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Abstract  

The purpose of this study is to identify how Swedish clothing companies strategically 

communicate CSR – the issue being that CSR communication is frequently scrutinized and 

criticized. This is examined using semi-structured interviews with six company  

representatives. The result is presented thematically, dealing with (1) conditions for CSR and 

CSR communication, (2) how to manage the issue with criticism and (3) which 

communication strategies companies use. Following conclusions are drawn: the companies 

can be divided into Mirvis and Googins phases integrated or engaged/innovative, with 

conditions characterizing these phases. They express consideration of the issue, which is 

handled with cautious and transparent CSR communication. They use low profile 

communication strategies and collaborate with organizations. Half of the companies 

communicate through reports and a few admit to using third-party or indirect third-party 

endorsements. Only one of the companies uses social media.  

  

Key words: CSR, corporate social responsibility, communication, clothing companies, 

interview study  
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1. Inledning och bakgrund  

De senaste åren har textilindustrin i allmänhet, och klädföretag i synnerhet, varit hårt ansatta 

av kritik för sin påverkan på bland annat miljö och människors arbetsvillkor. På gott och ont 

har mediers avslöjanden och kritik pressat branschen till förändring. Exempel på mediedrev 

som dessa är granskningen av en brand på en av H&M anlitad sömnadsfabrik i Bangladesh 

som år 2010 började brinna och skördade 21 offer bland de anställda (Wiman 2010). Debatter 

om klädföretags ansvar för fabriksanställda, även på externt anlitade fabriker, har satt press på 

företag inom branschen att arbeta med ansvarstagande och hållbarhet.   

  

Liknande press om miljöpåverkan har lett till att klädföretag tar allt större ansvar även för 

exempelvis minskade koldioxidutsläpp, ansvarsfull vattenhantering, kemikalieanvändning och 

djurskydd. Fenomenet kallas för corporate social responsibility, CSR, och Per Grankvist 

beskriver det som “företagens ansvar i samhället” (2012, s. 15), vilket kan innefatta 

ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstaganden i form av till exempel god 

personalvård eller miljövänlig produktion.  

 

Granskningen av klädföretagen begränsas dock inte till skandaler och negativa effekter. Ett 

problem känt både i praktiken och inom forskningen är att klädföretag som kommunicerar sitt 

CSR-arbete riskerar att möta negativa konsekvenser för detta inom vissa sektorer (Ihlen,  

Bartlett & May 2014, s. 11). Fenomenet har inom vetenskapen bland annat benämnts som The  

Communication Paradox (ibid. s. 25). Därtill har man kallat det CSR Promotional  

Communication Dilemma (Coombs & Holladay 2012, s. 110) och Catch 22 (Morsing, Nielsen 

& Schultz 2008). Ett fjärde begrepp för samma fenomen är the boomerang effect, vilket utgör 

en bildlig förklaring av hur CSR-kommunikation riskerar att slå tillbaka i form av kritik 

(Villagra & López 2013, s. 207).  

 

Exempel på detta i praktiken är bland annat när klädföretaget MQ ville marknadsföra sina 

kollektioner ur ett miljöperspektiv och peka på sambandet mellan kläder av hög kvalitet och 

lägre, mer hållbar konsumtion. 2011 lanserade MQ reklam med slogan “More quality makes 

your wardrobe, money and planet last longer”, vilken fick kritik och anmäldes till 

reklamombudsmannen av organisationen Sveriges Konsumenter. MQ fälldes då RO menade 

att företaget inte kunde säkerställa att deras märkeskläder höll högre kvalitet än andra kläder 
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eller var ett mer miljövänligt alternativ (Schori 2011). Fallet är ett tydligt exempel på hur just 

kommunikationen om hållbarhet råkat ut för hård kritik.  

  

Denna studie ämnar följaktligen kartlägga hur sex svenska klädföretag väljer att strategiskt 

kommunicera sitt CSR-arbete i en omgivning som inte sällan väljer att gå till mothugg mot 

just detta. Ihlen, Bartlett och May menar att det finns en rad studier om CSR men att det 

saknas studier om just kommunikationen kring ämnet: "While there is a huge literature on 

corporate social responsibility (CSR), the literature on CSR communication is 

disproportionate in size /.../". (2013, s. 3). Villagra och López beskriver också att det behövs 

mer forskning på området om CSR-kommunikation:  

 
Although the communication of these issues has received little attention in the academic 
literature (Arvidsson, 2010) it is very important to look into the most appropriate 
strategies for communicating these values (Morsing and Schultz, 2006; Polonsky and 
Jevons, 2009; Villagra, 2007) to all stakeholders.   

