationer med ett resultat som kan återupprepas.  

4.2  Metodval  

Urvalet av metod har i denna studie baserats på studiens syfte och frågeställningar men också 

utifrån den insamlade empirin. Bryman (2011) definierar tre huvudsakliga insamlingsmetoder 

inom forskning: kvalitativa, kvantitativa och flermetodsforskning. En kvalitativ metod lägger stor 

vikt vid att skapa sig en djupare förståelse av materialet som avser att undersökas  medan en 

kvantitativ metod syftar till att generalisera ett större material för att tydliggöra generella strukturer 

som ofta presenteras i form av siffror (Bergström & Boréus, 2012). En flermetodsforskning 

kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. Då syftet med denna uppsats är att grundligt och 

nyanserat studera hur ett företag kommunicerar CSR på sin webbplats har både en kvalitativ och 

kvantitativ metod tillämpas. Studien klassificeras följaktligen som flermetodsforskning. Fördelen 

med att kombinera två metoder är det bidrar till en djupare förståelse av materialet. Bryman (2011) 
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beskriver vidare att en avhandling kan bli “starkare” om fokus ligger på olika områden där 

styrkorna hos den ena metoden kompenserar svagheterna för den andra metoden. 

4.3  Datainsamling  och  urval  

Vid insamling av data till en undersökning kategoriseras materialet till antingen primär och 

sekundär data (Jacobsen, 2002). Primär data är material som har samlats in av forskaren själv, 

exempelvis via intervjuer. Sekundär data är material som sedan tidigare har sammanställts av 

annan person och hämtats från en redan befintlig källa. För att uppfylla studiens syfte har ett 

selektivt urval tillämpats vid inhämtning av data. Den insamlade data är av sekundär karaktär då 

all data är hämtad från Volvo Cars webbplats. Det strategiska urvalet att enbart hämta data från 

Volvo Cars webbplats grundar sig på att webbplatsen hade det största omfånget av information 

kring företagets CSR-arbete. Innan data avgränsades till företagets webbplats studerades även 

Volvo Cars sociala mediekanaler i form av Facebook och Instagram samt skriftliga broschyrer. Då 

dessa kanaler inte innehöll tillräckligt med information kring företagets arbete inom CSR valdes 

de bort.  

 

Efter en noggrann undersökning av företagets webbplats avgränsades sedan datan till allt 

textmaterial på företagets landningssida för hållbarhet och i företagets hållbarhetsrapport. Genom 

att studera två olika plattformar av företagets CSR-kommunikation kan vi med studien få en mer 

övergripande bild kring hur företaget kommunicerar CSR. Valet att hämta data från landningssidan 

grundade sig på att den var den mest lättillgängliga källan för att få en överblick kring företagets 

CSR-engagemang. Hållbarhetsrapporten valdes ut eftersom den hade det största och mest specifika 

omfånget av information kring företagets CSR-engagemang. Lee och Young (2016) beskriver 

vidare att företagsrapporter är den vanligaste kanalen för CSR-kommunikation, vilket motiverade 

vårt urval av hållbarhetsrapporten än mer. Den hållbarhetsrapport som har valts ut är den som i 

skrivande stund var publicerad senast, det vill säga 2015 (Volvo Cars, 2017). För beskrivning av 

data (se kapitel 5.1). 
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4.4  Tillvägagångssätt  
  

Denna studie har genomförts med hjälp av en flermetodsforskning där två kvalitativa 

innehållsanalyser och en kvantitativ innehållsanalys har tillämpats. Genom att kombinera flera 

metoder kunde en övergripande förståelse skapas för hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin 

webbplats. Inledningsvis har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats på Volvo Cars landningssida 

om hållbarhet för att studera hur kommunikationen är uppbyggd utifrån textens stil och 

meddelandets innehåll. Därefter har ytterligare en kvalitativ innehållsanalys tillämpats på 

företagets hållbarhetsrapport för att undersöka hur kommunikationen är inramad mot företagets 

primära intressentgrupper utifrån det ekonomiska, sociala och miljömässiga CSR-motiven från 

triple bottom line-teorin. Slutligen har en kvantitativ innehållsanalys implementerats på företagets 

hållbarhetsrapport för att undersöka hur frekvent företaget kommunicerar ord kopplade till det 

ekonomiska, sociala och miljömässiga CSR-motiven från triple bottom line-teorin. 

4.5    Kvalitativ  innehållsanalys  av  landningssida  
  

En kvalitativ innehållsanalys syftar till att ta fram det väsentliga innehållet i ett textmaterial. Detta 

uppnås genom att studera dess delar, helhet och kontext (Esaiasson, 2012).   Syftet med den 

kvalitativa innehållsanalysen av landningssidan var att undersöka hur Volvo Cars kommunikation 

är uppbyggd. Fokus på analysen ligger främst på hur kommunikationen är konstruerad sett till 

textens stil samt vad meddelandena i kommunikationen betonar. 

4.5.1  Textens  stil    
  

Textens stil har undersökts utifrån Hellspong och Ledins modell kring stildrag i text (Hellspong & 

Ledin, 1997). Genom att studera texten på landningssidan med hjälp av denna modell kan textens 

stil, budskap och relationen mellan sändare och mottagare urskiljas. Hellspong och Ledins modell 

är uppdelad i fyra olika fokusområden: textuell stil, kontextorienterad stil, ideationell stil och 

interpersonell stil.  

 

Textuell stil - Undersöker om texten enkel eller komplicerad, lätt eller tung samt om den är 

koncentrerad eller onödigt ordrik (Hellspong & Ledin, 1997). Huruvida en text är “enkel” eller 
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“komplicerade” baseras på språkets utformning. En enkel text innehåller inte svåra ord samtidigt 

som en komplicerad text gör det. Huruvida en text är “lätt” eller “tung” baseras på hur meningarna 

är utformade, det vill säga om de är komplicerade eller inte. Huruvida en text är “koncentrerad” 

baseras på om texten innehåller ord och satser som har en funktion. En “onödigt ordrik” text 

innehåller många onödiga satser och ord.  

 

Kontextorienterad stil - Undersöker om texten använder sig av ett alldagligt eller fackspråk 

(akademiska ord etc.) och om texten innehåller skriftspråk eller talspråk (Hellspong & Ledin, 

1997). 

 

Ideationell stil - Undersöker hur textens budskap presenteras och om texten är tydlig eller otydlig 

(Hellspong & Ledin, 1997). En tydlig text är lätt att förstå sett till budskapet samtidigt som en 

otydlig text är svår att förstå sett till textens budskap.  

 

Interpersonell stil - Undersöker hur texten är konstruerad gentemot mottagarna och ifall den är 

engagerande eller neutral (Hellspong & Ledin, 1997). En text som lägger stor vikt vid mottagarna 

och bjuder in dessa är framförallt “dialogisk” medan en text som bara beskriver vad avsändaren 

själv gör är mer “monologisk”. 

4.5.2  Meddelandets  innehåll  
  

Meddelandets innehåll har undersökts med hjälp av Du, Bhattacharya och Sen (2010) ramverk för 

effektiv CSR-kommunikation. Ramverket beskriver att ett CSR-meddelande bör betona en eller 

flera av följande faktorer för att bli effektivt: “engagemang”, “motiv” eller “inverkan”. 

