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I dagens globala ekonomi så växer de multinationella företags makt, men med makten följer även ansvaret. Under mitten av 1990 – talet så växte 
det fram idéer om CSR (Corporate Social Responsibility) dvs. idéer om företagens sociala ansvar. CSR är ett koncept som vill integrera sociala och 
miljöfrågor in i företagens verksamhet med målet att bidra till den hållbara utvecklingen. Idag jobbar företag med att marknadsföra sig som 
ansvarstagande medlemmar av samhället när det gäller exempelvis miljöfrågor. Frågan är om CSR som koncept också används till samma syfte? 
Målet med studien är att delvis ta reda på hur och om CSR arbetet förmedlas externt. Studien bygger på intervjuer av svenska textil/konfektions 
företag och företagsorganisationer samt frivilligorganisationer som är välinsatta i textil/konfektions företags arbete med CSR och den strategiska 
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Resultaten i studien pekar på en rädsla för exponering av CSR arbetet från företagens sida som i sin tur bidrar till en begränsad kommunikation 
med de informella intressenterna. Rädslan bygger på en misstro mellan de opinionsbildande intressenterna (media och NGO: s) och företagen. 
Studien illustrerar även hur dagens CSR forskning ser på framtiden för konceptet och förslag på hur lyckad CSR kommunikationen kan se ut och 
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1. Inledning 
I Sverige och internationellt ställs det alltmer omfattande krav av företag och konsumenter på 
de varor och tjänster de köper. Under senare år har därtill kraven på ett etiskt och ansvarsfullt 
företagande ökat. Euro Info Center som är ett nätverk för företag initierat av EU-
kommissionen uttrycker att fokus på frågor som hållbara produkter och tjänster är nödvändigt 
för svenskt näringsliv och dennas konkurrenskraft på den globala marknaden (Euro info 
center, 2007) 
 
Vad är företagens egentliga syfte och mål i dagens samhälle? Den stående definitionen är att: 
Huvudfunktionen av ett företag är att skapa värde genom produktion av varor och service som 
samhället har behov av, och därav generera vinst åt sina aktieägare och åt samhället de verkar 
inom genom att skapa arbetstillfällen (European Commission, 2002: 7). I dagens globala 
ekonomi växer uppfattningen bland företag att det inte endast går att fokusera och driva sin 
verksamhet mot vinstmaximering under en kortsiktig period. De ska jobba marknadsorienterat 
dock med fokus på hållbarhet och ansvarstagande. Det är där Corporate Social Responsibility 
(CSR) konceptet kommer in. Målet med CSR är att integrera sociala och miljöaspekter i 
företagets övriga verksamhet tillsammans med sina intressenter och på så sätt bedriva hållbart 
och ansvarsfullt företagande. (European Commission, 2002: 7).   
 
De flesta företag i Sverige har stött på begreppet CSR. I CSR bilagan i tidningen Dagens 
miljö står det att det hela brukar börja med att antigen analytiker eller investerare tar upp 
frågan med CSR i samband med diskussioner om nya affärsmöjligheter eller risker och hur 
dessa frågor ska tacklas i framtiden. (Dagens Miljö, 2007: 2) Ett annat sätt är att företag 
känner påtryckningar utifrån när det gäller CSR frågor. Oftast är det påtryckningar från 
frivilliga organisationer (NGO1) som har granskat företagens verksamhet och hotat med att gå 
till media ifall företagen inte skärper sitt arbete med miljö- och sociala frågor.  Detta yttre 
tryck har lett till att allt fler svenska företag idag är involverade i det humanitärt, socialt och 
miljöarbetet i många U- länder.  
 
En bransch som alltid står i fokus när det gäller CSR och miljöfrågor är textil/konfektions 
bransch. Det finns ett antal Svenska textil/konfektions företag som är aktörer på den globala 
marknaden och inom textilbranschen är CSR frågan alltid aktuell med tanke på att de kända 
varumärkena inom branschen ofta figurerar i mediala eller marknadsföring sammanhang. 
Företag som HM, IKEA m fl har nästan hela sin produktion i tredjevärlden. Det leder till att 
kraven på att dessa och andra svenska multinationella företag (speciellt inom textilbranschen) 
har ett välfungerande CSR arbete När det talas om CSR arbetet så talas det även om de 
positiva effekterna som arbetet medför och då talas det även om direkta positiva effekter för 
företaget själv. Tidningen Dagens Miljö tog upp i sin CSR bilaga upp olika skäl till varför 
företag bör satsa på CSR och det handlar om alltifrån minskade kostnader och effektiviserad 
resursanvändning till stärkandet av varumärket2 och riskminimering (Dagens Miljö, 2007).  

                                                 
1 NGO (Non Govermental Organisation)  är en organisation som inte är knuten till någon regering eller 
statsmakt. NGO är därmed en oerhört bred term, men vanligen avses organisationer som ägnar sig åt olika 
viktiga frågor för mänskligheten, mänskliga rättigheter, humanitära insatser, miljöfrågor, med mera. (Källa: NE) 
2 Varumärken som är mycket välkända kan vara en mycket stor [ekonomisk] [tillgång] för ägaren. Varumärket 
är även bäraren av produktens/ägarens image och goodwill. (Källa: NE) 
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Vart tionde multinationellt företag är svenskt, dvs. Sverige är trots sin storlek en hemmabas 
för många aktörer på den globala marknaden. Inte minst är den svenska textil- och 
konfektions industri en relativt stor aktör internationellt. Branschtidningen Textilen3  (Maj 
2005) gjorde en enkätundersökning bland svenska textil - och konfektionsföretag som visade i 
stort sett på en positiv ekonomisk utveckling för branschen. Enkäten visar även på den starka 
globaliseringen inom branschen. En stor majoritet av företagen som deltog i enkäten har 
starka kopplingar internationellt. De flesta beställer eller bedriver produktionen utomlands. 
Produktionen bedrivs oftast i länder där produktionskostnader är låga och arbetskraften är 
lågavlönad. Detta kan i sin tur leda till negativa konsekvenser för företagen i form av, dåliga 
arbetsförhållande och barnarbete som vidare kan leda till att företagets anseende skadas och 
varumärket påverkas negativt 
 
Ett bra CSR arbete är beroende av god etiskt grund, välfungerande kommunikation intern och 
externt på företaget och även en välfungerande relation mellan företaget och intressenterna. I 
denna studie läggs extra fokus på den intressanta relationen mellan externkommunikation av 
företagets CSR arbete i form av PR och strategisk CSR kommunikation.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Företagen jobbar med att marknadsföra sig som ansvarstagande medlemmar av samhället när 
det gäller exempelvis miljöfrågor. Frågan är om CSR som koncept också används till samma 
syfte? Målet med studien är att delvis ta reda på hur CSR arbetet förmedlas externt? Är det en 
företagsetisk utveckling vi ser eller handlar det om just marknadsföring och stärkandet av det 
egna varumärket? Eller kan det vara båda delarna? Beror det på företagets kultur och 
ledningens intresse och drivkraft, eller är det ett måste för att bibehålla konkurrenskraften och 
tillgång till marknaden?  
 
De flesta svenska multinationella företag har arbetat och fått erfarenhet av CSR arbetet på 
senare år. Svårigheterna och fördelarna av CSR arbetet har i många fall redan upplevts. I 
synnerhet så har textil/konfektions bransch varit i fokus när det handlar om enstaka skandaler 
som branschen har råkat ut för till följd av dålig insyn i leverantör kedjan och illa genomfört 
CSR arbete. Skandalerna handlar om alltifrån barnarbete till miljöförstöring i U-länderna där 
stor del av företagens verksamhet är förlagd. Dessa skandaler har dock lett till förbättringar 
och mer aktivt CSR och miljöarbete inom branschen. Det är av den anledningen jag har valt 
att fokusera studien på textilbranschen. Med bakgrund i denna erfarenhet så kommer studien 
att fokusera på företags och organisationers syn på CSR arbetet, men även synen de har på 
konceptet CSR. Denna studie fokuserar på företagens kommunikation med sina informella 
intressenter och det innefattar frivilliga organisationer, medier, leverantörer/företagskunder, 
konsumenter. Studien är uppdelad i tre olika teman med störst fokus på extern 
kommunikation. De andra teman fungerar som bakgrund till ämnet extern kommunikation av 
CSR. Därför har jag även valt att anpassa de specifika frågeställningarna till de olika temana.  
 
De specifika frågeställningarna i studien är: 

• Hur fungerar det företagsetiska arbetet, vad är företagets roll i samhället? Hur kan det 
kopplas till CSR?   

• Hur ser relationen ut och hur fungerar kommunikationen mellan företag och 
intressenter? 

                                                 
3  Tidningen är utgiven av Tekoindustrierna– bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk textil- och 
konfektionsindustri
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• Jobbar företag med CSR frågor rent kommunikativt, vilka hinder/nackdelar finns när 
det gäller extern kommunikation av CSR? 

• Vilka externa kommunikationsstrategier används när CSR arbete förmedlas? 

1.2 Disposition 
I följande kapitel presenteras bakgrunden till studien. I bakgrunden beskrivs begreppet CSR 
och företagsetik. I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som är 
extern kommunikation med fokus på PR teorin, strategisk CSR kommunikation. Tredje 
kapitlet innehåller även en kortfattad introduktion om företagets intressenter. I det fjärde 
kapitlet presenteras studiens metod som är kvalitativ intervju med fem respondenter som är 
välinsatta i CSR frågan. I metodkapitlet beskrivs även hur analysen har gått till, valet av 
respondenter och metodkritik. I det femte kapitlet analyseras resultatet med bakgrunden i den 
teoretiska ramen. I studiens nästsista kapitel för jag en diskussion med bakgrund i de 
teoretiska utgångspunkterna där jag sammanfattar det jag har kommit fram till och även 
reflekterar över vilka intressanta aspekter som har dykt upp och som skulle vara intressanta 
för fortsatta studier. Studiens sista kapitel innehåller en sammanfattande slutsats.   

2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras konceptet CSR så att läsaren kan få en djupare insikt i detta begrepp 
och delvis förstå anledningen till varför företag jobbar aktivt med CSR frågor. Den andra 
delen i bakgrundskapitel presenterar ämnet företagsetik som är förknippat med begreppet 
CSR. 

2.1 Företags sociala ansvarstagande (CSR) 
”Företags åtagande att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling genom samarbete med 
anställda, deras familjer, det lokala samhället, och samhället i stort för att förbättra 
livskvaliteten.” Så definierar WBCSD (World Business Council for Sustainable 
Development) företagets sociala ansvarstagande.(Ammenberg, 2004: 148)    
 
Allteftersom den globala ekonomin växer och de multinationella företagen expanderar sin 
verksamhet så växer även skaran av globaliseringskritiker som ofta har de multinationella 
företagen som sin huvudmåltavla.(Larsson, 2002: 5) Hälften av svenskarna tycker i allmänhet 
att det är svårt att lita på multinationella företag och att deras närvaro i små och fattiga länder 
bör regleras. Thomas Larsson från svenskt näringsliv uttrycker i sin rapport ”Globaliseringen 
och multinationella företag – Jättar, djävlar, änglar: en skrift om multinationella företag” att 
majoriteten av svenskarna anser att svenska multinationella företag går att lita på och att de 
till skillnad från de internationella multinationella företagen inte hotar länders självständighet 
(länder de är verksamma inom), genom deras jakt på profit och makt.  Det är snarare så att  
60 % av svenskarna anser att svenska företagen utomlands bidrar till ländernas välfärd och 
tillväxt. Det finns 5000 svenska multinationella företag och det innebär att cirka var tionde 
multinationellt företag är svenskt enligt FN organet Unctad (Larsson, 2002: 7). Hur kommer 
det sig att de svenska multinationella företagen åtnjuter så starkt förtroende av det svenska 
folket? Kan detta bero på god kontakt och kommunikation med svenska intressenter och 
lyckat och skickligt CSR arbete? Företag fokuserar mestadels på projekt och verksamheter 
som kan medföra monetär vinst. Vad kan företag vinna på ett aktivt arbete med, och extern 
projicering av CSR.  Dessa frågor ligger studiens fokus på.  
 
Företagens makt är utomordentligt stor, enligt Tomas Larsson så är det de multinationella 
företagen som idag är marknadsekonomins fanbärare och inte aktiebörsen eller 
banken.(Larsson, 2002: 6) Drygt 60 000 multinationella företag står för mer än  
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8 % av den samlade produktioner på jorden och två tredjedelar av världens samlade handel. 
Misstron mot de multinationella förtagen kan bero på menar Larsson en allmän misstro mot 
kapitalismen och globaliseringen som riktar sig mot företagen som med sin expansion för 
många representerar kapitalismen och globaliseringens frammarsch. 
 
