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Vad är CSR?

• Corporate Social Responsibility
= företags samhällsansvar

• Frivilligt 

• Sociala och etiska frågor

• Miljöfrågor, klimatpåverkan

• Ekonomiskt ansvarstagande

• Och mer?



Vad är CSR?

• En samvetsfråga

• En PR- och förtroendefråga

• En kommunikationsfråga



Fyra tips för kommunikationen

• Våga vara personlig

• Använd språk som skapar relationer

• Se upp för flosklerna

• Tänk på perspektivet



Våga vara personlig

• Har ni någon hjärtefråga?

• Varför gör ni just det här?

• Finns det någon särskild berättelse 
att lyfta?



Språk som skapar relationer

• Gör dig själv synlig

• Skriv aktivt

• Använd ord som läsaren förstår



Gör dig själv synlig

Att arbeta mot fler mål än ekonomisk 
vinst är en självklarhet för oss på 
Språkkonsulterna. Därför tar vi ett 
socialt ansvar, bland annat genom att se 
till att vår verksamhet är miljömässigt 
hållbar.

Att ta ansvar för klimatet är viktigt. Att 
källsortera och klimatkompensera är två 
av sakerna man kan göra.



Använd aktivt språk

Vi vill skapa en säkrare framtid …

Vi strävar ständigt efter …

Varje sommar finansierar vi …

Vårt arbete präglas av långsiktighet, 
delaktighet och ständig förbättring.



Skriv så läsaren förstår

• Undvik interna begrepp och ovanliga 
uttryck

• Använd sambandsord:
därför, eftersom, så att, till exempel

• Använd ett språk som ligger nära 
talet, men var professionell och sväva 
inte ut



Fint eller floskel?

Since its foundation, this company has 
continuously strived to contribute to the 
sustainable development of society through 
the manufacture and provision of 
innovative and quality products and 
services that lead the times. Motor vehicles 
greatly expand the freedom of mobility, but 
are also related to and affect a number of 
social and environmental issues.



Fint eller floskel?

Advokatbyrån visar vägen till framgångsrika 
affärer, men vi hjälper också 
samhällsnyttiga organisationer att nå sina 
mål. Som jurister har vi en kompetens som 
är till nytta för fler än våra klienter och ett 
ansvar som sträcker sig långt utöver de 
ekonomiska vinsterna. Men framför allt har 
vi viljan att hjälpa till.



Fint eller floskel?

Ansvarsfullt företagande och delaktiga 
medarbetare är en del av vår kultur. Vårt 
arbete präglas av långsiktighet, delaktighet
och ständig förbättring. Vår målsättning är 
att bidra till en positiv påverkan i samhället, 
både socialt och miljömässigt. 



Håll det kort och konkret

Vi strävar ständigt efter att hitta nya, 
innovativa sätt att minska 
energiförbrukningen, minimera mängden 
avfall och återanvända material för att 
minska vår påverkan på miljön och utveckla 
en hållbar verksamhet. 



Håll det kort och konkret

Vi arbetar aktivt med att minska den 
påverkan vår verksamhet har på miljön. 
Förra året sänkte vi våra koldioxidutsläpp 
genererade av flygresor med över 20 
procent. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 
14001.



Perspektiv: vi och dem

• Vi bidrar med…

• Vi hjälper …  

• De får …

• Tack vare … 

• De gör …



Tack vare Språkkonsulterna får Adama
numera lön för sitt arbete och slipper själv 
bekosta barnens mat i skolan. Dessutom har 
hon möjlighet att köpa material till 
undervisningen och skaffa köksutrustning.

Adama är en driven pedagog och eldsjäl. Vi 
är därför stolta att se henne som en del i 
vårt team och i vårt gemensamma arbete 
att göra världen begriplig.



Sammanfattning

• Våga vara personlig

– Lyft hjärtefrågor, gör dig själv synlig

• Tänk på perspektivet

– Fundera på vad du vill framhäva, vem 
som gör vad

• Se upp för flosklerna 

– Var konkret