Meddelandena på Volvo Cars landningssida för hållbarhet kommer följaktligen att studeras 

noggrant för att urskilja om kommunikationen innehåller en redogörelse för hur företaget 

engagerar sig, vilka motiv företaget har med sitt CSR-engagemang och vilken inverkan företagets 

engagemang har fått.  
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4.6  Kvalitativ  innehållsanalys  av  hållbarhetsrapport    
  

Den kvalitativa innehållsanalysen av hållbarhetsrapporten undersöker hur kommunikationen är 

inramad mot företagets primära intressentgrupper utifrån det ekonomiska, miljömässiga och 

sociala CSR-motiven från triple bottom line-teorin. Analysen har genomförts genom att djupläsa 

hållbarhetsrapporten och utifrån denna djupläsning bryta ut meningar som tydligt riktar sig mot en 

specifik intressentgrupp. För urskilja vilken intressentgrupp de meningar som har brutits ut riktar 

sig mot har vi sökt på namnen på de olika intressentgrupperna i hållbarhetsrapporten till exempel 

“customers”. I stycken som innehåller ordet “customers” har därifrån relevanta meningar brutits 

ut som uppenbart riktar sig mot intressentgruppen “customers”. Dessa meningar har därefter 

studerats djupgående för att urskilja vilket eller vilka CSR-motiv (ekonomi, miljö eller socialt) 

som kommunikationen framhäver och ramar in mot till den specifika intressentgruppen.  

 

De utvalda intressentgrupperna har definierats utifrån Carroll och Buchholtz (2003) beskrivning 

av primära intressentgrupper från intressentmodellen. Enligt Carroll och Buchholtz (2003) är ett 

företags primära intressentgrupper: shareholders (aktieägare), employees (anställda), investors 

(investerare), customers (kunder), society (samhället), suppliers (leverantörer) samt partners 

(partners). Intressentgruppen “partners” har inte implementerats i analysen eftersom det är en 

generell term som täcker alla intressentgrupperna (Antoma, u.å.). Intressentgruppen “investerare” 

har inte heller undersökts i analysen då Volvo Cars investerare i hög utsträckning är aktieägarna 

som redan studeras.  

 

För att presentera resultatet på ett tydligt sätt har en tabell konstruerats som visas nedan. Tabellen 

innehåller fyra kolumner. Första kolumnen heter “intressent”. Denna kolumn beskriver vilken 

intressentgrupp som innehållet berör. Nästkommande kolumn heter “kapitel”. Denna kolumn 

beskriver i vilket kapitel de meningar som har valts ut återfinns i hållbarhetsrapporten. Den 

efterkommande kolumnen heter “textutdrag”. I denna kolumn kommer de meningar som valts ut 

från hållbarhetsrapporten att presenteras. Den sista kolumnen heter “CSR-motiv”. I denna kolumn 

presenteras det CSR-motiv (ekonomiskt, miljömässigt, socialt) som dessa meningar framhäver och 

ramar in. 
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 Intressent                            Kapitel                              Textudrag                       CSR-motiv  

Customers    

Shareholders    

Employees    

Suppliers    

Society     

  

4.7  Kvantitativ  innehållsanalys  av  hållbarhetsrapport  
  

En kvantitativ innehållsanalys syftar till att generalisera ett större material för att tydliggöra 

generella strukturer som ofta presenteras i form av siffror (Bryman, 2002). Den kvantitativa 

innehållsanalysen i denna studie syftar till att kartlägga hur frekvent Volvo Cars kommunicerar 

ord kopplade till det ekonomiska, miljömässiga och sociala CSR-motivet från triple bottom line-

teorin i sin hållbarhetsrapport.  

 

Tillvägagångssättet för denna analys är uppdelat i fem steg. Först studerades vår valda analysenhet, 

det vill säga Volvo Cars hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten innehåller 60 sidor med en 

“population” av 18278 ord, inklusive innehållsförteckning. Därefter skedde en kodning av 

variabelvärden (ord) som var kopplade till någon av de tre variablerna i detta fall CSR-motiven; 

ekonomi, miljö och socialt. Dessa ord placerades sedan i en kodbok och strukturerades in i de tre 

variabelkolumnerna baserat på vilket motiv som ordet var kopplat till. Datorn analyserade sedan 

antal träffar för varje ord. Antal träffar för alla ord som strukturerade under respektive CSR-motiv 

i kodbok adderades sedan för att ge ett totalt variabelvärde. Genom att addera hur många gånger 

alla variabelvärden som var kopplade till den specifika variabeln fick vi fram en numerisk kvantitet 

per CSR-motiv. Denna siffra beskrev hur många gånger företaget har kommunicerat ord kopplade 

till motiven “ekonomi”, “miljö” och “socialt”. Detta blir då ett mått på vilket CSR-motiv företaget 
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kommunicerar mest frekvent kring. Orden som har används och kategoriseras utifrån respektive 

CSR-motiv har motiverats utifrån allmän kännedom (se bilaga 5). Bergström och Boréus (2012) 

menar att ett material i ett tidigt skede måste avgränsas och samlas in, där urvalet kan grunda sig 

på en allmän kännedom gällande det specifika forskningsområdet. Ett analysinstrument måste 

sedan konstrueras som noterar den insamlade datan. I detta fall har vi, utifrån våra valda kategorier, 

konstruerat en kodbok som bidragit till att vi kan notera den insamlade datan. Nedan presenteras 

en utförlig beskrivning steg för steg av tillvägagångsättet för analysen. 

 

Steg 1   

Identifiera ord i hållbarhetsrapporten som var kopplade till det specifika CSR-motivet. 

Exempel: Ethic = sociala motivet 

Exempel: Pollution = miljö motivet 

Exempel: Sales = ekonomiska motivet 

 
Steg 2  

Orden kopplade till det olika CSR-motivet strukturerades upp i kodbok i kolumnen för det 

specifika CSR-motivet.  

Exempel: Ethic placerades i kolumnen med rubriken “socialt”,  

Exempel: Pollution placerades i kolumnen i kolumnen med rubriken “miljö”, 

Exempel: Sales placerades i kolumnen med rubriken “ekonomi”  

 
Steg 3  

Varje ord räknades utifrån hur många gånger det hade nämnts i rapporten,  

Exempel: Ethic nämndes 20 gånger i rapporten. 

Exempel: Pollution nämndes 15 gånger i rapporten. 

Exempel: Sales nämndes 10 gånger i rapporten 

 
Steg 4  

Antal träffar på alla ord som var kopplade till de specifika CSR-motivet adderades sedan.  

Exempel: Träffar på Ethic + alla andra ord som hade kategoriserats under “socialt” adderades.  

Exempel: Träffar på Pollution + alla andra ord som hade kategoriserats under “miljö” adderades 
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Exempel: Träffar på Sales + alla andra ord som hade kategoriserats under “ekonomi” adderades 

 
Steg 5  

Genom att addera hur många gånger alla ord som var kopplade till det specifika CSR-motivet fick 

vi fram ett resultat i form av en siffra per CSR-motiv. Denna siffra beskrev hur många gånger 

företaget har kommunicerat ord kopplade till det miljömässiga, sociala och ekonomiska motivet.  

 

Exempel: Antal träffar på Ethic + alla andra ord som hade kategoriserats under “socialt” adderades 

och resulterade = 350 träffar. 

Exempel: Antal träffar på pollution + alla andra ord som hade kategoriserats under “miljö” 

adderades och resultatet blev = 430 träffar 

Exempel: Antal träffar på Sales + alla andra ord som hade kategoriserats under “ekonomi” 

adderades och resultatet blev 323 träffar.  

 

Kodbok    
Analysenheten för kodboken är Volvo Cars hållbarhetsrapport från 2015. CSR-motiven som 

tabellen nedan visar utgår ifrån triple bottom line-teorin och utgör analysens tre variabler. 

Kodboken motsvarar enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängerud och Towns (2005) en mall 

för hur variabler och variabelvärden antecknas. Kodningen gjordes på engelska ord.  