Vad är företagens mål? Traditionellt sett har det varit att tjäna in kapital åt sina aktieägare och 
maximera vinsten. ”Företagen är till för ägarnas skull” (Larsson, 2005: 60). Redan i början 
av 50-talet började frågor kring socialtansvar och affärer att träda fram. Dock så var fokusen 
på den tiden mer inriktad på den enskilda företagsledaren menar Anne Nilsson journalist på 
tidskriften Dagens miljö. (Nilsson, 2007: 2) Under mitten av 1990 – talet så växte det fram 
idéer om CSR dvs. Idéer om företagens sociala ansvar. CSR är ett koncept som vill integrera 
sociala och miljöfrågor som en angelägenhet för företagen. Det innebär att företagens 
grundmål med att producera varor, och service som samhället kräver och samtidigt tjäna in 
kapital åt aktieägarna utökas med ytligare ett mål, och det är att bidra med hjälp och 
utveckling för samhället de verkar inom. Med andra ord innebär det att företagen ska genom 
sin verksamhet bidra till den hållbara utvecklingen.(European Commission, 2002: 7)    
    
CSR är idag en stor del av företagens arbete och mycket av dagens företagsforskning 
behandlar just CSR. (Windell, 2006: 10). Frågan som ställs är naturligtvis varför satsar 
företag så mycket tid och resurser på något som inte ger någon direkt monetär avkastning? 
Enda ansvaret (enligt lag) som företag har är att generera vinst till sina aktieägare. Vad är det 
då som har lett till förändringen? Enligt Lars- Olle Larsson så har bevakningen och pressen på 
stora företag ökat markant. (Larsson, 2005: 61)  
Företagens arbete och kopplingen till miljöfrågor - och sociala frågor har fått ett stort medialt 
utrymme. Tack vare utvecklingen med kommunikationsmedel har medierna och NGO kunnat 
följa de multinationella företagens arbete och avslöja misstag, missöden, korruption med 
mera. Det har bidragit till att vanliga människor (kunder/konsumenter) har börjat få upp 
ögonen för exempelvis miljöfrågor - och sociala frågor. Det har även bidragit till att företagen 
har förstått att konsumenterna kommer att göra aktiva val när det gäller handel, vilket kan 
leda till att företag som inte har starkt och förtroendegivande varumärke kommer att tappa 
kunder påstår Larsson. Företagens syn på företagande har ändrats sedan CSR har kommit in i 
bilden. Idag jobbar många företag med att skydda varumärket, jobba långsiktigt med 
socialtansvarsfullt företagande (CSR), till skillnad från förr då den så kallade 
kvartalsekonomin4 styrde företagens agerande. Företagen idag förväntas jobba med så kallad 
The Tripple bottom line, vilket innebär att arbetet med ekonomi, socialtansvar och miljö leder 
till hållbarutveckling. Företagens mål måste som Ammenberg uttrycker det passa in i ett 
hållbart samhälle ”Det innebär att de värden ett företag strävar efter att generera ständigt 
måste relateras och anpassas till den samhälliga välfärden” (Ammenberg, 2004: 148-151) 
Ett viktigt mål för dagens företag är att uppnå pålitlighet och legitimitet både bland företagets 
intressenter och anställda. Det innebär att den externa synen på företag är väldigt viktig idag 
och ett sätt att förbättra denna syn är att involvera sig i olika ”goodwill projekt” och på så sätt 
jobba aktivt med CSR. (Prabu m.fl. 2005: 292) Ett annat sätt är att kommunicera CSR arbetet 
både internt och externt och på så sätt stärka sitt varumärke. 

                                                 
4 Arbeta med kortsiktiga intäkter (öka avkastningen kvartalsmässigt) (Källa: NE) 
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2.2 Företaget i samhället (Företagsetik) 
Arbetet med CSR bygger på ett etiskt tänkande därför är detta avsnitt med i studien. Syftet är 
att presentera vad företagsetik innebär och kopplingen mellan företagsetik och CSR-arbetet.  
 
”Det ekonomiska livet har alltid betraktats med en viss misstänksamhet av etikens 
företrädare. Dagens massmediala skandaler väcker frågan om det överhuvudtaget går att 
kombinera etik och ekonomi. Tanken på ett långsiktigt bärkraftigt företagande förutsätter 
emellertid att det finns en såväl ekonomisk som en ekologisk och etisk balans i företaget. 
Utifrån en människosyn som betonar vår individuella och sociala natur, våra materiella och 
existentiella behov, blir huvuduppgiften för företagsetiken att hjälpa företagets ledare och 
medarbetare att ta ett individuellt ansvar för det gemensammas bästa.” (Brytting, 2005: 17)  
 
Har etiken och moralen en plats i dagens moderna globaliserade marknadsekonomi? Etiken är 
en självklarhet inom dagens företag menar Brytting (2005: 19) Företagens syfte är naturligtvis 
att tjäna pengar och att fungera så effektivt som möjligt, men som Brytting uttrycker det så 
finns företagen till för att tjäna människorna, eftersom människorna är företagets kunder och 
det är de som bidrar med att företag tjänar pengar är det en självklarhet att de ska behandlas 
bra. 
 
Synen på att etik och ekonomi går hand i hand har förändrats under de senaste årtiondena. 
(Brytting, 2005: 22-23) Under 70-talet uttalade den berömde ekonomipristagaren Milton 
Friedman en berömd tes som lyder: ”The business of business is business.” Med detta 
uttalande menade Friedman att etik och ekonomi inte bör blandas. Etiken hade inte plats i 
företagen. Friedman gick så långt att han uttryckte att företagsledningar som sysslar med 
välgörenhet (dvs. Spenderar företagets pengar på välgörande ändamål) begår stöld. De stjäl 
pengar från ägarna och de anställda. På 60 och 70-talet var dessa åsikter allmänna, företag 
ansågs inte behöva implementera etiska tankesätt i sin verksamhet.  Tiderna förändras och 
idag så anses det att företagande, etik och effektivitet går hand i hand. Företag ska ha goda 
relationer med sina intressenter5 för att skapa trovärdighet och på så sätt stärka varumärket. . 
Anne Nilsson journalist på Dagens miljö uttrycker det i sin artikelserie om CSR att: ”Det är 
viktigt att framlägga att implementeringen av hållbar affärsutveckling (CSR) är lång och 
mödosam process som kräver förändringar och ekonomiska satsningar av företagen. Dock 
finns det många sätt för företag att långsiktigt tjäna på detta engagemang”. (Nilsson, Anne 
DM, 2007: 2-4) Om företag inte sköter sig och uppför sig regelrätt så slår marknadskrafter ut 
dom. Ett bevis för detta nytänkande är just CSR menar Brytting. Det finns de som kritiserar 
nytänkandet och som menar att vårt västerländska välstånd är uppbyggd med hjälp av snabba 
klipp och oetiska handelsvillkor och att det inte alltid är bäst att tänka långsiktigt och etiskt 
eftersom det står i vägen för effektiviteten och lönsamheten. Brytting menar att företag inte 
kan förglömma etiken eftersom de är en del av samhället som de ska hjälpa till och forma och 
därför är etik en väsentlig del av företaget. Målet för företag idag borde vara att jobba mot 
hållbar utveckling genom långsiktigt tänkande, bärkraftighet och sättet att uppnå detta är att 
hitta den perfekta balansen mellan etik, ekonomi och ekologi anser Brytting.  
 
Tim Marshall, beskriver i sin artikel ”Ethics – Who needs them”?  Att allt fler branscher inser 
vikten av att ha en etikkodex som en del av branschen.(Marshall, 2002: 100-111) Marshall 
nämner vidare att yrkesgrupper såsom läkare, advokater och revisorer har en lång etisk 

                                                 
5 Se avsnittet 3.3 
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tradition som dessutom är lagbunden6. Skulle en sådan etikkodex behövas inom dagens 
företag? Skulle det leda till färre oetiska handlingar från företagens sida? Marshall menar att 
införandet av etikkodex skulle förbättra och underlätta PR-företagens arbete och PR- 
branschens rykte. I artikeln så tar Marshall upp ett intressant exempel på etik och ekonomi. 
Där beskriver han ett möte och intervju med en av Nya Zeelands mest kända paparazzos7. 
Denna paparazzi menade att pengarna han tjänar på att fota kändisar i smyg och sedan sälja 
bilderna till diverse tidningar, uppväger det dåliga ryktet som hans yrkesgrupp har. Samma 
människor som kritiserar och ifrågasätter paparazzos etik och moral köper tidningarna som 
gör deras yrke så lukrativt.  
 
Anledningen till varför jag valde att presentera detta exempel är eftersom den passar in i 
diskussionen om konsumentmakt. Konsumenter är viktiga intressenter för företaget och de har 
makten att förändra företagens arbete med etik och moral. CSR är ett bra exempel på detta. 
 
Vilket är det bästa sättet att få företag att jobba mer företagsetiskt? Är hårdare styrmedel och 
lagar en lösning? Forskaren Shannon A. Bowen (2005: 195) nämner i sin artikel att det 
moraliska beslutsfattandet är en del av människornas rationella intellekt, dvs. Det är något 
som vi alla har i oss och inte något som regler, lagar eller den religiösa etiken har bidragit 
med. Frågan är om företag har den inbyggda moraliska beslutstagandet som människan har? 
Göran Beckius (2006: 50) skriver i sin doktorsavhandling att människor kan ta beslut med 
förödande följder i sin yrkesroll, beslut som motsäger deras åsikter och som aldrig skulle tas i 
deras privatliv. Förklaringen till detta ligger i grupptrycket som individer i en organisation 
kan känna. Beckius nämner att de normala och vedertagna principerna kan hamna i periferin 
tillsammans med de etiska grunderna. Med bakgrund i Beckius uttalande är det av intresse för 
studien att undersöka vem som styr företagsetiken på ett företag. Är det upp till varje anställd 
att ta etiska och moraliska beslut, eller styrs dessa individer av beslut från styrelserummet?     
 
Företagsetik är som det har framkommit i detta avsnitt starkt associerat till CSR eftersom 
båda begreppen har ett hållbartsamhälle som en del av visionen och i många fall är 
företagsetik en del av företagens CSR arbete  

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som har använts till denna studie. 
Kapitlet inleds med en allmän presentation av kommunikationsprocesser och strategier som 
vanligtvis används av företag. Efter den inledande kommunikationsdelen så presenteras PR 
teorin med olika modeller som förekommer i den externa kommunikationen och de teoretiska 
utgångspunkterna avslutas med ett avsnitt med dagens strategiska CSR 
kommunikationsarbetet där även företagets intressenter presenteras för att lättare få en 
överblick av kommunikationen mellan de för studien aktuella intressenterna och företaget.  

3.1 Företagets Kommunikation  
Företag har olika kommunikationsvägar och strategier där de vill förmedla sitt arbete med 
exempelvis miljön och de sociala frågorna utåt.(Ammenberg, 2004: 151) Ammenberg menar 
att företag idag ofta redovisar sitt arbete via rapporter och dylikt. Det är dock viktigt nämner 
han att bilda sig en egen uppfattning om vad som ligger bakom rapporterna, eftersom många 
företag använder sig av CSR - och hållbarhetsarbetet som ett sätt att marknadsföra sig själva.  
 

                                                 
6 Etiken inom dessa yrken är lagbindande dvs. Att bryta mot etikkodexen är brott mot lagen   
7 Paparazzi är benämningen på fotografer som smygfotograferar kändisar (Källa: NE) 

 - 7 - 7



Organisationskommunikationen delas oftast upp i en intern och en extern del.(Larsson, 2001: 
67) Båda delarna innehåller formella och informella kontakter och båda delarna är väldigt 
viktiga för företaget. Larsson nämner att vissa forskare menar att det är idag svårt att hitta vart 
gränserna för intern- och externkommunikation går. Det interna kommunikationsarbetet har i 
allt högre grad använts i externa marknadsföringssyften (intern marknadsföring) och det 
externa arbetet har fått fler interna kopplingar.  
 
Kommunikationsvetenskap är ett väldigt brett begrepp som är av stor relevans för 
organisationerna och dess informationsverksamhet. (Larsson, 2001: 25). Det finns många 
olika kommunikationsmodeller som beskriver de olika kommunikationsvägarna, men det 
finns i huvudsak två tankelinjer och det är kommunikation som interaktion det vill säga ”en 
process där deltagarna tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig 
förståelse” (Larsson, 2001: 26) i sådan interaktiv kommunikation finns det ingen sändare och 
mottagare utan endast deltagare. Sedan finns den andra tankelinje som behandlar linjär 
kommunikation mellan sändare och mottagare. Sändaren vill förmedla signaler till 
mottagaren. Det kan handla om budskap attityder och känslor.  
 
Denna studie kommer endast att behandla delar av organisationernas externa 
kommunikation. Den externa kommunikationen brukar oftast delas upp i två typer av 
kommunikativ verksamhet och det är PR (publika relationer, eller public relations) och 
marknadskommunikation och marknadsföring.(Körver, 2002: 199) Fokusen i denna 
studie kommer att ligga på PR och strategisk CSR kommunikation . Anledningen till att 
fokusen ligger på dessa strategier och inte på marknadskommunikation är följande: 
Marknadskommunikation är ett begrepp som är starkt kopplat till marknadsföring och 
det innebär att fokusen med marknadskommunikationen ligger främst på att påverka 
marknaden (direkt eller indirekt) till köp av företagets tjänster eller produkter. PR och 
även strategisk CSR kommunikation handlar istället om formella och informella 
kommunikationen, kontakten och relationen mellan företagen och dess intressenter (viktig del 
av CSR arbetet). Dvs. Till skillnad från marknadskommunikationen så är inte det direkta 
målet för företaget att öka försäljningen utan skapa goda relationer och öppna upp 
informationskanaler mellan sig och sina intressenter (Larsson, 2001: 28-32). 

 3.2 Public Relations (PR) 
Nedan presenteras begreppet PR (Public Relations eller Publika Relationer) dess uppbyggnad 
och teorierna kring den. 
 