(Villagra & López 2013, s. 208)   
 
Vi har valt att undersöka hur svenska klädföretag kommunicerar sitt CSR-arbete. Ämnet har 

valts just för att det utförts få undersökningar som beskriver hur just klädföretag strategiskt 

använder sig av CSR-kommunikation. Vår studie befinner sig således i ett gap inom fältet för 

CSR-kommunikation.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur sex svenska klädföretag kommunicerar sitt 

CSR-arbete till kunder och omgivning. Följaktligen fokuserar vi på hur företagen använder 

sig av strategier och förhåller sig till den kritik som de får av omgivningen. Syftet är att 

identifiera hur detta utformas i praktiken jämfört med de strategier och råd som vetenskapliga 

teorier erbjuder.  

 

Undersökningen ämnar besvara följande frågeställningar:  

1. Vilka förutsättningar och villkor kan företaget identifiera för sin CSR-

kommunikation?   

2. Hur hanterar företagen risken för och eventuell kritik mot sin CSR-kommunikation 

från intressenter och medier?  

3. Vilken/vilka strategier och metoder använder sig företagen av för att kommunicera 

sitt CSR-arbete?   
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1.2 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vissa områden för att tydligare specificera vår undersökning. Till att 

börja med har vi valt att avgränsa oss till klädföretag. De företag vi valt producerar egna 

kollektioner, även om viss återförsäljning av andra märken förekommer. De är svenska 

företag och har även ett tydligt avsnitt om CSR-arbetet på sin hemsida. Vi har således 

avgränsat oss från utländska företag, samt butiker som enbart ägnar sig åt återförsäljning.  

Detta för att specificera att det är svenska klädproducenter vi ämnar undersöka.  

 

Vi har även valt att avgränsa oss teoretiskt. Med inriktning på just vårt vetenskapliga problem 

har vi valt att avgränsa oss från ett bredare angrepp av CSR-kommunikation och CSR-aktiva 

företag och valt att utgå från två modeller för företags CSR, samt sex olika strategier och 

metoder för kommunikation. Fler strategier kan återfinnas i såväl litteratur som praktik och vi 

har förvisso med en öppen fråga om strategi i vår intervjumanual, vilken kan fånga upp svar 

om dessa, men vi har valt att avgränsa oss till dessa sex konkret greppbara strategier och 

metoder.  

  

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Detta 

behandlar begreppet CSR, två modeller för CSR-utveckling och utveckling av CSR-aktiva 

företag, varpå avsnittet vidare behandlar teorier om CSR-kommunikation samt strategier och 

metoder för detta. Därefter presenteras fyra artiklar i ämnet, varav två behandlar den valda 

vetenskapliga problematiseringen om hur CSR-kommunikation ofta kritiseras. De två andra är 

fördjupade inom en särskild strategisk metod som innefattar att förmedla sin CSR-

kommunikation i sociala medier. Efter karaktäriseringen av teorin på fältet följer en 

redogörelse för arbetets metodologiska förfarande och ställningstagande, samt en diskussion 

av begreppen reliabilitet och validitet, respektive giltighet och tillförlitlighet.   

 

Resultatredovisning och analys presenteras därefter tematiskt. De tre huvudsakliga teman som 

behandlas är: företagens förutsättningar för CSR-arbetet och dess kommunikation, hantering 

av dilemmat med CSR-kommunikation och kritik, samt strategier och metoder för denna typ 

av kommunikation. Slutligen knyts studien ihop genom en redogörelse för diskussion och 

slutsatser.  
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2. Företag  

Studiens deltagande klädföretag har varierande positionering på marknader för exempelvis 

mode eller outdoor och funktionskläder. Gemensamt är att de alla är svenska och producerar 

egna kollektioner, samt bedriver ett aktivt CSR-arbete.  

 

2.1 Björn Borg  

Varumärket Björn Borg etablerades i Sverige i början på 1990-talet och finns idag 

representerade i bland annat Sverige, Holland, Finland och Storbritannien. Företagets fokus 

ligger på underkläder men de producerar även träningskläder, parfym, skor, väskor och 

glasögon (Björn Borg u.å.).   

  

2.2 Didriksons  

Företaget Didriksons startade sin verksamhet år 1913 i Grundsund och tillverkade 

inledningsvis oljekläder som stod emot väta, något fiskare på västkusten var i behov av. 

Företaget tillverkar fortfarande vattenavvisande kläder för en aktiv, sportande målgrupp och 

är idag marknadsledande på moderna, funktionella kläder som exempelvis jackor och 

regnställ (Didriksons u.å.).  