  
  V1 Socialt          V2 Miljö                 V3 Ekonomiskt 

Social X Environment X Eco(nomical) X 

Employees  Emissions  Business  

Ethic  Energy  Customers  

Health  CO2  Sales  

Diversity  Waste  Orders  

Society  Climate  Profit  
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Corruption  Bio(logical)  Growth  

Human rights  Electrified  Investment  

Inclusion  Recycling  Price  

Gender balance  Pollution  Capital  

Total:  Total:  Total:  

 

V = Variabel/CSR-motiv 
X = Variabelvärden/sökträffar som har identifierats i rapporten till det specifika ordet. 
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4.8  Trovärdighet      
  

Validitet beskriver huruvida en studie faktiskt mäter det som den avser att mäta. Detta baseras på 

huruvida de instrument och redskap som används är lämpliga för undersökningens specifika 

ändamål (Bryman, 2002). Inom forskningen bryts validitet ner till intern och extern validitet. Den 

interna validiteten fokuserar på huruvida metodens design skapar möjligheter för att kunna dra 

korrekta slutsatser. Den externa validiteten fokuserar på om resultaten kan generaliseras och 

appliceras på andra fall. I denna studie har två insamlingsmetoder kombinerats vilket således gör 

att empirin studeras både på en djupgående nivå och genom kvantitativ data och statistik. Detta 

gör att analysen omfattar flera områden som bidrar till att möjligheten ökar för att kunna dra 

korrekta slutsatser. De instrument och redskap som har tillämpats i studien har noggrant valts ut 

för uppfylla rapportens syfte. Detta gör följaktligen att metodens design skapar möjligheter för att 

kunna dra korrekta slutsatser. Då denna studie bara fokuserar på ett enskilt fallstudieobjekt, skulle 

troligen den externa validiteten bara kunna uppnås på en studie som studerar samma företag. För 

att öka studiens validitet har vi utifrån en noggrann avvägning sorterat bort teoretisk och empirisk 

data som inte var relevant för denna studie. Denna bortsortering har både tillämpats på material 

kring CSR och CSR-kommunikation men också från Volvo Cars webbplats.  
  
Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en undersökning är, vilket baseras på om undersökningen går 

att återupprepa vid ett senare tillfälle med samma metoder och utge ett likvärdigt resultat. 

Reliabiliteten bestäms med utgångspunkt i hur mätningen är utförd och hur materialet har 

bearbetats (Bryman, 2002). I denna studie har två kvalitativa undersökningar tillämpats som till 

stor del grundar sig på forskarnas egna tolkningar. Detta medför följaktligen att undersökningen 

troligen går att upprepa och utge ett likvärdigt resultat om studien utförs av samma personer. I 

studiens kvantitativa innehållsanalys har kategoriseringen av ord kopplade till CSR-motiven 

baserats på en subjektiv tolkning. Kategoriseringen är noggrant utarbetad och vi anser därför att 

sannolikheten att en framtida studie skulle generera i ett likvärdigt resultat är hög. Då Volvo Cars 

ständigt förändrar och utvecklar sitt arbete med CSR och kommunikationen kopplat till detta skulle 

troligen en liknande analys i framtiden generera i ett annorlunda resultat. Hade en likande 

undersökning gjorts inom en rimlig tidsperiod med samma metoder hade troligen resultatet blivit 

likvärdigt.  
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5.  Empiri    

I följande kapitel presenteras en överblick av data som analyseras i studien. Inledningsvis 

beskrivs allt textmaterial på Volvo Cars landningssida om hållbarhet utifrån dess rubriker, 

därefter beskrivs Volvo Cars hållbarhetsrapporten från 2015 utifrån dess innehållsförteckning.

 

5.1  Beskrivning  av  landningssida  för  hållbarhet  utifrån  rubriker 
 

1. Sustainability - Under denna rubrik framhåller Volvo Cars att företaget är ett människocentrerat 

bilföretag och ett varumärke för människor som bryr sig om andra liksom den värld vi lever i. 

Ställningstagandet handlar om att tänka om (re-thinking) hållbarhet som går ut över operationen, 

bilarna och samhället. Med det menas att tänka över, eller tänka igen, innan beslut tas som påverkar 

världen och människors liv. Vidare beskriver företaget att detta synsätt har inspirerats från det 

svenska ordet “omtanke”. Därmed är “omtanke” namnet för företagets hållbarhetsprogram.  

 

2. Pioneering responsible business - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars att företaget är en 

stolt medgrundare och medlem av UN Global Compact, ett volontärt initiativ som syftar till att 

implementera universella hållbarhetsprinciper. Sedan år 2000 följs de tio grundläggande 

hållbarhetsprinciperna som innefattar att vidta försiktighetsåtgärder för miljöutmaningar. Därtill 

åtar företaget sig att stötta de riktlinjer och mål för hållbar utveckling som även fungerar som 

grundläggande riktlinjer för verksamhetens hållbarhetsarbete.  

 

3. Impact - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars vilken inverkan företagets engagemang 

inom hållbarhet har fått. Företaget presenterar tre nyckeltal som demonstrerar denna inverkan.  

 

-   43 GWh sparades vi tillverkningen (2016) 

-   3,000 m3 vatten sparades vid Zhangjiakou Engine fabriken 

-    602 ton av metall och 292 ton av aluminium sparades 
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4. Our Code of Conduct - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars att det inte bara handlar om 

vad dem gör, utan hur dem gör det. Omtanke för andra är avgörande och företagets strikta 

uppförandekod säkerställer att de bedriver verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. 

 

5. Slavery and human trafficking statement - Under denna rubrik beskriver företaget att man 

som ett led i företagets långvariga engagemang för internationella mänskliga rättighetsprinciper, 

arbetar för att se till att slaveri och människohandel inte sker inom företagets produktionskedjor 

eller någon annan del av dess verksamhet. 

 

6. Our approach to tax - Under denna rubrik framhåller Volvo Cars att de agerar som en 

ansvarstagande global “skattmedborgare”. Företaget uppmanar till etisk och transparent 

företagande och förtydligar att Volvo Cars följer OECD:s internprissättnings-riktlinjer. De 

beskriver också att de inte använder juridiska personer endast för skatteplanering samt lämnar sina 

skattepositioner i enlighet med gällande regler och krav. Volvo Personvagnars skattepolitik är 

godkänd av Volvo Personvagnars styrelse. 

 

7. Tell us - Under denna rubrik beskriver företaget att alla som arbetar vid, eller med, Volvo Cars 

bör känna sig bekväma med att belysa frågor eller oroligheter gällande etiska problem eller fall av 

oenigheter. Företaget uttalar sig om att stötta en kultur av öppenhet, integritet och ansvarstagande. 

Här hänvisas även till en länk där anställda har möjlighet att rapportera kring något av ovanstående 

problem.  

 

8. Ethical Leadership - Under denna rubrik lyfter Volvo Cars fram att företaget 2017 utseddes 

till “World's Most Ethical Company” av Ethisphere Institutet, som är en global ledare inom 

utveckling av etiska verksamhetsstandarder. Detta menar företaget är en välkommen bekräftelse 

av deras omfattande “Compliance and Ethics Programme” som arbetar för att säkerställa att alla 

anställda och företagspartners agerar ansvarsfullt och etiskt. Denna rubrik avslutas med att 

företaget beskriver att de är förpliktade att främja en kultur av etiskt ledarskap.  
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5.2  Beskrivning  av  Volvo  Cars  hållbarhetsrapport  utifrån  
innehållsförteckning 

 

1. CEO Comment - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars att företaget vid år 2025 ska ha 

levererat 1 miljon elektrifierade bilar till marknaden. Denna vision ska ligga i centrum för hela 

företagets produktion och hållbarhetsstrategi. Sedermera tar företagets verkställande direktörer 

Håkan Samuelsson upp målet att fortsätta arbeta mot visionen att ingen ska förlora sitt liv eller lida 

allvarliga skador i en ny Volvobil. Han talar även om expansionen av industrin till Kina samt 

jobbtillväxten. Slutligen beskriver Samuelsson även ambitionen att upprätthålla organisationens 

goda arbetsförhållanden, mångsidighet och inkludering på arbetsplatsen samt ger en kort 

sammanfattning till företagets ekonomiska resultat under det gångna året.  

 

2. Corporate Strategy - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars företagets syfte, vision, mission 

och mål. På andra sidan presenteras varumärkets profil och kärnvärden.  