PR har länge funnits som uttryck och företeelse i affärsvärlden, men det är först nyligen som 
ämnet har uppnått en akademisk status (Larsson, 2001: 28). De äldre definitionerna betonar 
att PR handlar om kravet på att företaget ska skapa en kontakt med olika grupper i samhället 
som ska fungera som stöd för själva företaget och dess verksamhet. Vissa sakkunniga menar 
att det handlar om att skapa en relation med intressenterna och anpassa 
organisationen/företaget och på så sätt höja företagets anseende. Storbritanniens 
yrkesförening för PR-företag (Institut for Public relations/ IPR) förstärker denna syn genom 
att definiera PR på följande sätt. ”PR is about reputation – the result of what you do, what 
you say and what others say about you.” (Larsson, 2001: 29)  
Inom PR – forskningen finns det en mängd teorier som har tagits ifrån relationsproblematiken 
inom individforskningen och anpassats till den mer komplicerade interaktionen mellan 
organisationer och dess intressenter. (Larsson, 2001: 34) Larsson menar att de centrala 
delarna i en god relation är ömsesidig nytta och tillfredställelse. Han säger vidare att 
organisationer/företag ska sträva efter långsiktighet och ha framtidsvisioner. Det är även 
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viktigt att skapa goda kontakter och relationer mellan intressenter och företag. Det är 
meningen att dessa relationen ska bidra till förbättringar och utveckling av närsamhälle, 
vinstintresset ska inte behöva vara det mest drivande utan även samhällets välfärd. (Larsson, 
2001: 34) Många företag/organisationer har nu lärt sig att konsumenten oftast söker sig till, 
och allierar sig med de företag/organisationer som har ett gott rykte när det gäller social och 
miljömässigt ansvar, och det har lett till ett mer målinriktad arbete från företagens sida när det 
gäller dessa frågor (Andriof, 2003: 206-207)  
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det en del teorier som behandlar relationer 
och som på så sätt passar in i PR – teorin.(Larsson, 2001: 37) Dessa teorier är exempelvis 
Konfliktteorin som menar att med hjälp av interaktion och konflikter så drivs utvecklingen 
framåt. Exempel på detta kan vara konflikter mellan organisationer och deras intressenter. En 
annan viktig teori är: Symbolisk interaktionism. Den utgår ifrån att interaktionen mellan 
människor sker med hjälp av olika symboler såsom handlingar, föremål ord mm. 
Organisationer kan med andra ord använda sig av symboler för att externt projicera en 
önskvärd bild av företaget. PR fokusen i denna studie kommer att ligga på de moderna 
kritiska PR- forskningen som Larsson menar bygger på samhällsansvar, etik och dialog. 
Denna moderna syn på PR har drivits via en akademisk debatt som har pågått i över ett 
decennium och som har drivits på av forskarna Kruckeberg och Strack. De förklarar att 
företag har tappat kontakten med omvärlden och samhället de verkar inom. Dessa kontakter är 
viktiga för samhället och för företagen. Forskare som Deetz nämner i sin studie Transformig 
Communication. Transformig Business att de sociala relationerna som företag har är viktigare 
än de ekonomiska vinsterna. (Deetz, 1998: 25). Det finns ett välanvänt uttryck inom den 
akademiska PR – litteraturen och inom CSR som förstärker synen på att företag vill vara en 
del av samhället och det är: Corporate citizenship som ungefär betyder Företagens 
medborgarskap. Uttrycket innebär att företaget som ”samhällsmedborgare” måste ta till sig de 
etiska och moraliska koderna som råder i samhället, vilket innebär att fokus på kvartalsvinster 
ersätts av mer fokus på CSR arbetet som innebär arbete för samhällets bästa. (Prabu m.fl. 
2005:  293)  
     
PR verksamhet bedrivs i olika former och det finns kända PR modeller som används, men den 
mest kända är skapad av forskarna Grunig och Hunt. Denna PR modell som lanserades 1984 
består egentligen av fyra olika modeller (Grunig och Hunt, 1984) som presenterar fyra typer 
av PR verksamhet. (Se tabell 1). Nedan presenteras den förkortade versionen av PR 
verksamhet med utgångspunkter i PR modellerna.  

 - 9 - 9



 
Tabell 1 Grunig och Hunt PR – modellers Modellkarta (källa: Larsson, 2001:. 47) 
Huvuddrag Publicitets//pressagentry Publik Information Asymmetrisk 

tvåvägsmodell 
Symetrisk 
tvåvägsmod
ell 

Mål Propaganda Informationsspridni
ng 

Vetenskapligtg
rundad 
övertalning 

Ökad 
ömsesidig 
förståelse 

Kommunikati
ons 
typ 

Envägs utan sanningskrav Envägs med 
sanningskrav 

Tvåvägs, 
obalanserad 

Tvåvägs, 
balanserad 

Kommunikati
onsmodell 

Sändare - mottagare Sändare - Mottagare Sändare – 
mottagare + 
mottagare - 
sändare 
(feedback 
tvåvägs) 

Grupp – 
Grupp 
(feedback, 
dialog, 
tvåvägs) 

Utvärdering 
och forskning 

Begränsad, enkel statistik, 
ingen krav på forskning 

Begränsad 
observation  
och forskning 

Undersökning 
av attityder 
och liknande 
forskning 

Undersökni
ng av 
förståelse 
och dialog. 

 
 
Det är av vikt för denna studie att ta reda på vilken av dessa fyra modeller som är vanligast 
förekommande bland de företagen/organisationer. Ett lyckat CSR arbete beror till stor del på 
som det tidigare nämnts en dialog mellan företag och intressenter och även ett bra informativt 
arbete gentemot intressenterna. Förekommer denna dialog mellan de intervjuade företag och 
intressenter, och på vilket sätt får vi de svenska konsumenterna ta del av CSR arbetet? 
Lämnas det utrymme för feedback och dialog eller används CSR arbetet till att stärka 
företagets varumärke utan att föra en dialog med intressenterna?  
   
  Publicitetsmodellen används oftast av företag och organisationer för att skapa positiv 
publicitet. Det vill säga denna modell kan användas i ren propaganda syfte, med andra ord är 
avsikten inte att informera utan att påverka (Larsson, 2001: 46-47) Publik informations 
modell används mest för att sprida reklam om företaget, via kontrollerad massmedia. Det vill 
säga verktyg som direktreklam, broschyrer och liknande används för att sprida positiv 
information till mottagarna. Den asymmetriska tvåvägsmodellen används ungefär på samma 
sätt och till samma mål, dock är kommunikationen utåt vetenskapligtgrundad med hjälp av 
undersökningar och riktad till en viss grupp av mottagare. Samtliga tre av de ovannämnda 
modellerna är asymmetriska och de tillåter endast monolog som bidrar till att sändaren 
(företaget) alltid är överordnad mottagaren (intressenterna). I den symetriska tvåvägsmodellen 
så ligger mottagare och sändare på samma nivå och kommunikationen bygger på ömsesidig 
förståelse. Modellen baserar sig på ömsesidiga eftergifter och förhandling som kan leda till 
kreativa lösningar. Grunig och Hunt betraktar den symetriska tvåvägsmodellen som en ideal. 
Forskar duon menar att eftersom den är uppbyggd på förståelse, dialog och decentralisering så 
ger den en god grund för etisk PR – verksamhet. (Larsson, 2001: 48 Även andra stödjer denna 
tanke dock har modellen fått utstå kritik från vissa kritiker såsom PR teoretikern Priscilla 
Murphy som menar att den symetriska tvåvägsmodellen är alltför naiv och den är inte 
uppbyggt på så sätt att den skulle fungera tillfredsställande i verkligheten.(Larsson, 2001: 48) 
Murphy anser att modellen ger en idealbild och att den förbiser den faktum att 
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organisationer/företag drivs av asymmetriska självintressen. Även följarna av pragmatism8  
instämmer med Murphy och bedömer till skillnad från Grunig och Hunt att företagens 
vinstintresse och organisatorisk effektivitet inte är kompatibelt med god etik.  
 
Trots skepsisen mot den symmetriska tvåvägs kommunikationsmodellen så är den idealisk ur 
en CSR synpunkt. Lars Olle Larsson uttrycker i sin bok Transparancy! – det genomsynliga 
företaget (2002: 171) att intressedialogen och intressentengagemanget är väldigt viktiga för 
företag med tanke på att företaget får tillgång till synpunkter, nya erfarenheter och nykunskap. 
Samtidigt så öppnar denna dialog ett forum där företag kan testa nya tankar och idéer och få 
feedback från sina intressenter (Larsson, 2002: 171). Med bakgrund i detta kommer studien i 
nästa avsnitt gå lite närmare in på hur en sådan strategisk tvåvägs kommunikationsmodell ser 
ut och hur den kan användas.  

3.3 Strategisk CSR kommunikation och företagets intressenter 
I nästa avsnitt så kommer en kort och informativ förklaring över några intressentgrupper  
med störst fokus på de för studien viktiga informella intressenterna. Syftet är att underlätta 
förståelsen av relationerna mellan företaget och intressenterna.   
  
Företagen är idag beroende av sina intressenter. Med intressenter menas grupper, 
organisationer eller individer som har intresseutbyte med företaget. (Bruzelius, 2004: 73) 
Företaget är beroende av intressenterna för att de bidrar med medverkan i företaget på ett eller 
annat sätt, och intressenterna är i sin tur beroende av företaget eftersom företaget tillfredställer 
deras behov.  
   
Företagen har enligt den svenska aktiebolagslagen skyldighet att generera vinst åt 
aktieägare.(Ammenberg 2004: 148) Dock så går inte lagen in på under vilken tidsperiod som 
vinsten ska genereras. I dagens föränderliga samhälle är det allt fler som engagerar sig i 
företagens arbete och dess påverkan på människor, samhället och miljön. Företagens agerande 
har ändrats i takt med att allt fler intressenter sätter krav på dem. Från att traditionellt endast 
fokusera på de monetära intressenternas tillfredsställelse så har företagen även börjat 
uppmärksamma krav från andra intressentgrupper. Det har skett en förändring, eller som 
Ammenberg benämner det så har utvecklingen gått från shareholder (aktieägare) till 
stakeholder9 teori. (Ammenberg, 2004: 142) Denna tanke stöds även av Martin Charter m.fl. 
(1999) som menar att den gamla synen på att företags syfte är att tjäna kapital åt sina 
aktieägare utmanas av den nya stakeholder synen.  Max B. E. Clarkson menar att det 
traditionella synen som företag har (fokusera på snabba vinster åt enskilda aktieägare) kan 
vara till företagens nackdel och till och med leda till deras undergång. (Clarkson, 1995: 112) 
Clarkson menar att rikedom och värde inte endast kan definieras enligt ekonomiska vinster. 
Han nämner även att företagets ekonomiska och sociala mål bör vara, att bidra med 
ekonomisk värde och utdelning för samtliga involverade intressenter utan att favorisera en 
grupp på bekostnad av en annan.  
 
Nedan presenteras företagens intressenter och aktörer som kan påverka ett företag och som 
berör företaget på olika områden. Intressenterna som presenteras är uppdelade i formella, 
finansiella och informella, dvs. Intressenter som påverkar företaget direkt är de formella 
såsom myndigheter. De finansiella är de som påverkar företagets finanser, och sedan har vi de 
                                                 
8 Skolbildning som inriktar sig på att utforska hur olika fenomen fungerar i praktiken, och de praktiska 
konsekvenserna av gruppers och människors handlingar (Källa: Larsson, 2001: 48)  
9 Det är en person/organisation som har ett legitimt intresse I ett projekt eller dylikt. Uttrycket hör ihop med 
idéerna om CSR (Källa: NE) 
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som påverkar företaget indirekt, de är informella intressenter. Studiens fokus ligger på 
företagens kommunikation och relation med de informella intressenterna. Anledningen till att 
fokusen ligger på de informella intressenterna är att studien krävde en tydlig avgränsning och  
att relationen mellan de och företaget är väldigt intressant att belysa och diskutera. 
Beskrivningen av intressenterna som följer nedan är delvis hämtad från Naturvårdsverkets 
rapport (5 225:2002) ”På väg mot miljöanpassade produkter” och Ammenbergs bok 
”Miljömanagement” (2004: 142-148): 
 
Finansiella intressenter 
 
Banker och Försäkringsbolag: Dessa påverkar företagens finansiella resurser, dvs. de 
stödjer företagen finansiellt i form lån. Företagen redovisar sitt CSR arbete (kommunicerar till 
bank/försäkringsbolag) via miljöredovisningar och årsrapporter.   
 
Investerare: Dessa påverkar företagens finansiella resurser. Det finansiella stödet sker i form 
av kapitalinvestering i företagets verksamhet.  
 
Formella intressenter 
 
Myndigheter: Dessa påverkar företagens formella rätt att verka. Myndigheterna i Sverige har 
makten att ställa krav via lagar och förordningar på företagen. Dessa lagar är viktiga för 
företagens arbete med exempelvis miljön. Lagarna måste följas och företagen kontrolleras av 
tillsynsmyndigheterna. Myndigheterna kan även styra företagens agerande via ett antal 
styrmedel. 
 
Informella intressenter 
 
Företagskunder och Leverantörer: Dessa är aktörer som påverkar företagets produkter, 
materiella resurser och företagets informella rätt att verka. Företagskunder är oftast andra 
företag som köper produkter, tjänster och dylikt av det aktuella företaget. Företagskunder 
ställer krav på sina leverantörer och viceversa, det kan handla om allt från krav på MLS 
(miljöledningssystem) till krav på hur miljöarbetet bedrivs.       
 
 NGO: s: Dessa organisationer påverkar företagets informella rätt att operera. Miljörörelser 
har haft en viktig funktion när det gäller att starta debatter kring miljö och sociala frågor, de är 
tillsammans med medierna opinionsbildare. Företag som inte sköter miljöfrågorna kan råka ut 
för dålig publicitet om NGO: s upptäcker detta. Dessa organisationer jobbar både med 
aktiviteter såsom olika aktioner i form av diverse informationskampanjer till samhället och 
dylikt.  
 
Medier: Denna aktör påverkar företagets informella rätt att operera. Medier har en stor makt i 
dagens samhälle. De svenska medierna följer företagens CSR arbete med stort intresse både in 
– och utrikes. Det är väldigt viktigt för företagen hur medier och i sin tur allmänheten 
uppfattar dem. Bra miljöarbete och positiv mediebild bidrar till bra imagebild som i sin tur 
kan leda till stärkt varumärke. Om företagets namn å andra sidan figurerar i medierna på 
grund av negativa händelser kan det leda till negativa effekter som exempelvis tappat 
förtroende från allmänhetens (konsumenternas) sida. 
 
Konsumenter/Kunder: Kundernas val av produkter och tjänster är något som företagen är 
monetärt beroende av och därför är konsumenternas makt stor, rent teoretiskt. Om produkter 
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och tjänster inte lever upp till kundens krav så är risken att kunden går till konkurrenten som 
har ett bättre rykte när det exempelvis gäller miljö eller sociala frågor. Det finns en stark 
koppling mellan exempelvis konsumentens miljömedvetenhet och företags miljöarbete. 
 
Strategisk CSR kommunikation 
Relationen mellan intressenter och företag är väldigt viktig för CSR arbetet. Företag som inte 
vårdar denna relation och som favoriserar en intressentgrupp på bekostnad av en annan 
riskerar att försvinna från marknaden. (Clarkson, 1995: 112). I relationen mellan företag och 
intressenter så är kommunikationen ett viktigt verktyg. Ett välfungerande CSR arbete är 
beroende av denna kommunikation. Jag har valt att använda mig av Morsings 
kommunikationsmodell och teori som ett exempel på hur en lyckad extern CSR 
kommunikation skulle kunna se ut. Meningen är att med hjälp av Morsings modell uppvisa 
hur kommunikationsvägarna ser ut och vad som krävs av företag om de väljer att föra en 
dialog om CSR arbetet med intressenterna.  
 
Företag idag är allt mer beroende av hur de uppfattas av sina intressenter. (Morsing, 2006: 
237) det är den allmänna uppfattningen bland ett flertal management forskare. Problematiken 
ligger i att företagen är tvungna att uppfylla de yttre kraven från sina intressenter och 
samtidigt acceptera att uppfattningen om vad det innebär att vara ett ansvarsfullt företag kan 
skifta.  Det är därför viktigt för företag att utveckla en extern kommunikationskanal som 
tillåter företagen att få en inblick i intressent kraven. Många företag idag har börjat 
kommunicera sitt CSR arbete externt, men det handlar oftast om envägs 
informativkommunikation. Även om envägskommunikationen bidrar till att företagets 
genomsynlighet ökar så är envägs kommunikation inte lösningen menar Mette Morsing i sin 
rapport ”Strategic CSR Communication: Telling others how good you are”. Morsing säger 
vidare att företag skulle tjäna på att använda sig av tvåvägs externkommunikation gentemot 
sina intressenter och på så sätt ha en fortgående dialog som skulle bidra till att företagen 
lättare anpassar sig till intressenternas och samhällets krav. 
 
Denna studie fokuserar som det tidigare har framkommit på företagens kommunikation med 
sina informella intressenter och det innefattar NGO: s (frivilliga organisationer), medier, 
leverantörer/företagskunder, konsumenter. Morsing presenterar i sin rapport en modell för 
strategisk CSR kommunikation. Gruing och Hunts PR modell används också av Morsing vid 
uppbyggnaden av olika modeller för strategisk CSR kommunikation därför valde jag att 
presentera både PR modellen (Tabell 1) och CSR kommunikationsmodellen (Figur 1) i denna 
studie. Modellen i figur 1 är något modifierad och anpassad till studien, dock är huvudteorin 
och tankegången presenterad utan förbehåll.     
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Fig. 1: Strategisk CSR kommunikationsmodell (källa: Morsing, 2006: 240) 
 
Morsings CSR kommunikations modell är uppdelad i tre steg. Steg 1 representerar företags 
informativa arbete. Målet är att stärka företagets kommunikativa arbete på sikt och samtidigt 
projicera trovärdighet externt genom att integrera den externa och interna kommunikationen i 
ett enda sammanhängande budskap. Företag bör göra så menar Morsing (2006: 240) eftersom 
det leder till att det sammanhängande budskapet som projiceras kan tilltala flera 
intressentgrupper samtidigt. Dock krävs det mycket arbete och engagemang från företagets 
sida för att uppnå detta nämner Morsing. För att skapa en sammanhängande information om 
CSR arbetet så måste följande fyra saker ingå i det informativa CSR arbetet menar Morsing. 
 
Steg 1: Informativ strategi  

1. Visa på att CSR frågan är en angelägenhet för alla. Dvs. fråga som berör samtliga 
intressenter. Genom detta så kan potentiella vänskapliga band mellan företaget och 
intressenter skapas. För företaget gäller det dock att hitta en fråga som berör 
intressenterna för tillfället. 

2. Koppla CSR frågan till företagets huvudverksamhet. Företaget måste visa på att CSR 
frågan är viktig för de och för deras intressenter, och det gör dom genom att integrera 
frågan i företagets verksamhet.   

3. Visa på arbetet med CSR frågan får stöd från företagets alla led. Det är viktigt att 
förmedla detta i sin externa kommunikation eftersom intressenterna då kan ta del av 
företagets engagemang när det gäller CSR arbetet. Det är viktigt att både de anställda 
och ledningen förmedlar detta för att på så sätt visa hur CSR frågan genomsyrar alla 
led. 

4. Visa CSR arbetets resultat. De ska vara faktabaserade genom statistik och annan 
vetenskapligt uppbyggd information. Intressenterna vill se att CSR arbetet gör 
skillnad. Det är dock inte ingen idé för företag att förmedla CSR arbetet genom reklam 
eller annan företagskontrollerad källa med målet att sprida propagandalik reklam10 till 
sina intressenter, eftersom det oftast leder till att intressenterna inte litar på 
informationen.  

                                                 
10 Se tabell 1, Gruing och Hunts PR modellkarta. 
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Steg 2: Interaktion strategi 
 Enligt Gruing och Hunt så är den symetriska tvåvägs modellen idealet när det gäller företags 
kommunikation med sina intressenter (Larsson, 2001: 48). Även Morsing (2006: 243) 
uttrycker att intressenternas reaktion och syn på företaget är beroende av en välfungerande 
tvåvägs kommunikation En bra kommunikation leder till att tilliten till företaget växer. I figur 
1 så är kommunikationsvägarna markerade med pilar. Det är viktigt att ha i åtanke att 
dialogen inte endast förs mellan intressenter och företag, utan även intressenter kommunicerar 
sinsemellan. Denna studie utgår ifrån att media och NGO är opinions bildare.   
 Morsing delar upp interaktion strategin i tre processer och de är: 
 

1. Social samverkan mellan företaget och intressenter är av stor vikt här. Dvs. Företaget 
tar initiativ och kontaktar opinionsbildare11 för att föra dialog med dom och ta reda på 
vad som krävs och vilka prioriteringar som krävs för ett lyckat arbete med CSR 
frågorna. 

2. Lokal artikulering bygger också på tvåvägs kommunikation och innebär att företag 
bjuder in intressenter och tillåter dom att uttrycka sina åsikter. Det kan samtidigt 
betyda att företagets anställda oberoende vilken post de har i företaget, talar direkt till 
extern publik och uttrycker företagets visioner och mål med egna ord. De blir en PR 
länk mellan företaget och intressenterna. 

3. Den tredje processen handlar om bekräftelse från intressenter. Dvs. företag jobbar pro-
aktivt gentemot sina intressenter genom att öppet visa upp sitt arbete med CSR och 
sedan vara öppna för både positiv och negativ kritik. Det är något som denna studie 
kommer in lite närmare på under diskussionen/reflektionen. 

 
Steg 3: Från information till interaktion 
  Morsing menar att ett starkt stöd från företagsledningen är ett krav för att lyckas med steget 
från informering till interaktion. För att uppnå detta steg krävs en god kommunikation och 
relation mellan intressenter och företag. Morsing säger att företag måste jobba pro-aktivt och 
föra en direktdialog gentemot intressenterna och det gör att företagen kommer att vara redo att 
tackla kritik som kan uppkomma. Det är viktigt för företagen att ha i åtanke att arbetet med 
CSR är en lång och mödosam process och inte ett tillfälle för gratis reklam och publicitet. 
Engagemanget måste vara långsiktig och genomsyra företagets alla led om CSR arbetet ska 
lyckas.  

4. Metod 
I metodkapitlet presenteras den metodik som har använts vid insamling och bearbetning av 
studiens empiriska material. Denna studie bygger på kvalitativ intervjumetodik. Metodkapitlet 
innehåller även ett avsnitt om metodkritik och urvalet av respondenter. 

4.1 Kvalitativ intervju  
Intervjun är en metod för systematisk datainsamling.(Lantz, 1993: 11) Datan som samlas in 
under intervjutillfället, dvs. Respondentens svar är resultat (efter analys) som senare ligger till 
grund för studiens slutsats. På grund av detta är det viktigt att ta del av tillförlitliga svar från 
respondenten.  Det är av vikt att framlägga att det finns många olika varianter på hur en 
intervju kan se ut och att välja den rätta intervjuformen (struktureringsgrad) till studien är 
väldigt betydelsefullt. Intervjuerna som genomfördes till denna studie spelades in och sedan 
transkriberades. Anledningen till detta är för att som Lantz nämner i boken ”Intervjumetodik” 

                                                 
11 I denna studies fall så är opinionsbildarna media och NGO, se även figur 1 
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(1993) att det är viktigt att ha tilläckligt med råmaterial (data) för att kunna genomföra en 
kvalitativ dataanalys. Dataanalysen är ju trots allt stommen i denna studie. Det är dock viktigt 
att påpeka att det inte är givande att samla på sig för mycket data genom att exempelvis 
genomföra intervjuer som inte är direkt givande till studien eftersom det kan ge upphov till en 
svår och menlös analysprocess.(Ryen, 2004: 106) Med bakgrund i detta har jag till denna 
studie även valt att under transkriberings fasen avlägsna talspråk och icke relevanta avvikelse 
från ämnet som intervjumanualen var ämnat till.   

4.2 Intervjuns struktureringsgrad  
Det går att utforma en intervju på många olika sätt så att det passar studiens utgångspunkt och 
syfte. Dessa utformningar benämns i litteraturen som intervjuns strukturringsgrad.(Lantz, 
1993: 17-20) Den strukturerade intervjun är en styrd form dvs. intervjuaren ställer konkreta 
frågor och kräver fasta konkreta svar. Respondenten får inget utrymme att utveckla sina 
tankar och spekulationer. Under denna intervjuform är respondenten väldigt styrd och det ges 
ingen möjligheten att ta del av respondentens subjektiva syn och erfarenheten av 
intervjuämnet. Utgångspunkterna och fokusen blir i detta fall på teori och begrepp, 
intervjuaren försöker med sina strukturerade frågor hitta relationer mellan dessa. Sedan finns 
även den öppna intervjun och målet med denna till skillnad den strukturerade formen är att i 
denna form av intervju så tar man i huvudsak del av respondentens subjektiva syn på 
intervjuämnet. Frågorna som ställs är öppna och de inbjuder till fördjupat diskussion av 
fenomenet (ämnet). Respondenten ges tackvare frågornas utformning möjlighet att utveckla 
sina upplevelser av fenomenets innebörd och kvaliteter.           
 
Den kvalitativa halvstrukturerade intervjun är den metoden som valdes för empiriinsamling i 
denna studie. Anledningen till varför den valdes är för att studiens teoribakgrund bygger på 
flera begrepp (PR och strategisk CSR arbete, Företagsetik, relationer med respondenter mm.) 
Och i den halvstrukturerade intervjun är det meningen att ta reda på relationer mellan olika 
begrepp samtidigt som respondentens upplevelser av fenomenets kvantiteter och kvaliteter är 
av stor vikt.(Lantz, 1993: 21) Den halvstrukturerade intervjun är uppbyggd av en kombination 
mellan öppna och strukturerade frågor och frågorna har ofta följdfrågor. Jag har även valt att 
dela upp frågorna i olika teman så att det underlättar överblicken under intervjutillfället, men 
även analysen då även den kommer att delas upp i teman. Den halvstrukturerade intervjun är 
väldigt användbar menar Lantz då ämnet (fenomenen) som undersöks är den samma under 
samtliga intervjuer dock med viss variation på frågeformuleringen i denna studies fall. När 
flera intervjuer görs med utgångspunkten i samma tema (som i denna studies fall) så har det 
oftast visa sig att resultaten från de olika respondenterna är jämförbara och det lämnar 
möjligheten att genomföra en kvantitativanalys och tackvare de öppna frågorna finns det även 
möjlighet att göra en kvalitativanalys. I denna studies fall så ligger det mesta av fokusen på 
den kvalitativa analysen eftersom huvudfokusen inte ligger på en jämförandestudie mellan de 
intervjuade företagen utan på den praktiska användningen av begreppen.(PR, CSR mm.)  

4.3 Val av respondenter och företag 
Syftet med studien är att delvis kartlägga drivkraften bakom företagens arbete med CSR. Vad 
är det som ligger bakom engagemanget? Använder sig företagen av CSR endast för att stärka 
varumärket eller också för att genom dialog och gott PR arbete jobba långsiktigt med 
företagsansvar. Vilka kommunikationsstrategier används vid projicering av CSR arbetet?  
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Utifrån följande kriterier har respondenterna valts: 

 
– Multinationellt svenskt textil/konfektions företag och/eller företagsorganisation med 

huvudkontor i Sverige 
–  God inblick i arbetet med CSR och etisktföretagande 
– Tillverkning, egenproduktion eller beställningar från fristående tillverkare i andra 

länder 
– Kommunikativt aktiva med bland annat CSR – arbetet.  
– Respondenten inom företaget/organisationen är insatta i företagets kommunikativa 

arbete som även innefattar CSR och företagsetik.  
 
Det var av vikt för studien att intervjuerna genomförs hos svenska företag/organisationer som 
är kommunikativt aktiva när det gäller CSR, miljöarbete och etik det vill säga företag och 
organisationer som har kännedom om hur den extern kommunikativa arbetet bedrivs. 
Anledningen till att studien fokuserar på just svenska företag/organisationer är delvis för att 
svenskarna i allmänhet räknar med att de svenska multinationella företagen verkar etiskt och 
miljövänligt till skillnad från utländska multinationella företag. (Larsson, 2002: 5)    
 
Utöver företagsintervjun intervjuades även ett ledande svenskt företagsnätverk som fokuserar 
på företags arbete med CSR, Även två representanter från ett större svenskt NGO och en 
större internationell NGO med kontor i Sverige, och representant för en stor svensk 
företagsorganisationen intervjuades. Dessa respondenter hade god inblick i företagens CSR 
arbete och intervju med dessa ledde till att väldigt intressant empiriskmaterial samlades in.    
 
Jag valde att intervjua en representant från företagsorganisationen eftersom det är en 
organisation som jobbar för frihandel och har en god inblick i medlemsföretagens CSR och 
miljöarbete. Organisationens styrelse består av representanter från svensk textilindustri vilket 
ger dom en god inblick i hur branschen fungerar och hanterar CSR frågorna.  
 
Anledningen till att jag intervjuade en svensk NGO är för att de är en av Sveriges största 
miljöorganisation. Som jag har nämnt tidigare i denna studie så är det till stor del tackvare 
miljöorganisationer (och andra NGO, s) som CSR blev så populärt bland företag. 
Anledningen att jag valde just denna NGO är även för att de har varit involverade i kampanj 
med att få företagen att införa bland annat miljömärkning på kläder. Det betyder att denna 
NGO är en aktiv intressent till textilföretag och jag ansåg att det var intressant att via 
intervjun få uppfattningen om hur de ser på de svenska företagens CSR, miljö – och 
etikarbete. Intervjun visade sig vara ett givande och intressant komplement till 
företag/organisationsintervjuerna.  
 