 

3. Economic Highlights 2015 - Under denna rubrik presenteras siffror och text om rekord i sålda 

bilar, fokuset på premiumsegmentet och expanderingen av industrilokaler.  

 

4. Environmental Highlights 2015 - Under denna rubrik presenteras företagets approach 

gentemot miljöpåverkan. Sedan beskrivs produkten och operationen. 

 

5. People Highlights 2015 - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars sin företagskultur. Den så 

kallade “organisationshälsan” utvärderas årligen och visar resultat av god kommunikation mellan 

de olika leden. Företaget är även en av de mest eftertraktade arbetsplatserna såväl nationellt som 

internationellt. Arbetsvillkoren beskrivs utförligt på en egen underkategori och det förtydligas att 

säkerhetsstandarden är densamma oavsett var fabriken är belägen. Mångsidighet och inkludering 

är också en egen underrubrik där ökningen av kvinnor inom företaget får mycket utrymme. De två 

sista sidorna handlar om arbetsvillkor ur ett etiskt och juridiskt perspektiv som appliceras inom 

ledarskap och även bekämpar korruption. 
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6. Societal Highlights 2015 - Under denna rubrik beskriver företaget att de vill vara en positiv 

deltagare i samhället och dess utveckling. Företaget eftersträvar ökad trafiksäkerhet, värnar om ett 

hållbart samarbete med sina partners, underleverantörer och institutioner. De presenterar även 

framstegen mot självkörande bilar som i framtiden potentiellt kan minska utsläppen och olyckor i 

trafiken.  

 

7. Our company impacts - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars främst hur företaget kan 

effektivisera sin energiförbrukning på sina fabriker. Därtill försöker de minimera CO2 utsläppen 

och återvinna så mycket material som möjligt. Anställda sätts i fokus och de poängterar att 

företaget värnar om ett hälsosamt Work life balance och säkra arbetsförhållanden. För att 

upprätthålla de goda arbetsvillkoren siktar ledningen också på att anställa multikulturell personal 

samt fler kvinnor inom ledande positioner.  

 

8. The impacts of our products - Under denna rubrik beskriver företaget förbrukningen av 

produkten som säljs och dess säkerhet. Företaget siktar mot en förhöjd Life-cycle performance där 

en ny Volvobil ska hålla längre än någonsin. Här nämns sedan visionen om att fortsätta förbättra 

sin säkerhetsstandard som ska leda till att ingen människa omkommer eller skadar sig allvarligt i 

en Volvobil.  

 

9. Our role in society - Under denna rubrik berättar Volvo Cars om företagets ambition att 

samarbeta med institutioner och organisationer för att gemensamt värna om vår planet. Resterande 

delar handlar om att dela med sig av data och information för att skydda fotgängare och cyklister 

i trafiken samt hur företaget arbetar med etiskt ledarskap och mänskliga rättigheter.  

 

10. Stakeholder engagement and materiality analysis - Under denna rubrik förtydligar företaget 

vikten av långvariga relationer med intressenterna och vilka kommunikationsplattformer de 

använder. I grafik presenteras intressenterna och en intern intressentundersökning som visar på 

vilka frågor intressenterna anser att företaget borde prioritera för närvarande. 

 

11. Sustainability management and governance - Under denna rubrik beskriver Volvo Cars hur 

och vem som arbetar med hållbarhetsfrågorna. Vidare presenterar företaget vilka instanser som 
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ansvarar för vilka områden och kortfattat hur dessa arbetar. I grafik presenteras sedan de 

hållbarhetsåtaganden som rapporten presenterar samt en mall för företagsstrukturen.   

 

12. Sustainability Scorecard - Under denna rubrik presenteras tabeller för ekonomisk-, 

anställnings-, säkerhets-, utsläpps-, material-, och energiförbrukning.  

 

13. GRI Index -Under denna rubrik presenteras data för hållbarhetsredovisning utifrån Global 

Initiativ Index riktlinjer. 

 

14. About the report - Här beskriver företaget kortfattad hållbarhetrapportens innehåll samt 

upphovet och utformningen till hållbarhetsrapporten från 2015.  
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6.  Analys  &  Resultat  

 
I följande kapitel analyseras empirin utifrån begrepp och teorier som har presenterats tidigare i 

rapporten.  Inledningsvis analyseras landningssidan kvalitativt utifrån text. Därefter följer en 

kvalitativ innehållsanalys om kommunikationens inramning mot företagets intressentgrupper. 

Slutligen görs en kvantitativ innehållsanalys av kommunikationsfrekvens utifrån CSR-motiven.  

  

6.1  Kommunikations  uppbyggnad  
  

Den kvalitativa innehållsanalysen av Volvo Cars landningssida för hållbarhet koncentrerar sig på 

textens stil och budskap. Den fokuserar också på meddelandets innehåll där innehållet har jämförts 

med Du, Bhattacharya och Sen (2010) riktlinjer för vad ett CSR-meddelande ska innehålla för att 

bli effektfullt.  

6.1.1  Textens  stil  

 
Textuell stil   

Språket i texten är förhållandevis komplicerat. Många ord som används är svåra att tyda. Ett 

exempel på detta är uttrycket “re-thinking sustainability” som återfinns högst upp på 

landningssidan. Volvo Cars beskriver inte på ett tydligt sätt för vad de menar med detta uttryck, 

vilket kan leda till att mottagaren av texten blir förvirrad. Texten är i sin helhet koncentrerad då 

varje sats och varje ord har tydlig funktion som upplevs relevant. Texten innehåller inte speciellt 

många onödiga ord och satser. Vidare är texten är relativt “tung” då den överlag innehåller långa 

meningar. Nedan presenteras ett utdrag från landningssidan som demonstrerar detta element: 

-   As a part in our long-standing commitment to internationally proclaimed human rights 

principles, the Volvo Cars Slavery and Human Trafficking Statement explains how we are 

working to make sure that slavery and human trafficking does not occur within our supply 

chains or in any other part of our business. 
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-   Volvo Cars, 2017 

Kontextorienterad stil    

Den kontextorienterade stilen som genomsyrar texten på landningssidan är skriftspråklig och inte 

talspråklig. Detta medför att texten upplevs som seriös. Vidare innehåller texten en blandning av 

ett fackspråk och ett alldagligt språk. Genom att texten innehåller en blandning av ett fackspråk 

och alldagligt språk blir den inte för formell och upplevs som förhållandevis lätt att ta in. Nedan 

presenteras ett utdrag som demonstrerar textens kontextorienterade stil: 

Since 2000, we have endeavored to observe the Ten Principles of the Global Compact — 

including the adoption of a precautionary approach to environmental challenges. We are 

also committed to supporting the Sustainable Development Goals which guide our 

approach as a business. 

-    Volvo Cars, 2017  

 

Ideationell stil  
 

Den ideationella stil som genomsyrar texten, d.v.s hur budskapet förmedlas bygger framförallt på 

”tydlighet”. Företaget presenterar sitt budskap kring CSR på ett tydligt och konkret sätt. De 

redovisar bland annat exakta siffror kring hur mycket energi, vatten, aluminium och stål som 

sparades under året. Vidare har texten tydliga rubriker kring sina ståndpunkter kring CSR, vilket 

även förbättrar tydligheten i budskapen. Nedan presenteras ett utdrag som demonstrerar textens 

ideationella stil: 

 

As a part in our long-standing commitment to internationally proclaimed human rights 

principles, the Volvo Cars Slavery and Human Trafficking Statement explains how we 

are working to make sure that slavery and human trafficking does not occur within our 

supply chains or in any other part of our business  

-   Volvo Cars, 2017 
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Interpersonell stil 
 

Den interpersonella stilen i texten, d.v.s. hur den är konstruerad gentemot mottagarna är 

engagerande och innehåller främst dialogiska inslag. Genom hela texten skapas en känsla av ett 

stort engagemang gentemot omvärlden och mottagarna. Texten är som tidigare beskrivits 

dialogisk då den bjuder in mottagarna flera gånger och inte bara beskriver vad Volvo Cars själva 

gör. Företaget använder flera gånger ordet ”du” som påvisar att de uppmärksammar och är 

engagerade i mottagarna. Det dialogiska inslaget demonstreras vidare genom att företaget på sin 

landningssida har en rubrik som heter “tell us” där mottagarna kan skriva till företaget angående 

hållbarhetsfrågor: Ett utdrag från texten som demonstrerar textens interpersonella och 

engagerande inslag är:  

 

As a human-centric car company, we are a brand for people who care about other people 

and the world in which we live. This is at the core of our business and of our approach to 

sustainability. 