Den internationella NGO som intervjuades är väl insatt i företags arbete med CSR och de har 
till och med varit värd för CSR konferenser där de har diskuterat CSR med det svenska 
näringslivet och andra intressenter. Kriterierna för intervjun med NGO – respondenter är: 
 

- Känna till svenska textilföretagens arbete med CSR 
- Känna till hur externt kommunikativt arbete bedrivs på dessa företag 
- Jobba på/med organisationer som är aktiva intressenter till svenska företag 

Även en representant från ett ledande svenskt företagsnätverk intervjuades och anledningen 
till detta är att de är väldigt insatta i CSR arbetet i företag. Företagsnätverket jobbar med att 
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samla inspirera och engagera företags arbete med CSR och på så sätt stärka deras relationer 
med intressenter och omvärlden. Anledningen till valet av företagsnätverket är för att de har 
arbetat med större svenska företag. De är även insatta i hur företag jobbar med CSR rent 
kommunikativt och de jobbar även med att förmedla och synliggöra svenska företags arbete 
med CSR gentemot opinionsbildare. Dvs. de har även en kommunikativ roll själva. För mig 
var det intressant att ta reda på vilka verktyg och metoder som vanligtvis används när företag 
vill nå sina intressenter med exempelvis CSR – arbetet, och vilka hinder finns i det 
kommunikativa arbetet. 

4.4 Avidentifiering 
I denna studie valde jag att avidentifiera respondenterna eftersom det bidrar till en mer 
avslappnad intervjusituation. Det bidrar även till att respondenten kan tala fritt utan att känna 
att de behöver tänka på formuleringar och uttalande de gör om företaget eller organisationen. 
Målet med denna studie är att studera företeelser som företagens externkommunikativa arbete 
och CSR, med andra ord så är jag inte intresserad av att marknadsföra eller kritisera företagen 
eller organisationerna. Därför anser jag att det inte är av vikt för studien att identifiera 
företagen/organisationerna eller respondenterna. 

4.5 Intervjuns analys (Den iterativa analysen) 
Jag valde att analysera intervjuerna efter Miles och Hubermans modell (iterativa analysen) 
eftersom den har en central position i den kvalitativa forskningen och för att den passar 
denna12 studie väldigt väl. (Ryen, 2004: 116)  
 
Efter de genomförda intervjuerna så påbörjade jag det kvalitativa data bearbetningen. Första 
steget i intervjun var naturligtvis inspelningen och första steget i bearbetningen är 
transkriberingen av råmaterial. I detta stadium var det viktigt att ha tillräckligt med kvalitativt 
data för att senare kunna genomföra en analys och i sin tur besvara studiens frågeställningar 
(Lantz, 1 993:74- 77).   Under transkriberingsprocessen så skrevs allt som sades dock inte i 
sin renaste form. Dvs. hostningar, pauser och dylikt antecknades inte eftersom jag anser att 
respondentens verbala utsagor kring intervjuämnet är det viktiga och det är där intervjuns 
fokus ligger på. I nästa skede (analysen) läste jag igenom intervjun och hittade teman som 
passar in i studiens huvudsyfte.  
 
Under bearbetningen och analysen av kvalitativa data är det viktigt att leta efter teman och på 
så sätt underlätta överblicken och kategoriseringen av data. (Ryen, 2004: 107) I denna studie 
så valde jag att kategorisera och dela upp intervjufrågorna i tre olika teman för att på så sätt 
underlätta analysen. Ryen menar att i detta skede av analysen så är det viktigt med flexibilitet 
eftersom intervjusvaren (data) passar oftast in i flera teman och kategorier så det gäller att 
fördela svaren under flera teman.   
 
Nästa steg i dataanalysen (den Iterativa) är demonstrationen av data och den innebär att fokus 
läggs på en del av datan genom exempelvis urval av citat som kan användas i analysen och 
diskussionen.(Ryen, 2004: 116) I stort sett så handlar det om datapresentation och layout. Jag 
har valt att i denna studie diskutera och analysera intervjuerna i den löpande texten med hjälp 
av citat vilket innebär att resultatanalysen kommer att presenteras i ett eget avsnitt. För att 
underlätta läsningen så har både intervjun och i sin tur resultaten delats upp i tre teman. 
 

                                                 
12 Se tabell 2 
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    Den slutgiltiga stegen i dataanalysen är slutledningen och verifieringen. (Ryen, 2004:116) 
Under denna fas så är det viktigt att dra fram slutsatser och diskussionsmaterial för senare 
stadium av studien (diskussion och slutsatser). Här kan studiens författare använda sig av en 
mängd olika metoder som exempelvis: leta efter teman och mönster, använda citat och 
metaforer som respondenten har bidragit till, leta efter motsägelse och dolda budskap mm.  
Allt detta utförs så att författaren kan bygga en logiskt uppbyggd beviskedja som kommer till 
användning under studiens senare faser. Även denna del och dessa metoder har används under 
denna studie.  
 
Analysen är uppbyggt på Hubermans och Miles analysmetod och den presenteras stegvis i 
punktform under Tabell 2. 
 
Tabell 2: ”Hubermans och Miles stegvisa bearbetning för att generera mening”. (Ryen,2004: 119) 

1. Att notera mönster och teman 
2. Att konstatera det sannolika 
3. Att kategorisera och gruppera 
4. Att skapa metaforer 
5. Att räkna 
6. Att bilda kontraster eller jämförelse 
7. Att dela upp variabler 
8. Att dra in speciella i det generella, det vill säga gå fram och tillbaka mellan data på första nivån och 

generella kategorier 
9. Att finna faktorer 
10. Att konstatera relationer mellan variabler 
11. Att finna mellanliggande variabler 
12. Att bygga en logisk kedja av bevis  
13. Att skapa begreppsliga eller teoretiska sammanhang 

         

4.6 Kritik av intervjun som metod  
Denna studies empiriinsamling bygger på flera intervjuer och intervjuns alla steg har 
utformats efter vetenskapligt metodlitteratur. Dock finns det kritiska invändningar i 
forskarkretsar mot intervjun som metod och metodens validitet.  
 
Intervjun beskylls ofta för att vara alltför individualistisk av forskare som själva använder 
metoden i sin kvalitativa forskning.(Ryen, 2004: 96-97). Med det menas att respondenten 
(intervjupersonen) reagerar olika och med det ger olika svar om frågorna ställs individuellt 
eller i grupp. När respondenten intervjuas själv berövar man denne från den sociala 
interaktion som uppstår i en grupp. En annan kritik som intervjumetoden brukar få är att den 
är alltför intellektualistisk och idealistisk. Med idealistisk menas att man ofta bortser från 
respondentens samhälleliga och materiella status som i stor grad kan påverka svaren och 
diskussionen. Med intellektualistisk menas att de viktiga känslomässiga aspekterna tenderar 
att försvinna från svaren till förmån till de förnuftiga. En vanlig kritik mot metoden är också 
så kallad ”orörlig” intervju. Det menar kritikerna innebär att ofta under intervjusituationen 
avlägsnas respondenten från sin naturliga miljö ”fältet” där själva kunskapen som 
respondenten besitter om intervjuämnet har utvecklats. Detta är väldigt vanligt och kan 
påverka respondentens svar och intervjuns kvalitet. Det ideella är att intervjua respondentens i 
dennes naturliga miljö under arbetets gång, dvs. ett slags fältstudie. Dock fanns det varken 
möjlighet eller tid för detta i denna studie.  
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Samtliga intervjuer i denna studie gjordes via telefon. Det kan påverka intervjun eftersom 
delar av interaktionen, såsom det icke verbala samspelet med respondenten kan gå förlorade 
och påverka den insamlade empirin.     

 

5. Resultat och Analys  
Resultatet är indelat i tre teman som först analyseras och sedan diskuteras. Det empiriska 
materialet består av fem djupintervjuer med ovannämnda organisationer och företag. De 
första två teman fungerar som bakgrund till studiens huvudfokus som är den strategiska 
externa kommunikationen.    

Företaget i samhället (Företagsetik): I denna del av studien så undersöks en viktig aspekt i 
CSR arbetet och det är företagsetik. Målet är att undersöka respondenternas syn på det 
företagsetiska arbetet inom dagens svenska multinationella företag och även respondenternas 
syn på företagets roll i samhället kommer att beröras.    
 
Företag, intressenter och lönsamhet: Här fokuserar studien på företag och organisationers 
syn på CSR arbetet utifrån relationen med intressenter, och även frågan om CSR och 
lönsamhet  
 
Extern kommunikation, PR och strategisk CSR kommunikation: I denna del så fokuserar 
studien på företags externa kommunikation med intressenter när det gäller CSR frågorna. 
Används det extern kommunikation och i så fall vad är målet med denna? Målet är att även 
undersöka vilka PR och andra strategiska modeller som används när CSR arbetet rapporteras.  
 
Eftersom respondenterna är avidentifierade så har jag för att underlätta läsningen i analys och 
diskussion kapitlet valt att hänvisa till respondenterna med förkortningar i fet text (se nedan)   
 
A. Företagsorganisationen (FO) - Respondenten har varit högtuppsatt i organisationen  
B. Den svenska NGO (SNGO) - Respondenten är chef för organisationen avdelning som 
jobbar med bland annat konsumentmakt och miljömärknings frågor. 
C. Textil/Konfektionsföretaget (TF) - Respondenten jobbar med CSR och miljöfrågor på 
företaget  
D. Internationella NGO (INGO) – Organisationen har kontor i Sverige och respondenten 
har bland annat organiserat CSR konferenserna och varit i kontakt med många svenska 
företag i sitt arbete  
E. Tankesmedja/Företagsnätverk (TS) – Respondenten från detta företagsnätverk var väl 
insatt i företags CSR arbete och problematiken med den kommunikativa delen av CSR 
arbetet.  

5.1 Företaget i samhället (Företagsetik) 
För att förstå företags syn på CSR arbetet och speciellt på den kommunikativa delen så är det 
nödvändigt anser jag att titta närmare på vad respondenterna anser är företagets roll i 
samhället. Även den företagsetiska aspekten kommer att beröras eftersom den hör ihop med 
frågan om företagets roll i samhället.   
 
Samtliga respondenter ansåg att företaget har en viktig roll att fylla i samhället dock skiljde 
sig åsikterna bland respondenterna när det kom till frågan om hur denna roll ska uppfyllas. 
För samtliga respondent var det självklart att målet för företag är att generera pengar åt sina 
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aktieägare samtidigt som man fyller sin funktion i samhället genom att tillhandahålla 
marknaden efterfrågade varor och tjänster. SNGO definierar företagets roll på följande sätt: 
 

 ”Ett företag är en organisation som har till syfte att producera någonting som det finns 
en efterfråga av och så länge efterfrågan finns är deras uppgift att fylla det behovet. Fylla 
ett behov som har definierats av samhället.” 
 

INGO håller med de övriga och anser att det är en självklarhet att företag ska gå 
med vinst när de bedriver sin verksamhet, oavsett var verksamheten bedrivs, men 
INGO tilläger även att vinsten inte behöver vara maximerad utan att den bör 
åtföljas av ett moraliskt och socialt ansvarstagande och nämner vidare att 
företagen som ofta vill framställa sig som ”samhällsmedborgare” måste följa 
samhällets etiska och moraliska regler.  
 
En fråga som dök upp under studiens gång och som ställdes till samtliga 
respondenter var ifall de tyckte att företagen borde tvingas genom lagar och 
regler att tillämpa etik och moral inom sin verksamhet. Samtliga respondenter 
ansåg att det vore en fel väg att gå. FO menar att för de flesta företagen i Sverige 
så behövs det inte läggas fasta (etik och moral) regler eftersom det är redan 
inbyggt i den ”svenska företagsmodellen” SNGO säger vidare att tillåtande 
företagsklimat som vi har i Sverige idag är ett måste för ett välfungerande CSR – 
och företagsetiskt arbete och fler fasta regler skulle bara bromsa arbetet med dessa 
frågor. Dock, menar SNGO att även positiv feedback ska nå företagen när de 
aktivt jobbar med de här frågorna och inte enbart kritik när någonting går fel. En 
viktig faktor för företagsetiskt och CSR arbete som samtliga respondenter nämnde 
är att ge dessa frågor en maktställning. INGO påstår bland annat att om arbetet 
med dessa frågor ska fungera så måste de komma från styrelserummet och sedan 
genomsyra alla led i företaget. SNGO som är på samma spår menar att det är 
viktigt att ha någon med maktposition som jobbar med dessa frågor: 
 

” Jag gillar bättre den typen av ansvar då man har mandat än den här situationen där 
miljöchefer tillexempel har någon slag rådgivande funktion eller är ett slags interna 
konsulter. Jag tycker att det är bättre att man låter det uppföljas av någon med mandat. 
Mandaten kan stoppa dåliga saker eller sitta i ledningsgrupper eller att man lyfter 
frågan och att det finns någon slags makt position det tycker jag signalerar att man tar 
det på allvar” 

5.2 Företag, intressenter och lönsamhet 
 
CSR och intressenter 
En viktig fråga när det gäller CSR arbetet är företagens relation med intressenterna, men vilka 
är intressenterna? I forskningslitteraturen finns det en tydlig lista över vilka intressenter som 
berör företagen och på vilket sätt13, men det intressanta för denna studie är att ta reda 
”intressent hierarkin” dvs. Vilka intressenter anses vara viktigast för företag ur företags egna 
perspektiv och varför, för att det leder vidare till frågan som studien fokuserar på och det är 
hur CSR kommunikationen ska vara/är utformad? 
 
 
 FO hade väldigt klara åsikter över vilka som ska räknas till de ”riktiga” intressenterna och 
vilka företagen har ett ansvar mot: 
                                                 
13 Se avsnitt 3.3 
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” Till och börja med mot sig själva förstås, sedan mot kunder och sen så kan man ju säga 
stakeholders, men många av de som kallar sig för stakeholders är inte stakeholders för 
femöre. De som inte har pengar i företaget är ingen riktig stakeholder utan de är 
intressenter, utanförstående intressenter. Med stakeholders menar jag leverantörer och 
deras anställda. Det är riktiga stakeholders. Alltså bland stakeholders så är det ägaren 
först så konsumenter sen, anställda och fackföreningar och alla möjliga på en skala som 
är fallande, men ägarna först förstås..  Ansvaret som företag har är ju främst mot ägarna, 
delägarna och sedan alla riktiga stakeholders som har pengar eller andra ekonomiska 
förbindelser med företaget.” 