-   Volvo Cars, 2017 

6.1.2  Meddelandets  innehåll    
  

Du, Bhattacharya och Sen (2010) beskriver att ett CSR-meddelande blir effektfullt om innehållet 

i meddelandet beskriver företagets medverkan i CSR-engagemang genom att betona en eller flera 

av följande faktorer; motiv, engagemang, inverkan. 

 

Volvo Cars framhåller i sin kommunikation att de är ett ”människo-centralt” företag och ett 

varumärke för personer som bryr sig om andra personer och världen vi lever i. De beskriver att det 

är deras plikt är att väga in hållbarhetsaspekter i sin organisation som går bortom företagets 

operationer och bilar och att de alltid tar beslut inom organisationen som baseras på hur det 

påverkar samhället och de personer som är en del av det. Genom att företaget beskriver detta 

redogör de för sitt “motiv” för engagemanget.  
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Volvo Cars beskriver att de arbetar mot hållbara utvecklingsmål där de säkerhetsställer att slaveri 

och människohandel inte uppstår inom deras verksamhet. De förklarar även att de betalar skatt på 

ett korrekt sätt samt att de är medgrundare av FN:s Global Compact - ett frivilligt initiativ för att 

genomföra universella hållbarhetsprinciper. Genom att företaget beskriver detta redogör de för hur 

de ”engagerar” sig.  

 

Volvo Cars presenterar även resultat utifrån sitt engagemang på sin landningssida. Bland annat 

beskriver företaget hur många gigawattimmar som sparades i tillverkning under år 2016, hur 

mycket vatten som sparades vid motoranläggningen “Zhangjiakou” samt hur många ton stål och 

aluminium som sparades vid tillverkningen under 2016. Vidare framhåller också Volvo Cars att 

de har blivit utnämnda till 2017 års mest etiska företag av Ethisphere Institute. Genom att företaget 

beskriver detta redogör de för “inverkan” av sitt engagemang.  

 

Sammanfattningsvis innehåller företagets kommunikation på landningssidan en redogörelse för 

alla tre element (motiv, engagemang & inverkan) som krävs för att ett CSR-meddelande ska bli 

effektfullt. Möjligheten att företagets CSR-kommunikation får ett positivt utfall är således större 

än om deras meddelanden inte innehållit dessa element.  
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6.2  Kommunikationens  inramning  mot  företagets  intressentgrupper    
 

Den kvalitativa innehållsanalysen av hållbarhetsrapporten fokuserar på hur kommunikationen är 

inramad mot företagets primära intressentgrupper utifrån triple bottom line-teorins tre motiv; 

miljö, socialt, ekonomiskt. Genom den kvalitativa innehållsanalysen har citat brutits ut som riktar 

sig mot företagets primära intressentgrupper för att urskilja vilket CSR-motiv dessa citat ramar in.   
 

Tabell för kommunikationens innehåll 

  
     Intressent          Kapitel                Textutdrag                                                                                   CSR-motiv  

Customers The impact of 

our products 

(s.39) 

 

 

 

 

 

Customer 

experience 

(s.12-13) 

 

 

 

 

 

Environmental 

highlights  

(s.10) 

 

 

We are a human-centric car company with a culture that is 

genuinely interested in understanding and anticipating the 

real needs, wants and lives of our customers. This topic is 

about demonstrating that customers can rely on us a 

producer and that we protect what is important to them by 

providing innovative and sustainable solutions in several 

areas.  

 

Omtanke is about protecting you and your world, which we 

do by managing the impacts of our products. We are 

developing vehicles with improved life-cycle performance 

and low-emission to ensure they have less impact on the 

planet. We are also continuing to develop industry-leading 

solutions that further promote, safety, well-being and 

sustainable experiences for the customer.  

 

Increased awareness and concern among consumers on 

climate-related matters, as well as fluctuating fuel prices, has 

led to greater consumer interest in more fuel-efficient 

vehicles. 

 

Miljö och 

socialt  

 

 

 

 

 

 

Miljö och 

socialt 

 

 

 

 

 

  

Miljö 
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Economic 

highlights (s.9) 

Our new models also capitalise on recent investments in our 

Drive-E engine, which optimises vehicle power and fuel 

efficiency for customers. We will renew our entire product 

portfolio in the same manner in the coming years to 

completely rejuvenate our brand identity in the premium 

segment.  

Miljö 

Shareholders 

 

 

 

 

 

 

Economic 

highlights (s.8) 

 

 

 

 

Sales hit a record high in 2015 with 503,127 cars sold, 

largely due to strong growth in Europe and an impressive 

turnaround in our US operations. Our operating profit 

trebled to MSEK 6,620 compared to 2014 and the fact that 

Volvo Cars has been profitable every year since 2010, 

demonstrates our ability to reform and grow at the same 

time.  

Ekonomiskt 

 

 

 

 

 

 

Employees People 

highlights (s. 

16) 

 

 

 

 

 

 

Environmental 

highlights 

(s.10)  

 

 

Health and 

safety (s.18) 

 

 

We provide attractive and stimulating work environments, 

and employee development opportunities, to become a 

healthy and high performing organisation that enables our 

employees to build for the future. During 2015, we held 

approximately 500 different courses for our employees. We 

also strive to maximise career opportunities and offer 

international opportunities through exchange programmes 

within the company. 

 

We incorporate environmental matters into relevant 

employee training and awareness initiatives. For example, 

environment is a topic in our team leader competence 

development programme within manufacturing.  

 

Health and safety transcends our entire organisation and all 

our operations, employees and contractors are governed by 

universal standards, regardless of their geographic location. 

 

Socialt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö 

 

 

 

 

Socialt 
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Sustainability 

management 

and 

governance(s.4

6) 

As the responsibility of every manager and employee, 

sustainability is based on our mission and company-wide 

guidelines. Above all, it is a mindset where all of us as 

individuals consider the social and environmental 

consequences of their day-to-day decisions. 

Miljö och 

socialt 

Suppliers CEO Comment 

(s.4) 

 

 

 

 

Material 

aspect: supplier 

human rights 

assessment 

(s.56) 

Conducting business responsibility also stretches out to our 

supply chain. Our suppliers are not only evaluated on their 

technical and development capabilities, but also need to meet 

social and environmental standards and are subject to a 

sustainability review of their own supply chain.  

 

Human rights requirements are communicated to all 

suppliers through as a part of Terms and 

Conditions. Volvo Cars also has several tools for assessing 

and supporting the improvement of suppliers' sustainability 

performance. 

 

 

Miljö och 

socialt 

 

 

 

 

Socialt 

Society  Sustainability 

commitment 

(s.20) 

 

 

 

 

Societal 

highlights 

2015 (s.22) 

 

 

 

 

 Omtanke is a Swedish word that means “caring” and 

“consideration” but also most importantly “think again”. It 

is the name of our sustainability programme. Our 

commitment is to re-think our sustainability approach, and 

ensure its impact is felt beyond our operations and products, 

and into society. 

 

Our approach to societal issues.  

We have an important role to play in society by using our 

expertise and influence in the automobile industry for social 

benefit. For us, this involves:  

●   Promoting traffic safety in society 

●   Working with our supply chain partners on 

sustainability issues 

Socialt 

 

 

 

 

 

 

Socialt och 

miljö 
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Our role in 

society (s.41) 

 

●   Engaging with key societal stakeholders and 

initiatives  

 

We want to play our part in society, but realise that we are 

restricted in individually creating a better world. By forming 

partnership with global organisations and cooperating to 

achieve common objectives, we can collectively optimise our 

positive societal contribution. 