FO uttryckte tydlig åsikt att det är de direkt finansiellt eller materiellt involverade 
intressenterna som företaget har först och främst ett ansvar mot. Denna tankelinje stöds av TF 
som uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Jo det är ägare, det är kunden och det är anställda. Våra samarbetspartners på olika 
sätt, våra leverantörer till exempel, Det är dom vi har ett ansvar mot. Vem som 
ställer krav är inte samma sak som att vara de viktigaste intressenterna. Det är inte 
nödvändigtvis på det sättet, vi har inte graderat vem som är viktigast” 
 

Det är ett intressant och tydlig mönster som kan skönjas här, det visade sig att samtliga 
respondenter anser att företag sätter de materiella och finansiella intressenter först i 
”intressent hierarkin” dock är frågan vilka/vilken intressentgrupp har störst möjlighet till att 
påverka företagens agerande? Enligt SNGO så det just kapitalägarna som har mest att säga 
till om dock är frågan om hur stor makt de informella intressenterna som studien fokuserar på 
har? En intressant faktor som flera av respondenterna tog upp är frågan om konsumentmakt. 
Konsumenterna är en av de intressentgrupper som denna studie fokuserar på och 
respondenterna FO och TF (företagsnätverket och företaget) menar att deras makt att påverka 
företags CSR och miljöarbete är och kommer att vara begränsad. FO utrycker detta på 
följande sätt: 
 

  ”… När det gäller kläder exempelvis, det finns inga grönmärkta eftersom 
konsumenten inte bryr sig. Man kan samtidigt vara med i gröna klubben på 
fredagar, men om de ska ut och dansa på lördag och köpa kläder till det då tänker 
de inte på den gröna klubben överhuvudtaget. När man säger att det är konsument 
grej då är det bara snack. Det är en politisk grej helt och hållet. Det har inget med 
konsumentrörelsen att göra. Man skyller på det, man snackar om det så, men det är 
när konsumenter går med i påtryckningsgrupper som är finansierade av staten då. 
Det är en politisk grej. Konsumentverket är ett bra exempel på hur låg rankat 
konsument frågan är i Sverige. De har ju inte ens en generaldirektör för tillfället” 
 

Dock är INGO av en helt annan åsikt och det framgår i följande citat: 
 
  ”Jag är alldeles övertygad om att konsumenternas makt kommer att växa och bli 
större. Jag tror att den yngre generationen och de som börjar bli konsumenter idag 
är mycket mer medvetna om miljökonsekvenser barnarbete och såna saker. Jag 
tror att konsumentmakten kommer att ha större betydelse än vad den har idag, men 
det kanske dröjer ett tag”. 
 

Det som skiljer sig mellan FO och INGO är att FO utgår ifrån att konsumenterna inte är 
engagerade i CSR och miljöfrågor i lika stor utsträckning som INGO påstår. INGO menar 
dock att konsumentens makt och engagemang är direkt knuten till mediala bevakningen av 
företagsverksamhet och informationsspridningen av den samma ut i den publika sfären. 
Samtliga Respondenter instämmer att medias makt är stor på gott och ont, men det går vi 
närmare in på senare.  
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CSR och lönsamhet 
När CSR på företag diskuteras är det oundvikligt att komma in på lönsamhetsfaktorn av CSR 
arbetet. INGO menar att det är absolut nödvändigt att ha med lönsamhetsfaktor eftersom det 
kommer att bidra till att företag satsar långsiktigt på CSR arbetet. SNGO yttrade även att 
företag inte åtar sig några aktiviteter som inte är lönsamma i någon form och med det menar 
SNGO att det är bevisligen lönsamt att engagera sig i CSR. Så frågan som följer är: Vad har 
företag att vinna (rent ekonomiskt) ifall de engagerar sig i CSR arbetet? Både FO och TF 
ansåg att en av CSR stora fördelar är ett förbättrad inseende i leverantör kedjan. TF uttrycker 
det på följande sätt: 

     
”… Man kan väl säga så här då, att sedan vi började med CSR så har vi då varit 
tvungna att vara lite konsekventa när det gäller vårt val av leverantörer, vi väljer ut 
leverantörer väldigt noggrant vi börjar inte arbeta med någon eller köpa oss någon 
som vi inte anser har en potential att klara av de kraven vi ställer. Tidigare 
hade vi över 1000 leverantörer och nu är vi nere i under 200. Det gör det att vi är 
en viktigare kund hos dessa leverantörer som vi är kvar hos,  vi har bättre kvalitet, 
så på så sätt så har vi bättre kontroll, vi kan samordna transporter bättre, det finns 
många såna saker som gör att det är lönsamt.” 

 
 FO var av samma åsikt när det gäller förbättringar på insyn på leverantörerkedjan, dock 
utvecklade FO resonemanget ytterligare med följande citat: 
  

”… Man får fler intellektuella anställda om man jobbar med dessa frågor, man får 
stoltare personal, man får konsumenter som tror på en, och så bit ner på listan så 
får man bra PR effekter också. Men det handlar mest om Risk Prevention. Jag vet 
dock inte om det är så att varumärket stärks till följd av CSR. Det är möjligt att det 
är så, man kan inte utesluta att det förstärker varumärket” 

 
När frågan om lönsamhet ställdes gled samtliga intressenter in på diskussionen om just 
varumärket. Alla respondenter var överens om att varumärket vårdas eller stärks av ett aktivt 
CSR arbete. INGO menar att företag kommer att vinna fördelar på arbetet med CSR dock så 
är värdet av dessa fördelar inte mätbar i direkt monetär avkastning. TS påstår vidare att 
multinationella företag speciellt inom textilbranschen, måste arbeta aktivt med CSR. TS 
uttrycker det på följande sätt:  
 

”Att jobba med CSR är ju varumärkes vårdande kan man säga. Om du inte gör det 
så kanske du kommer hamna i sådan situation att det kommer kosta dig väldigt 
mycket om du inte har gjort det. Det är ju självklart att det kostar pengar att jobba 
med CSR, men det handlar också om att du inte kommer att förlora så mycket 
pengar om man säger så.” 
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5.3 CSR, PR och strategisk CSR-kommunikation 
I den här delen av resultatanalysen så presenteras studiens huvudfokus. Målet var, som det 
tidigare har nämnts att ta reda på ifall företag eller företagsanknutna organisationer projicerar 
sitt CSR arbete externt och i så fall på vilket sätt och vilka hinder stöter de på.  
Enligt de NGO anknutna respondenter så är dagens CSR kommunikation i utvecklingsstadiet. 
Det är vanligast att använda en envägs kommunikation gentemot sina intressenter. SNGO 
uttrycker detta på följande sätt: 
 

”Det handlar oftast om ren informationskampanj med 
marknadsföringssyfte, det handlar om att sälja mer och samtidigt visa att vi 
bryr oss om omvärlden”  
 

Dock är FO av en annan åsikt, och menar att informationskampanjer inte förekommer i så stor 
utsträckning utan att det handlar oftast om interna och externa föreläsningar och även 
redovisningar i företags hållbarhetsrapporter och dylikt. Målet är som FO utrycker det att 
bibehålla god kontakt med sina intressenter. FO fortsätter med att berätta om hur viktigt det är 
att få samtliga intressenter engagerade genom att få de att känna att CSR arbetet är någonting 
som ska göras gemensamt och någonting som angår oss alla. FO förnekar inte att CSR kan 
kommuniceras i rent marknadsföring syfte också, men då oftast till företagens egna 
samarbetspartners som exempelvis leverantörer i U länderna. Det hela går till på följande sätt 
enligt FO: 

”Makt handlar det hela om, man gör det snyggt, man kommunicerar detta 
(till intressenter) som om det vore ett gemensamt problem, det finns vissa 
fördelar, man vill ju sälja in till leverantörerna. Fördelarna är om du 
uppfyller villkoren när du säljer till mig så uppfyller du villkoren när du 
säljer till resten av Europa. Du kan använda dig av det i din 
marknadsföring mot leverantörerna” 

 
Nu på senare tid har det dock blivit vanligare med viss form av dialog mellan intressenter och 
näringsliv när det gäller CSR arbetet menar INGO. Organisationen som INGO jobbar på har 
bland annat ordnat konferenser och forum som har lockat människor från näringslivet och till 
och med de som är skeptiska till CSR arbetets resultat. Det behövs forum som tillåter dialog 
kring CSR frågan menar INGO.  
 
Hur ser den strategiska CSR kommunikationen ut? Vilka kommunikations och PR kanaler 
används idag? FO menar att just när det gäller CSR arbete så är det ovanligt att projicera detta 
utåt via de olika PR kanalerna som presenteras i tabell 1 (avsnitt 3.2) eftersom som FO 
uttrycker det i följande citat så handlar CSR arbete om risk prevention: 
 

”Det finns ingen PR effekt överhuvudtaget det är att man undviker att göra ens 
konsumenter eller kunder desillusionerade, de utgår ifrån att man är ett hyfsat 
företag därför handlar de hos en och de förutsätter ju då att man har samma goda 
drift utav företaget i förhållande till sina leverantörer och att de sköter sig 
någorlunda och sånt här va. Så att man inte ska riskera och knäcka denna 
förtroende och gör konsumenter besvikna och det är ju ett utav själen till varför 
man ska jobba med CSR så att man uppfyller de förväntningar som konsumenterna 
har på det här” 

 
Just denna tankelinje stöds av TF som menar att det är ovanligt av företag att redovisa sitt 
CSR arbete och använda sig av det i sitt PR arbete. Företaget som TF är anställd på använder 

 - 24 - 24



sig av hemsidor och broschyrer när de vill nå allmänheten med sitt CSR arbete och det vill 
säga det handlar om kort och informativ envägs kommunikation som beskriver på vilket sätt 
företaget bedriver sitt CSR arbete. Det är idag väldigt få företag som arbetar med strategisk 
CSR kommunikation Samtliga respondenter hade samma förklaring till varför företags CSR 
arbete inte projiceras externt i större utsträckning och det beror enligt respondenterna på att 
företag helt enkelt inte vågar exponera sig i denna fråga med risk för att bli öppet kritiserade 
av media och NGO. FO uttrycker detta på följande sätt: 
 

”Frågar företag mig så skulle jag säga, jobba hårt med det här (CSR), lova 
ingenting och skryt för tusan inte om det. Därför att skryter du så sätter ju 
aftonbladet dit dig alldeles oavsett om du har en fläck på dig eller inte” 

 
SNGO menar att denna rädsla för exponering är befogad eftersom som SNGO uttrycker det så 
har medier och NGO: s varit väldigt snabba på att enbart kritisera och inte ge någon positiv 
feedback till företag så fort de har vågat sticka ut hakan i de här frågorna. Problemet ligger 
menar SNGO, i sättet CSR frågan projiceras på. Företags CSR arbete används oftast i rent 
marknadsföringssyfte. Det menar SNGO leder till att ingen dialog mellan intressenter och 
företag uppstår som i sin tur leder till missförstånd och oklarheter. SNGO menar att det finns 
okunskap från företagens sida i hur CSR frågan bör kommuniceras och att företag väljer den 
enkla vägen ut dvs. ingen öppen dialog med intressenterna utan enkel envägs kommunikation.   
INGO håller med FO och SNGO i denna fråga och menar att till och med företag som är 
väldigt framgångsrika med sitt CSR arbete väljer att ligga lågt och inte exponera sig. Dock så 
fortsätter INGO med att berätta att det finns vissa tendenser som pekar på förändring: 

 
”Jag tror att de större företagen att de kommer nog inom kort att sticka ut 
hakan det tror jag därför att nu har man kommit så långt i sitt arbete att 
man faktiskt kan visa att man gör skillnad, men jag tror att man ligger lågt 
idag för att slippa kritiken. Det kan ha positiva effekter om man sticker ut 
hakan om man gör ett bra jobb då tror jag att man kan få positiva 
reaktioner här i Sverige. Man måste ha gjort sin hemläxa annars så blir 
det ett bakslag som heter duga. Konsumenter och media de skonar ingen 
den dagen.”  
 

INGO tillägger även att just ett aktivt CSR arbete tillsammans med ett lyckad strategisk CSR 
kommunikation kan med stor sannolikhet leda till konkurrensfördel på marknaden speciellt för 
de stora företagen. INGO fortsätter med att berätta att allt fler företag kommer att våga 
exponera sitt CSR arbete externt när de får ta del av de positiva effekterna. SNGO och INGO 
nämner båda under intervjuns gång att deras respektive organisationer bör vara självkritiska 
när det gäller kritiken av företag som exponerar sitt CSR arbete. SNGO säger bland annat att 
det är viktigt att även ge positiv feedback till företag som aktivt jobbar med strategisk CSR 
kommunikation. 
 
 ”Det är viktigt för själva CSR utvecklingen att uppmuntra företag 

som engagerar sig i dessa frågor, visst är det viktigt med positiv 
feedback också, jag menar företag ska kunna exponera arbetet med 
CSR utan att riskera misstro och sågning från medier och NGO:s. Jag 
tror att CSR arbetet utvecklas bäst om man har en öppen dialog med 
intressenterna.”    

 
Samtliga respondenter sade avslutningsvis att CSR frågan är här för att stanna och att arbetet 
med CSR och strategiska kommunikationsarbetet kommer att utvecklas och bli allt viktigare 
för företag framöver. Respondenterna var även överens om att många företag redan idag har 
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ett bra och välutvecklad CSR arbete dock så finns det stora brister i den externa 
kommunikationen som måste åtgärdas. 

6. Diskussion 

6.1 Företaget i samhället 
Under bakgrunden till denna studie så presenterades ett avsnitt om företagsetik (2.2). 
Meningen var att inleda intervjumomenten med frågor som behandlar just företagsetiska 
frågor (Företaget i samhället) och få en inblick i hur respondenterna ser på ”det svenska 
företaget” och hur/om denna syn har någonting att göra med företags strategiska CSR 
kommunikation.  
 