 

 

 

Socialt och 

miljö 

 

Customers                                                                                                                                                              

Intressentgruppen “customers” (kunder) tilltalas frekvent i rapporten. Volvo Cars bygger 

framförallt sin kommunikation mot kunderna på det miljömässiga-motiv från triple bottom line-

teorin. De citat som valts ut återfinns i kapitlen: “The impact of our products”, “Customer 

experience”, “environmental highlights” och “economic highlights”. I det första textutdraget 

kommuniceras företagets inställning till att alltid sätta kundens behov i förgrunden. Citatet 

framhåller både det sociala och miljömässiga motivet. Nästkommande textutdrag handlar om 

själva benämningen på hållbarhetsstrategin “Omtanke” och de egenskaper som den utgår från. 

Detta innefattar en förlängd livscykel på fordonen, dess säkerhet, lägre miljöskadliga utsläpp och 

hållbarhet. Även detta utdrag ramar både in det sociala och miljömässiga motivet mot företagets 

kunder. Det tredje utdraget framhåller en ökad miljömedvetenhet bland kunderna och arbetet mot 

miljösmartare fordon som ramar in det miljömässiga motivet. Det miljömässiga motivet ramas 

även in i nästkommande utdrag som beskriver att Volvo Cars rör sig mot premiumbilsegmentet 

men bibehåller satsningen mot att optimera energieffektivitet i sina fordon.  

 

Kommunikation gentemot intressentgruppen “kunder” ramar framförallt in det miljömässiga CSR-

motivet. Även det sociala motivet berörs, dock inte lika frekvent som det miljömässiga motivet.  

 

Shareholders 

Intressentgruppen “shareholders” (aktieägare) omskrivs inte i hållbarhetsrapporten. Dock går det 

att argumentera för att företagets presentation av sin lönsamhet och tillväxt riktar sig mot företagets 

aktieägare. Det textutdrag som är hämtat ifrån kapitlet “economic highlights” beskriver ett nytt 
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försäljningsrekord och en stark tillväxt på såväl den Europeiska samt Amerikanska marknaden. 

Här poängteras även att företaget gått med vinst sedan år 2010 vilket visar på en förmåga att 

reformera och växa på samma gång, vilket följaktligen skapar trygghet för aktieägarna.  

 

Volvo Cars kommunikation gentemot aktieägare ramar in det ekonomiska CSR-motivet.   

 

Employees 

Kommunikationen gentemot intressentgruppen “employees” (anställda) påträffas framförallt i 

delarna “people highlights”, “environmental highlights”, “health and safety” och “sustainability 

management and governance”. Det första citatet beskriver företagskulturen som värnar om sina 

anställda i alla organisationens delar och erbjuder kurser för vidareutbildning. Detta utdrag är 

primärt av social karaktär. Nästa textutdrag handlar om säkerhetsregler som appliceras på alla 

Volvos instanser och detta textutdrag ramar in det sociala CSR-motivet. Nästkommande textutdrag 

framhåller att hållbarhetsreglerna appliceras inom hela den internationella verksamheten och har 

för avsikt att upplysa alla anställda om de sociala och miljömässiga konsekvenser deras agerande 

kan medföra. Detta utdrag ramar in det sociala CSR-motivet. Det sista textutdraget beskriver att 

hållbarhetsengagemanget är baserat på företagets uppdrag och riktlinjer där alla som jobbar med 

Volvo Cars tar hänsyn till de sociala och miljömässiga konsekvenserna av deras dagliga beslut. 

Detta utdrag ramar in både det sociala och miljömässiga CSR-motivet.  

 

Kommunikation gentemot intressentgruppen “anställda” ramar framförallt in det sociala CSR-

motivet. Även miljömotivet berörs, dock i mindre utsträckning än det sociala motivet 

 

Suppliers 

Kommunikationen gentemot intressentgruppen “suppliers” (leverantörer) omnämns i bland annat 

“CEO comment”, “material aspect” och “supplier human rights assessment”. Det första utvalda 

utdraget handlar om att inte bara Volvos verksamhet följer riktlinjerna för en hållbar verksamhet 

utan även ställer samma krav på sina underleverantörer. Detta utdrag ramar in det sociala och 

miljömässiga CSR-motivet. Det andra textutdraget är snarlikt men handlar mer konkret om krav 

på underleverantörernas uppfyllnad av “Human rights requirements”. Detta utdrag ramar in det 

sociala CSR-motivet. 
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Kommunikationen gentemot intressentgruppen “leverantörer” ramar framförallt in det sociala 

CSR-motivet. Miljömotivet berörs även. 

 

Society                                                                                                                                                                                  

Kommunikationen gentemot intressentgruppen “society” (samhället) omskrivs i flera kontexter 

bland annat i kapitlena “sustainability commitment”, “societal highlights” och “our role in 

society”. Det första utdraget beskriver namnet (omtanke) på hela hållbarhetsrapporten och dess 

innebörd. Företaget vill omvärdera sin hållbarhetsapproach och säkerställa att de initiativen 

faktiskt når utanför organisationens gränser och påverkar samhället på ett positivt sätt. Detta 

textutdrag ramar in det sociala CSR-motivet. Nästa utdrag sammanfattar i punktform hur Volvo 

Cars vill påverka bilindustrin för att främja samhället. De arbetar för en ökad trafiksäkerhet i 

samhället, anställer enbart hållbara underleverantörer och har ett tätt samarbete med samhällets 

intressenter och organisationer. Detta utdrag ramar in både det miljömässiga och sociala CSR-

motivet. Det sista citatet handlar om samarbetet med globala organisationer och hur de gemensamt 

vill göra världssamhället mer hållbart. Utdraget ramar både in det sociala och miljömässiga CSR-

motivet.  

Kommunikationen gentemot intressentgruppen “leverantörer” ramar framförallt in det sociala 

CSR-motivet. Miljömotivet berörs även. 
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6.3  Kommunikationsfrekvens  av  olika  CSR-motiv 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att kartlägga hur frekvent Volvo Cars 

kommunicerar ord kopplade till det ekonomiska, miljömässiga och sociala CSR-motiven från 

triple bottom line-teorin i sin hållbarhetsrapport. Baserat på detta kan vi urskilja vilket CSR-

motiv företaget lägger störst vikt vid att kommunicera.  

 

  V1 Socialt                          X            V1 Miljö                     X          V3 Ekonomiskt                 

Social 13 Environment 85 Eco(nomical) 29 

Employees 62 Emissions 70 Business 54 

Ethic 57 Energy 61 Customers 32 

Health 42 CO2 36 Sales 14 

Diversity 33 Waste 28 Orders 13 

Society 31 Climate 17 Profit 10 

Corruption 14 Bio(logical) 8 Growth 6 

Human rights 12 Electrified 6 Investment 3 

Inclusion 7 Recycling 4 Price 1 

Gender balance 4 Pollution 2 Capital 1 

Total: 275 Total: 317 Total: 163 

 

V = Variabel/CSR-motiv 

X = Variabelvärden/sökträffar som har identifierats i rapporten till det specifika ordet  

 

      X 
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Genom den kvantitativa analysen av hållbarhetsrapporten framgår det att hållbarhetsrapporten 

“Omtanke” kommunicerar CSR-motivet “miljö” mest frekvent från triple bottom line-teorin. 317 

ord kopplade till CSR-motivet miljö nämndes i rapporten. Begreppet “environment” (miljö) skrevs 

hela 85 gånger. Detta begrepp förekommer i hela rapporten. Därefter hade “emission” (utsläpp) 

70 träffar, som är bilbranschens kanske viktigaste miljöfråga. Detta ord förekommer framförallt i 

det kapitel som heter “operations”.  Ordet “energy” (energi) hade 61 träffar och nämndes i samband 

med den ökade satsningen mot elhybrid-motorer som ska ingå i varje ny Volvobil från och med 

2019. Därefter nämndes ordet “CO2” (koldioxid) 36 gånger, som står i samband med 

utsläppsminimering i rapporten och förekommer frekvent i de numeriska GRI-tabellerna i det sista 

kapitlet som heter “sustainability scorecard”. Efter det finner vi sökordet “waste” (avfall), som 

nämndes 28 gånger. I rapporten förekommer detta ord i samband med industriernas återvinning 

och avfallshantering. Ordet “climate” (klimat) identifierades 17 gånger och då i form av 

satsningarna och samarbetet som företag gör med ihop FN:s Global Compact. “Biological” 

(biologisk) skrevs 8 gånger och nämns i koppling till produkt och klimatmål. Ordet “electrified” 

(elektrifierad) identifierades 6 gånger, framförallt i det kapitlet som berör företagets framtida 

elektrifiering av sina bilar.  “Recycling” (återvinning) återfinns 4 gånger under kapitel “economic 

highlights 2015”. Ordet “pollution” (förorening) identifierades 2 gånger i samband med företagets 

produkt och kapitlet “customer experience”.  

 

Det CSR-motiv som företaget kommunicerade näst mest kring var det sociala CSR-motivet från 

triple bottom line-teorin. 275 ord kopplade till det sociala motivet nämndes i rapporten.  Vanligaste 

sökordet var “employees” (anställda) som nämndes 62 gånger. Detta ord förekommer främst vid 

beskrivningen av företagets strävan efter en mångkulturell personalstyrka o könsfördelningen 

inom ledande poster. Därefter hade “ethic” (etik) 57 träffar, som ofta nämns i samband med 

företagets riktlinjer för anställda och ledarskapet. Vikten av en etisk företagskultur i alla sina 

fabriker betonas och att de kräver att externa underleverantörer uppfyller samma krav. Sedan 

finner vi ordet “health” (hälsa) med 42 träffar. Detta ord nämns i samband med arbetsvillkor men 

också kring säkerhet i trafiken som Volvo Cars ämnar att förbättra med sina nya bilar. Ordet 

“diversity” (mångfald) fick 33 träffar och identifieras främst kring beskrivningen av en 

mångkulturell företagskultur. “Society” (samhället) nämndes 31 gånger och identifierades i de 

delar som berör verksamheten och produkternas generella påverkan på samhället. “Corruption” 
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(korruption) nämndes 14 gånger och förekommer framförallt i koppling med etiska 

ställningstaganden. Ordet “social” (socialt) nämndes också 14 gånger och förekommer överallt i 

rapporten. “Human rights” (mänskliga rättigheter) skrevs 13 gånger och nämns i samband med 

etiskt företagande och arbetsvillkor i fabrikerna. “Inclusion” (inkludering) hade 7 träffar och 

nämns framförallt i de delar som berör företagskulturen. Ordet “gender balance” (jämställdhet) 

skrev 4 gånger och nämns i samband med beskrivningen kring företagets mål att få in fler kvinnor 

i industrin och inte minst till ledande positioner.  

 

Det minst omnämnda CSR-motivet från triple bottom line-teorin var det ekonomiska motivet. 163 

ord kopplade till det ekonomiska motivet identifierades i rapporten. Vanligaste sökordet under 

kategorin var “business” (affärer) som nämndes 54 gånger och identifieras i hela rapporten.  

Därefter ordet “customers” (kunder) med 32 träffar och även det förekommer i hela rapporten. 

Ordet “eco(nomical)” (ekonomisk) hade 29 träffar och återfinns framförallt i kapitel “economic 

highlights 2015”. Därefter identifierades ordet “sales” (försäljning) 14 gånger och nämns i 

samband med försäljningen av bilar. “Orders” (ordrar) identifierades 13 gånger och förekommer 

inte i någon speciell del av rapporten. “Profit” (avkastning) och “growth” (tillväxt) nämndes 10 

respektive 6 gånger och hittades i samband med företagets beskrivning av sin ekonomiska 

situation. Ordet “investment” (investering) nämndes 3 gånger i samband med företagets 

expandering men också i satsningen mot elmotorer och självkörande bilar. “Price” (pris) skrevs 

bara en gång och handlade inte om produkten utan om det fluktuerande priset för fossila bränslen. 

Ordet “capital” (kapital) nämndes också bara en gång och återfinns i samband med investeringen 

av elmotorer.  
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7.  Slutdiskussion  

I följande kapitel presenteras de huvudsakliga slutsatser som framkommit av analysen utifrån 

dess syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras en sammanfattad reflektion av arbetet och 

förslag till vidare forskning.

  

7.1  Slutsatser  

  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Volvo Cars kommunicerar kring sitt engagemang 

inom CSR på sin officiella webbplats. Den insamlade data som har studerats är hämtad från Volvo 

Cars landningssida för hållbarhet och från företagets hållbarhetsrapport från 2015. Studiens 

frågeställningar har besvarats genom att tillämpa två kvalitativa innehållsanalyser och en 

kvantitativ innehållsanalys.  

 

●   Frågeställning 1 - Hur är Volvo Cars CSR-kommunikation uppbyggd utifrån textens 

stil och meddelandets innehåll på företagets landningssida för hållbarhet?       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Utifrån analysen fann vi att Volvo Cars använder relativt långa meningar som innehåller en del 

komplicerade ord i sin kommunikation. Kommunikationen är skriftspråklig och innehåller en 

blandning av ett fackspråk och alldagligt språk, vilket bidrar till att texten blir lätt att ta in och inte 

för formell. Texten är i sin helhet koncentrerad då varje sats och varje ord har tydlig funktion som 

upplevs relevant. Texten innehåller inte speciellt många onödiga ord och satser. Budskapen kring 

företagets arbete kring CSR presenteras på ett tydligt och konkret sätt genom att exempelvis 

presentera exakta siffror kring hur företagets CSR-arbete har sparat x antal liter vatten eller 

aluminium under 2016. Vidare innehåller texten tydliga rubriker, vilket bidrar till att budskapen 

tydligt framhävs. Kommunikationen är överlag engagerande gentemot mottagarna där ord som 

“du” används frekvent. Volvo Cars bjuder även in mottagarna flertalet gånger till att delta i 

kommunikationen genom att erbjuda dem att skriva till företaget. 
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Sett till innehållet i meddelandena redogör Volvo Cars för alla tre element som ett CSR-

meddelande bör innehålla för att bli effektivt enligt Du, Bhattacharya och Sens (2010) ramverk för 

effektiv CSR-kommunikation. Ramverket beskriver att ett CSR-meddelande bör betona en eller 

flera av följande faktorer för att bli effektivt: “motiv”, “engagemang” eller “inverkan”. Motivet 

presenteras genom att företaget beskriver att de är ett ”människo-centralt” företag och att det är 

deras plikt är att väga in hållbarhetsaspekter i sin organisation som går bortom företagets 

operationer och bilar. Engagemanget presenteras genom att företaget i sina meddelanden beskriver 

att Volvo Cars bland annat arbetar mot hållbara utvecklingsmål och att de betalar skatt på ett 

korrekt sätt samt är grundare av FN:s Global Compact - ett frivilligt initiativ för att genomföra 

universella hållbarhetsprinciper. Inverkan presenteras genom att företaget i sina meddelanden 

beskriver hur mycket vatten, aluminium som sparades i tillverkningen 2016 och att de har blivit 

utnämnda till 2017 års mest etiska företag av Ethisphere Institute.  