Respondenterna var eniga om att företagens uppgift är att fylla sin kommersiella roll dvs. 
Bidra med ekonomisk vinst åt sina aktieägare samtidigt som de producerar och distribuerar 
varor och tjänster till samhället. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna kommersiella roll 
kan uppfyllas på olika sätt. Precis som Brytting (2005: 21) uttrycker det så är det självklart att 
företag ska gå med vinst, men samtidigt är det viktigt för företag att inse att de bör ha en god 
företagsetisk grund i sitt arbete eftersom de är en del av samhället som de ska hjälpa till och 
forma och därför är etik en väsentlig del av företaget. INGO utryckte under intervjun sin oro 
över företagens jakt på ständig vinstmaximering. INGO menade att företag bör ha i åtanke att 
vinsten ska följas av moraliskt och socialt ansvarstagande. Denna tankelinje stöds även av 
Brytting (2005: 23) som menar att företag idag borde fokusera på och anpassa sig till den 
hållbara utvecklingen genom ett långsiktigt tänkande och affärsstrategier. Idag gäller det för 
företag att hitta den perfekta balansen mellan etik, ekologi och ekonomi annars riskerar de att 
slås ut av marknadskrafterna uttrycker Brytting. Kombination av dessa idéer är än så länge 
relativt ovanliga dock menar Brytting att de är på frammarsch.   
 
Under intervjuerna till studien så tillfrågades respondenterna om företagen borde tvingas 
genom lagar och regler att tillämpa etik och moral inom sin verksamhet. Då kom flera av 
respondenterna in på uttrycket ”Den svenska modellen”. Respondenterna hade precis som 
majoriteten av det svenska folket enligt Thomas Larsson från Svenskt näringsliv, (2002: 7) ett 
stor tillit till den svenska företagsmodellen som innebär att det etiska arbetet redan är 
välintegrerad i de svenska företagen. Även om INGO höll med de övriga respondenterna när 
det gäller den svenska företagsmodellen så ansåg INGO att en viktig faktor för CSR och etiskt 
arbete saknas i vissa företag. Respondenten anser att det är viktigt att ge dessa frågor en 
maktställning inom företaget. Viljan att jobba med detta menar INGO måste komma från 
företagets styrelserum och sedan genomsyra alla led i företaget. Denna tanke stöds även av 
Göran Beckius (2006) som i sin doktorsavhandling skriver att om företagsetiken ska ha ett 
inflyttande på företags operativa verksamhet så krävs det förankring i företaget. Beckius 
fortsätter med att: ”det som är helt avgörande i hur väl företagsetiska frågor är förankrade är 
företagsledningens goda föredöme”. (Beckius, 2006: 48) 
 
Vad har det företagsetiska arbetet med den strategiska CSR kommunikationen att göra? Var 
ligger kopplingen? Detta är något som samtliga respondenter berörde under intervjuerna. Det 
som respondenterna var överens om och som SNGO fokuserade på var att för att företag ska 
kunna utveckla sitt arbete med CSR och företagsetik så krävs det ett mer tillåtande klimat. 
Dvs. företag som externt kommunicerar CSR arbetet öppet och aktivt skall även erhålla 
positiv feedback från samhället (intressenterna) och inte enbart kritiskt granskas i media och 
kritiseras av NGO: s så fort någonting utan företags tillsyn sker. Detta är en viktig tankegång 
anser jag och den kommer att beröras längre ner i diskussionen.    
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6.2 Företag, intressenter och CSR 
Relationen med intressenter är en central del i CSR arbetet. I denna relation ingår naturligtvis 
studiens huvudfokus som är kommunikationen mellan intressenter och företag. Intressenterna 
är i denna studie som bekant uppdelade i olika grupper.14 Under intervjun så uttryckte FO och 
TF vilka intressentgrupper som ansågs vara viktiga ur företagets egna perspektiv, dvs. 
intressenter som har mest inflytande på företags arbete med CSR. Det framkom tydligt att det 
är de finansiellt knutna intressentgrupper som ansågs viktigast. Det är ur flera aspekter ett 
intressant resultat med tanke på att intressentgrupper såsom medier och NGO:s (informella 
intressentgruppen) är de intressenter som har möjlighet och makt att påverka opinionen och 
konsumenternas syn på företag speciellt när det handlar om företagens CSR arbete. Det 
framkom tydligt under intervjuerna med samtliga respondenter att relationen mellan företag, 
medier och NGO: s är väldigt spänd och fylld av misstro. FO ansåg bland annat att media med 
hjälp av NGO: s ofta angriper företag som väljer att externt kommunicera sitt CSR arbete, 
detta återkommer vi dock till längre ner i diskussionen.  
 
Under intervjuerna diskuterades även konsumentmakten i Sverige och speciellt svenska 
konsumenters intresse i CSR frågan. Denna diskussion delade upp respondenterna i två läger. 
De företagsanknutna respondenterna (FO och TF) ansåg att konsumenternas intresse i CSR 
frågan inte alls är stor medan de intervjuade NGO: s ansåg att konsumentmakten är på 
frammarsch i Sverige och att CSR frågan kommer att växa och bli allt viktigare för 
konsumenter. Frågan är om företag har råd att dela upp intressenterna i en hierarkisk skala där 
de finansielltknutna intressenterna tilläts ha mest inflyttande i företags arbete med CSR. 
Enligt Brytting (2005) så bör företag ha goda relationer med samtliga respondenter för att på 
så sätt skapa trovärdighet och samtidigt stärka varumärket. Brytting nämner även att ifall inte 
företag uppför sig regelrätt så kommer marknadskrafterna att slå ut de. Clarkson (1995) 
stödjer denna tanke och menar att företags sociala och ekonomiska mål bör vara att samtliga 
involverade intressenter ska räknas och att ingen intressentgrupp ska favoriseras på bekostnad 
av en annan. Dock visar intervjuerna att verkligheten ser annorlunda ut. Företag är selektiva 
när det gäller intressenters inflytande, och det är oftast de finansiellt anknutna som lättast kan 
påverka företags beslut. Relationen mellan företag och dess intressenter är som det tidigare 
har nämnts beroende av en välutformad kommunikationsstrategi och denna tankelinje 
förstärktes efter intervjuerna i denna studie. Idag så förekommer det mycket misstro mellan 
företagen och vissa intressenter grupper. Delvis bygger denna misstro på dålig 
kommunikation anser jag. Vad detta har för inverkan på CSR arbetet är svårt att säga, dock 
kan jag konstatera att kommunikationen mellan informella intressenter och företagen är långt 
ifrån optimal.  

6.3 CSR och lönsamhet 
Under intervjuerna förstärktes teorin om att företag sällan engagerar sig i något långsiktigt om 
det inte förekommer någon lönsamhetsfaktor. Företag har med andra ord någonting att vinna 
på ett långsiktigtarbete med CSR. De företagsanknutna respondenterna (FO och TF) hade en 
klar bild över fördelarna med CSR arbetet. Det framkom att insynen i leverantörskedjan 
förbättrades och att även bra PR effekter förekom såsom större förtroende för företaget från 
konsumenternas sida. De andra respondenterna ansåg dock att de största fördelarna med CSR 
arbetet är stärkandet eller vårdandet av företagets varumärke. Stöd för denna teori finns i den 
vetenskapliga litteraturen. Barry Clarke (2003) skriver i sin artikel på Haymarket Business 

                                                 
14  Se avsnitt 3.3 

 - 27 - 27



Publications att varumärken aldrig har varit mer värda och mer utsatta än i dagens samhälle. 
Clarke menar till skillnad ifrån FO och TF att dagens konsument är engagerad och 
uppmärksam. Det är inte endast produkten som konsumenten är intresserad av utan även hur 
tillverkningen av produkten har påverkat vår omvärld i form av miljöpåverkan, 
arbetsförhållanden i länderna där produktionen sker mm. Clarke utgår ifrån att det är tack vare 
dagens konsumenters nyfikenhet och intresse kring sådana frågor som har lett till att företag 
idag jobbar med CSR. Varumärket handlar om pålitlighet och ett företag i dagens 
informationssamhälle måste engagera sig i frågor som berör konsumenterna för att skydda sitt 
varumärke menar Clarke. Ett varumärke är väldigt känslig och utsatt, ett misstag från 
företagets sida kan kosta företaget ofantligt mycket och inte bara i direkt avkastning utan i 
form av ett skadat rykte, och ett skadat varumärke är inte lätt eller billigt att återställa.  
 
Med bakgrund i detta anser jag att det är viktigt att ställa sig frågan, vad företaget har att 
förlora om de externt kommunicerar sitt CSR arbete. Med det menar jag att ifall något 
negativt rykte eller ett litet misstag når medierna eller NGO: s och på så sätt konsumenterna 
så kan det förstöra företagets varumärke och på så sätt leda till förlorade intäkter även om 
företaget har ett exemplariskt CSR arbete. Det är detta anser jag som är huvudorsaken till att 
varför företag väljer att inte externt kommunicera sitt CSR arbete utan väljer precis som FO 
uttryckte att jobba med de här frågorna i det tysta. Dock kan en extern kommunikation i form 
av dialog mellan intressenter och i synnerhet NGO: s som tillsammans med media är de 
opinionsbildande intressenterna, gynna företagen anser jag. Brytting stödjer detta påstående 
och menar att ”På konsumentmarknaderna har varumärkets >> image>> fått allt större 
betydelse, vilket gett media en nyckelroll inom marknadsföringen”. (2005: 20)     

6.4 CSR, PR och strategisk CSR-kommunikation 
Vi kan nu konstatera att kommunikationen är ett viktigt verktyg i relationen mellan företag 
och dess intressenter. Även ett välfungerande CSR arbete är beroende av kommunikation. 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur den externa CSR kommunikationen fungerar, på 
vilket sätt kommunicerar företag sitt CSR arbete, vilka hinder stöter det extern 
kommunikativa arbetet på och hur ser framtiden ut för den externa CSR kommunikationen. 
Under intervjuerna så framgick det tydligt att större textil/konfektions företag i dagens 
Sverige är restriktiva när det gäller sin externa CSR kommunikation och anledningen är, 
rädsla för orättfärdig behandling av media och NGO: s, som enligt de intervjuade 
företagsanknutna respondenterna oftast väljer att kritisera företag offentligt, istället för att 
fokusera på de positiva resultaten av CSR arbetet. En viss extern kommunikation förekommer 
dock när det gäller CSR arbetet, men oftast handlar det om en envägskommunikation med 
syftet att informera om åtgärderna som har gjorts och framtida planer. SNGO menar att 
problemet idag just ligger på sättet CSR frågan projiceras på. SNGO menar att eftersom det är 
en envägskommunikation så finns det inget utrymme för dialog mellan företag och 
intressenter och det innebär menar SNGO att CSR informationen som når intressenterna 
externt kan tolkas vara propaganda med syftet att marknadsföra företaget (se tabell 1). Enligt 
min tolkning med stöd i den vetenskapliga litteraturen så verkar problemet också ligga i att 
företagens grundläggande syfte är att generera vinst åt sina aktieägare och de informella 
intressenterna har ett slags grundläggande misstro mot företag som jobbar med CSR och 
förmedlar detta arbete via envägs publikinformation.  Då kommer vi in på den disskusionen 
som har pågått i flera decennier inom den etiska forskningen, och det är: Är det möjligt att 
jobba med syftet att skapa vinst åt sina aktieägare och samtidigt investera delar av dessa 
vinster i något som inte är direkt vinstindrivande (CSR)? Bryttning (2005) nämner i sin bok 
Företagsetik att tiderna förändrats och till skillnad från 60-70-talet så är det idag vedertaget 
att företagandet går hand i hand med etik, effektivitet och goda relationen med sina 
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intressenter. Företag som inte lyckas bemästra detta kommer att slås ut av marknadskrafterna 
menar Bryttning. 
 
Om vi utgår ifrån det ovanstående som i korthet kan sammanfattas att företag är minst sagt 
återhållsamma med sin externa kommunikation av CSR arbete, och de tillfällena det 
kommuniceras handlar det oftast om envägskommunikation utan någon feedback eller dialog 
med intressenterna. Intressenterna i sin tur kräver dialog och öppenhet när det gäller CSR 
arbetet. Hur ska då företag göra? Vilken kommunikationsstrategi är att föredra? Enligt 
Morsing m fl. (Morsing, Beckmann, 2006: 147) så har denna fråga redan diskuterats så tidigt 
som 1990 då forskarna Ashfort och Gibbs uttryckte att företag som själv marknadsför sig med 
CSR frågan för att på så sätt vinna legitimitet kan i sin tur uppleva en motsatt effekt. Med det 
menar Ashfort och Gibbs att de företag som kommunicerar CSR arbetet alltför intensivt 
saknar tilltro till sin egen legitimitet på grund av någonting som är fel inom organisationen 
eller verksamheten. Företag som är välrespekterade och uppfyller alla lagar och regler bör 
enligt forskarna (Ashfort och Gibbs) inte kommunicera CSR arbetet högljutt. SNGO ligger 
precis på Ashfort och Gibbs linje och uttrycker att företag bör jobba med CSR dock inte 
exponera arbetet utåt, dock menar SNGO att det är viktigt att ha en tvåvägs kommunikation 
mellan företag och intressenter för att på så sätt utveckla och förbättra CSR arbetet. Även 
Morsing (2006) håller med och menar att det är viktigt för företag att hålla koll på 
intressenternas krav och förväntningar på CSR arbetet. Sammanfattningsvis så uttrycker 
Morsing att CSR kommunikationen bör vara genomtänkt och inte användas i företagsreklam 
och kampanjer utan redovisas på lite mer subtilt sätt såsom i årsrapporter och företags 
hemsidor.  
 
Under intervjuerna så framgick det tydligt att det är den Publik informations modell (se tabell 
1) som används mest i dagens externa CSR kommunikation. Gruing och Hunt (1984) menar 
att denna modell används oftast för att sprida positiv information om företaget till mottagarna. 
För en utomstående så kan det låta som en ren marknadsföring. Dock vid en noggrannare 
undersökning så uppkom problematiken som diskuteras ovan dvs. rädslan för att bli öppet 
kritiserad i media och riskera att förlora marknadsandelar är större än viljan att föra en öppen 
dialog med samtliga intressenter kring CSR arbetet. Mette Morsing som är en ledande 
forskare i CSR kommunikations frågor påstår i sin rapport ”Strategic CSR Communication: 
Telling others how good you are” att problematiken ligger i att företag är tvungna att uppfylla 
de yttre kraven på att vara ett ansvarsfulltföretag dock kan dessa krav skifta och företag är 
tvungna att acceptera detta och anpassa sig. Det är därför ytterst viktigt för företag att upprätta 
välfungerande extern kommunikationskanal menar Morsing. Dagens envägskommunikation 
som företag använder ökar till en vis del företagets genomsynlighet dock är det inte lösningen 
uttrycker Morsing och säger vidare att företagen själva skulle tjäna på en öppen dialog med 
sina informella intressenter, med andra ord en extern tvåvägs kommunikation som skulle 
bidra till en fortgående dialog och underlätta företags anpassning till intressenternas och 
samhällets krav. I figur 1 avsnitt 3 så presenteras Morsings strategiska CSR modellen (2006. 
240) utifrån hur en lyckad CSR kommunikation kan se ut. Jag har valt att ändra och modifiera 
Morsings modell något för att anpassa den till denna studie. Dvs. de informella intressenterna 
som presenteras i studien har lagts in i modellen och layouten ser något annorlunda ut, dock 
har detta ingen inverka på modellens grundläggande syfte. Meningen är att visa hur en lyckad 
kommunikation mellan Företag och de informella intressenterna skulle kunna se ut.  
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Fig.2: Strategisk CSR kommunikationsmodell (källa: Morsing, 2006: 240) 
 
Precis som i Morsings modellbeskrivning så beskriver denna modell en process från intern 
och extern information som sedan övergår till interaktion och dialog. För företag innebär det, 
precis som det beskrivs i kapitel 3.3 att integrera CSR arbetet internt genom alla företagets led 
innan interaktionen med intressenterna startar. Det är även viktigt menar Morsing (2006) att i 
ett tidigt skede fokusera på frågor inom CSR som är aktuella och som berör intressenterna för 
tillfället. Under interaktion fasen (steg 2) är det viktigt för företag att öppna upp 
kommunikationsvägarna så att en tvåvägs kommunikation uppstår. Det är i denna fas som 
svårigheterna uppstår. Denna studie har visat tecken på ömsesidig misstro mellan de 
opinionsbildande intressenterna och företagen. För att CSR kommunikationen ska vara lyckad 
krävs det en öppen dialog mellan opinionsbildarna och företag där båda sidorna är öppna för 
feedback. Även Morsing (2006) nämner att det är viktigt för företag att öppet visa sitt CSR 
arbete och sedan vara öppna för både positiv och negativ kritik. I det slutgiltiga steget (steg 3) 
är det viktigt att jobba pro-aktivt, dvs. en direkt dialog förs mellan intressenter och företagen 
under arbetet med CSR. På så sätt kommer företagen vara bättre förbereda på att tackla kritik 
som kan uppkomma menar Morsing (2006).      
  
Jag anser att CSR frågan är stor och viktig fråga för företag, intressenter och bästa sättet att 
utveckla CSR arbetet är att utveckla tvåvägs kommunikationen (se figur 2). Dialogen bör 
föras med syftet att utveckla och förbättra CSR arbetet och inte att peka ut och smutskasta 
företagen medialt. Från företagens sida så bör den externa CSR kommunikationen endast 
projiceras i syftet att informera, underrätta och föra dialog med intressenter och inte användas 
i syftet att marknadsföra sig och sitt företag med syftet att öka vinsten och försäljningen. CSR 
frågan är här för att stanna och i takt med att den globala marknaden växer och de 
multinationella företagens makt växer så växer även deras ansvar och skyldighet och det är 
där CSR kommer in. I Sverige är frågan redan väletablerad och under studiens gång har jag 
varit i kontakt med intressenter och företagsrepresentanter (utöver de som presenteras i 
intervjustudien) som påstår att Svenska textil/konfektions företag har internationellt sett ett 
väletablerat och lyckat CSR arbete och det är mycket tack vare den krävande och medvetna 
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svenska konsumenten, och de andra intressenterna som engagerar sig och värdesätter CSR 
frågan högt. Jag tror precis som INGO att vi i framtiden kommer att se fler svenska företag 
som kommer att våga projicera sitt CSR arbete externt och samtidigt utveckla det samma med 
hjälp av öppen dialog med sina intressenter. Att identifiera ett problem är det första steget mot 
lösningen. I denna studie har jag belyst de externa kommunikationssvårigheterna mellan de 
informella intressenterna angående CSR arbetet. Det vore intressant att i fortsatta studier ta 
reda på vilket sätt CSR kommunikationen kommer att utvecklas. Som jag ser på saken så har 
företag två vägar att välja: I det första fallet kommer företag att fortsätta jobba med CSR på 
egen hand utan inblandning av intressenterna och samtidigt undvika den externa 
kommunikationen. I det andra fallet så väljer företag att jobba efter figur 2 dvs. föra dialog 
och utveckla sitt CSR arbete tillsammans med intressenterna. Vilket sätt som är bäst och mest 
lönsamt för företagen får framtiden avgöra.    
 
 

7. Slutsatser 
I det sista avsnittet i denna studie presenteras en sammanfattande slutsats. Studiens 
huvudsyfte har varit att undersöka hur dagens externa CSR kommunikation mellan företag 
och de informella intressenterna är utformad. Med stöd i de insamlade och analyserade data 
har studien kommit fram till följande slutsatser:  
 

• Studien har åskådliggjort att synen på företagets roll i dagens samhälle handlar även 
om en god företagsetisk grund och aktivt CSR arbete och inte enbart om den klassiska 
rollen där huvudsyftet var att producera, och erhålla en kontinuerlig ekonomisk vinst. 
Ett aktivt CSR arbete är ett tecken på att många svenska textil/konfektions företag idag 
jobbar systematiskt med ansvarsfrågor och att dessa frågor är integrerade i företagens 
övriga verksamhet. Studien kan däremot inte påvisa hur arbetet med CSR ser ut i 
andra branscher, och även i mindre textil/konfektions företag som inte omfattas av 
studien. 

• Det framkom i studien att företag med aktivt CSR arbete erhöll både direkta och 
indirekta ekonomiska fördelar.  Exempelvis så ökade insynen i företagets 
leverantörskedja vilket ledde till bättre kontroll på verksamheten, även bra PR effekter 
förekom såsom större förtroende för företaget från konsumenternas sida. Stärkande 
och vårdande av varumärket är en annan stor fördel som diskuterats i studien i 
samband med fördelarna av ett aktivt CSR arbete. CSR påverkan på varumärket kan 
dock inte påvisas med studiens empiriska undersökning. 

•  Studien visar att vad gäller extern CSR kommunikation så är den vanligaste 
kommunikationsstrategin envägs kommunikation mellan företag och de informella 
intressenterna, dvs. idag så saknas en dialog mellan de informella intressenterna och 
företagen när det gäller CSR arbetet. Enligt studien så beror detta på en stark misstro 
mellan svenska textil/konfektions företag och de opinionsbildande intressenterna 
(NGO: s och Media). Rädslan för orättvis behandling av opinionsbildarna, som enligt 
de företagsanknutna respondenterna oftast är sensationslystna, är oftast starkare än 
viljan att med hjälp av intressentdialog utveckla sitt CSR arbete. Denna misstro har 
enligt den empiriska undersökningen lett till en stagnation i kommunikationen mellan 
parterna, men även till att de CSR aktiva företag inte får tillgång till feedback från 
intressenterna.  

• Kommunikation är en viktig del av CSR och att starta dialog och utveckla sitt CSR 
arbete i ett mer tillåtande klimat skulle enligt studien kunna gynna både företaget och 
utvecklingen av företagens systematiska ansvarsarbete (CSR). 
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär Företaget/organisationer 

Tema 1: Företaget CSR och intressenterna  
 
Inledning (tid och datum)
 
Kan du berätta om din roll i organisationen? 
 

- Hur och när började ert företag/organisation med CSR? 

- Hur har utvecklingen av CSR sätt ut fram tills idag?  

- Vad var huvudanledningen till det påbörjade CSR arbetet? 

Intressenterna 

På vilket sätt tar ert företag ett ansvar (miljö och social)? 

- Mot vem/vilka har ert företag/organisation ett ansvar (miljö och social)? 

- Vilket ansvar har ni mot era intressenter?  

- Vilka anser ni är de viktigaste intressenterna och varför? 

- Mot vem/vilka har företaget störst ansvar? 

CSR och lönsamhet 

Är det lönsamt att jobba med CSR? 

- På vilket sätt lönar det sig och på vilket sätt lönar det sig inte? (När, hur och varför) 

- Lönar det sig på både långt och kort sikt? 

- Borde företag/organisationer engagera sig i CSR om det inte var lönsamt? Varför? 

Finns det andra motiv än de ekonomiska? 

- Hur projiceras arbetet med CSR - frågor till allmänheten? 

- Är det, och i så fall varför är det viktigt att projicera CSR arbetet till allmänheten? 

Företaget och samhället  

Vad är företagets roll i samhället? 

- Vilket är företagets huvudsakliga syfte? 

- Tycker du att svenska företag i allmänhet bör ta ett större socialt ansvar? 

- På vilket sätt ska man få svenska företag att jobba mer med CSR och Miljfrågor? 
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Tema 2: Extern kommunikation 
- Arbetar ert företag aktivt med PR eller annan extern kommunikation? 

- Arbetar ni internt med kommunikationen eller har ni anlitat en extern konsult? 

- Vad är målet med ert PR/externkommunikations- arbete? 

Marknadsföring/Informationsspridning/Övertalning (vetenskapligt 

underbyggd)/Uppnå ömsesidig förståelse?  

- Ingår arbetet med CSR i er externa kommunikation (PR, strategisk CSR 

kommunikation)? 

- Vem/Vilka är er huvudsakliga målgrupp? 

- Varför är den externa kommunikationen viktigt för ert företag?  

- Vilka medel/medier använder ni er i huvudsak när ni projicerar CSR arbetet? Dvs. Ex: 

Vilka PR – strategier är vanligast?  

- Vilka kommunikationsvägar är vanligaste mellan er och era intressenter? Pressreales, 

Hemsida, Reklam, Informationskampanjer, annat.  

- Hur ser er kommunikations typ ut? Envägs/Tvåvägs Dvs. Får ni feedback och/eller för 

ni dialog med era intressenter? Hur går kommunikationen till? 

- Känner ni av svenska kundernas krav på ert CSR och miljöarbetet 

Tema 3: Företagsetik  
- Har etiken och moralen plats i dagens globaliserade marknadsekonomi?  

- Vad anser ni är företagets huvuduppgift/huvudsyfte? 

- På vilket sätt jobbar ert företag/organisation med företagsetiska frågor? 

- Är dessa frågor en viktig del av verksamheten? På vilket sätt? 

- Varför är det viktigt anser ni att jobba med dessa frågor?  

- På vilket sätt projicerar ni ert arbete med företagsetiska frågor? Hur får allmänheten 

reda på det? 

- Vems (inom företaget exempelvis) värderingar styr agerandet och vems värderingar 

bör styra? 

- Bör man lagföra etikkodex, dvs. Tvinga företag att arbeta företagetisk varför/varför 

inte? 
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Bilaga 2 
 

Frågeformulär organisationer (NGO) 

Tema 1: Företaget CSR och intressenterna  
 
Inledning (tid och datum)
 
Kan du berätta om din roll i organisationen? 
 

De Svenska företagen och intressenterna 

- Hur ser du och din organisation på Svenska företags arbete med CSR och miljöfrågor? 

- Mot vem/vilka har företag/organisationer ett ansvar (miljö och social)? 

- Vilket ansvar har de mot sina intressenter? 

-  På vilket sätt har du tagit del av deras arbete? (genom medier, personlig kontakt, via 

företagets hemsidor och utskick eller på annat sätt?) Bör Svenska företag engagera sig 

mera i CSR och miljöarbetet? 

Intressegrupperna och Företaget 
- På vilket sätt kan din organisation påverka Svenska företags arbete med CSR och 

miljöfrågor?  

- Har företag skyldighet att ta ett socialt ansvar och i så fall varför?  

- Mot vem/vilka har företagen ett ansvar (i första hand)? 

- Vilken intressentgrupp har störst makt till att påverka företags agerande? 

 

CSR och lönsamhet 

- Är det lönsamt för Svenska företag att jobba med CSR och miljöfrågor? 

Varför/Varför inte är det lönsamt att jobba med dessa frågor? 

- Ifall det är lönsamt, är det på långt eller kort sikt? 

- Ifall det inte är lönsamt, Varför på vilket sätt? 

- Finns det andra motiv till arbete med CSR och miljöfrågor förutom de monetära? 

- På vilket sätt ska man få företagen att jobba mer med företags ansvar och miljöfrågor? 

Piska/morot? 
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Företaget och samhället  

Vad är företagets roll i samhället? 

- Vilket är företagets huvudsakliga syfte? 

- Tycker du att svenska företag i allmänhet bör ta ett större socialt ansvar? 

- På vilket sätt ska man få svenska företag att jobba mer med CSR och Miljfrågor? 

Tema 2: Extern kommunikation 
 

- Är du bekant med Svenska företags PR, externa kommunikationsarbete? 

- Varför läggs energi på PR och projicering av CSR arbetet externt? 

- Vad tror du är Svenska företags mål med externa kommunikationsarbete (inklusive 

PR?) Marknadsföring/Informationsspridning/Övertalning (vetenskapligt 

underbyggd)/Uppnå ömsesidig förståelse? 

- Har du/din organisation stött på företags PR – arbete hur jobbar de mot er som en 

intresse organisation (se frågan ovan)? 

- På vilket sätt kommunicerar företag med er, vilka kommunikationsvägar är vanligast?  

- Vad har ni för uppfattning är deras mål? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan er organisation och företag? Envägs/Tvåvägs 

Dvs. Ger ni feedback och/eller för ni dialog med era intressenter? Hur går 

kommunikationen till? 

Tema 3: Företagsetik  
- Har etiken och moralen plats i dagens globaliserade marknadsekonomi?  

- Vad anser ni är företagets huvuduppgift/huvudsyfte? 

- På vilket sätt anser ni att Svenska företag jobbar/bör jobba med företagsetiska frågor, 

vad är er uppfattning? 

- Bör dessa frågor vara en viktig del av verksamheten? Varför? 

- Vems (inom företaget exempelvis) värderingar styr agerandet och vems värderingar 

bör styra? 

- Bör man lagföra etikkodex, dvs. Tvinga företag att arbeta företagetisk varför/varför 

inte? 
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