 

●   Frågeställning 2 - Hur är Volvo Cars CSR-kommunikation inramad mot företagets 

primära intressentgrupper i hållbarhetsrapporten utifrån det ekonomiska, 

miljömässiga och sociala CSR-motivet? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen av företagets hållbarhetsrapport framgår det att 

kommunikationen ramar in olika CSR-motiv beroende på vilken intressentgrupp som 

kommunikationen riktar sig mot. Resultatet visar att “customers” (kunder) tilltalas i stor 

utsträckning och kommunikation gentemot denna intressentgrupp framförallt bygger på det 

miljömässiga CSR-motivet. Detta framgår genom att hållbarhetsstrategin Omtanke beskriver att 

den först och främst utgår ifrån kundernas behov. De omskrivs även i kapitel som rör produkternas 

påverkan på miljön, satsningen mot ett elektrifierat premiumsegment och i den del som rör 

säkerhet. Kommunikationen gentemot intressentgruppen “shareholders” (aktieägare) är 

framförallt inriktat mot det ekonomiska motivet. Företaget argumenterar för att de har gått med 

vinst sedan år 2010, vilket försäkrar aktieägarna om att företaget är lönsamt och kan förse denna 

grupp med avkastning på investerat kapital. Kommunikationen gentemot intressentgruppen 

“employees” (anställda) ramar framförallt in det sociala perspektiv där företaget betonar att de 

värnar om en hållbar företagskultur och att de jobbar med multikulturell inkludering, jämställdhet 

och lika arbetsvillkor inom hela verksamheten. Kommunikationen gentemot intressentgruppen 
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“suppliers” (leverantörer) bygger i synnerhet på det sociala och miljömässiga motivet. Detta görs 

tydligt genom att de påpekar att de förpliktar sig mot global impact initiativet och de juridiska 

riktlinjerna för “human rights requirements”. Kommunikationen gentemot intressentgruppen 

“society” (samhälle) ramar framförallt in det sociala CSR-motivet där företaget argumenterar för 

en energieffektivisering i såväl själva produkten som industrin. Företaget framhåller även sociala 

satsningar mot ökad trafiksäkerhet som riktas till denna intressentgrupp. 

 

●   Frågeställning 3 - Hur frekvent kommunicerar Volvo Cars ord kopplade till 

företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala engagemang i 

hållbarhetsrapporten?   

  

Utifrån den kvantitativa innehållsanalysen av hållbarhetsrapporten framgick det att Volvo 

kommunicerade ord kopplade till alla tre CSR-motiv. Det CSR-motiv som företaget 

kommunicerade mest frekvent kring var det miljömässiga motivet. I hållbarhetsrapporten 

identifierades 317 ord som var kopplade till miljö. Det CSR-motiv som företaget kommunicerade 

näst mest kring var det sociala motivet. I hållbarhetsrapporten identifierades 275 ord som kunde 

kopplas till det sociala motivet. Det motiv som företaget kommunicerade minst kring var det 

ekonomiska motivet. I hållbarhetsrapporten identifierades 163 ord som kan kopplas till ekonomi. 

Slutsatsen av detta är att företaget primärt kommunicerar engagemang kopplat till miljö i sin CSR-

kommunikation. 
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7.2  Diskussion  &  reflektion  
  

Vi kan utifrån denna undersökning konstatera att kommunikation kring företagets 

hållbarhetengagemang sträcker sig över alla tre CSR-motiv. Kommunikationen är trovärdig då de 

beskriver motiv, engagemang och inverkan som är avgörande för genuin CSR-kommunikation 

(Du, Bhattacharya, & Sen, 2010). Att skapa trovärdighet i kommunikationen ger otvivelaktigt 

positiva associationer av företaget och dess engagemang, vilket högst sannolikt också har en 

positiv inverkan på företagets varumärke (Melin, 2004). Vidare frambringar detta även en bild av 

att Volvo Cars engagerar sig med en genuin avsikt att bidra, och inte bara för att förstärka sin 

image. Som tidigare har beskrivits under teori-kapitlet kallas detta “tabubelagda” fenomen för 

“greenwashing” (Peter Frankental, 2001). Kommunikationen är relationsbyggande gentemot 

mottagarna och innehåller ett förhållandevis formellt språk, vilket framkallar associationer av att 

företaget är seriösa kring sitt engagemang. Vidare är kommunikationen engagerande. Detta 

förbättrar troligen relationen mellan företaget och mottagarna och gör att de kan relatera till 

företaget i högre utsträckning, vilket går att koppla till Bhattacharya, Sen och Sankars (2004) 

beskrivning av att konsumenter generellt får en positiv bild av ett varumärke och en verksamhet 

som om de själva kan relatera till.  

Relativt uppseendeväckande är att det mest framhävda CSR-motivet i företagets kommunikation 

är miljö, trots att triple bottom line-teorin framhåller att ett företag bör värdera det ekonomiska 

motivet högst (Grankvist, 2012). Det bör dock tilläggas att Volvo Cars även ger ut en Annual 

Report om enbart ekonomi, som berör just det ekonomiska motivet i större utsträckning. Vi tror 

dock att företaget hade tjänat på att ha mer information kopplat till ekonomi i hållbarhetsrapporten. 

Med tanke på att den fullständiga “populationen” av ord i rapportens 60 sidor uppgår till 18278 

stycken blir skillnaden mellan de tre CSR-motivens sökträffar relativt liten - sett till alla ord. Dock 

vill vi argumentera för att majoriteten av ord i en mening snarare är till för meningsbyggnaden och 

inte bär på någon direkt innebörd. Sett till de totala 755 ord vi valt ut, utgör variablerna till det 

miljömässiga motivet 41,9 % och får därmed ändå ses som giltigt underlag för vår slutsats. Vid 

analysen av kommunikationens inramning mot till de primära intressentgrupperna framkom det 

att företaget betonade olika motiv beroende på vilken intressentgrupp som kommunikationen var 

riktad mot. Detta går följaktligen att koppla till intressentmodellen, som poängterar att ett företag 

måste utforma kommunikationen personligt till de olika intressentgrupperna för att erhålla en 
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övergripande legitimitet (Morsing & Schultz, 2006). Likt tidigare forskare inom CSR-området 

anser vi att det svårt att definiera när hållbart företagande är funktionellt (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2006). Att Volvo Cars förpliktar sig mot UN:s Global Impact initiative och redovisar 

utsläppsdata enligt GRI (Global Reporting Initiative) är egentligen det enda kvittot på att företaget 

följer globala riktlinjer som framgår av kommunikationen.  

Avslutningsvis menar vi på att CSR-strategin är viktigt och ligger väl i tiden. CSR bidrar till att 

företag agerar mer transparent och medvetet.  Definitionen kommer att förändras i symbios med 

samhällets behov, precis som det har gjort sedan det myntades för första gången. Utvecklingen av 

CSR är direkt beroende av att företag frekvent kommunicerar med sina intressenter i det allt mer 

informationstäta och hållbarhetsorienterade samhället. Intressenterna kommer fortsätta att ställa 

krav på att företag förändras och det är företagens ansvar att upprätta en tvåvägskommunikation 

så de kan agera efter intressenternas och samhällets behov. Slutligen hoppas vi att denna uppsats 

ska kunna inspirera andra forskare inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet att 

studera CSR-kommunikation i framtiden.   

7.3  Förslag  till  vidare  studier  

  

Med denna studie har vi undersökt hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats. I en 

framtida studie hade det också varit intressant att undersöka hur kommunikationen uppfattas av 

konsumenterna genom att exempelvis tillämpa intervjuer, receptionsteorier eller 

enkätundersökningar. Ur ett mottagarperspektiv hade en framtida studie också kunnat studera 

effekten av CSR-kommunikation, då mycket forskning som har presenterats i rapporten pekar på 

att CSR ofta får positiva effekter på ett företags varumärke. En framtida studie hade också kunnat 

jämföra CSR-kommunikationen mellan olika bilföretag för få en ökad insikt och förståelse för hur 

kommunikationen skiljer sig åt mellan olika aktörer inom bilindustrin. Om en sådan studie 

tillämpas på företag från andra länder kan också slutsatser dras kring nationella skillnader i CSR-

kommunikationen.     
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