  

2.3 Ellos  

Ellos grundades 1947 och är ett postorder- och e-handelsföretag. De har sitt huvudkontor i  

Borås och är, utöver Sverige, etablerade på marknaden i bland annat Danmark, Norge och 

Finland (Gleisner 2014). Ellos säljer kläder, leksaker, inredning och hemelektronik från såväl 

sitt eget varumärke som från andra leverantörer (Ellos u.å.).  

 

2.4 MQ  

På femtiotalet gick ett antal modebutiksägare ihop och startade vad som idag är känt som MQ 

(Man-Qvinny). Det finns över hundra butiker i Sverige, vilka säljer dam- och herrkläder dels 

från MQ:s eget märke och dels från andra varumärken (MQ 2014).   

  

2.5 Odd Molly  

Odd Molly är ett Stockholmsbaserat klädmärke grundat 2002. Deras plagg säljs via 

återförsäljare både inom Sverige och globalt (Gleisner, 2014). Företaget driver även en 

webbshop, två konceptbutiker, samt två outletbutiker (Aktiespararna u.å.).   
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2.6 Peak Performance   

Varumärket Peak Performance startades 1986 i svenska Åre av skidåkare som tyckte sig se ett 

gap på marknaden för skidkläder. Tillsammans tog de initiativ till ett småskaligt märke med 

kläder av bra kvalitet snarare än extravagant design. Sedan dess har dock företaget expanderat 

och har idag rykte om sig även globalt (Peak Performance u.å.).  

  

  

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

  

3.1 Begreppet CSR  

Corporate social responsibility, CSR, är en term för företagens ansvar i samhället. Detta kan 

röra sig om såväl skäliga villkor och förmåner för anställda, som att ta ansvar för vilka 

underleverantörer som anlitas (Borglund m.fl. 2012, s. 7). Exempel på detta är H&M:s 

kontroller av underleverantörers fabriker för att försäkra sig om att löner och arbetsvillkor står 

rätt till (H&M u.å.). CSR handlar även om ansvar utanför det egna företaget, som exempelvis 

välgörenhetsarbete och miljöansvar (Borglund m.fl. 2012, s. 7). Det kan röra sig om hur 

sportmärket Champion lanserar kollektion för, och skänker en del av vinsten till, Rosa Bandet 

(Stadium u.å.), eller hur Gina Tricot tar emot begagnade kläder till förmån för uppbyggnaden 

av ett återvinningssystem för textilier (Gina Tricot u.å.).   

  

Fenomenet CSR är enligt Ihlen, Bartlett och May något som ökat i samband med att företag 

allt hårdare granskas för deras konsekvenser på miljö och omgivning. De menar att:  

  
It is unthinkable that a corporation today will declare publicly that its only goal is to 
make money for its stakeholders. Instead, corporations typically claim to balance the 
needs of society and the environment against the need to make profit. That is, 
corporations say they practice corporate social responsibility (CSR).   

(Ihlen, Bartlett & May 2013, s. 3)  
  

I denna bemärkelse handlar CSR om att företag förväntas göra mer än att enbart generera 

vinst – de bör även kombinera detta med att se efter samhället och miljöns behov. Idag kan 

företag sägas vara tvungna att “förtjäna” sin rätt att bedriva verksamhet, genom godkännande 

från samhället. Företag måste följa socialt accepterade normer för att säkra sin överlevnad 

långsiktigt och Ihlen, Bartlett och May betonar att beteenden som förut var acceptabla från 

företag idag blir granskade och kritiserade i media. Företag måste följaktligen se över 

konsekvenserna av sina handlingar (Ihlen, Bartlett & May 2013, s. 7).  
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3.2 Carrolls fyra steg för hur CSR utvecklas  

För att vidare konkretisera begreppet CSR och dess roll hos företag används följande modell. 

Carrolls fyrdelade definition av CSR beskriver de ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska aspekterna av begreppet:  

  
The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 
discretionary (philanthropic) expectations that society has as of organizations at a given 
point of time.   

(Carroll & Buchholtz 2003, s. 36)  
  

Det ekonomiska ansvarsområdet är det första steget för ett företag och är således stommen för 

den fyrdelade definitionen. Det innebär att ha en lönsam verksamhet, maximera försäljning, 

minimera kostnader och att sälja sina varor eller tjänster till ett rimligt pris (Carroll & 

Buchholtz 2003, ss. 36). Det andra steget är det juridiska ansvaret som betyder att företag 

måste följa alla lagar som berör miljö, anställningar och konsumenter. Etiskt ansvar är det 

tredje steget vilket innebär att agera ansvarsfullt inte bara enligt lagen utan även moraliskt – 

som att se till anställdas välmående och att undvika att skada samhället. Det fjärde och sista 

ansvarsområdet är det filantropiska perspektivet som kan vara att bidra till samhället genom 

välgörenhet eller ideellt arbete (ibid. ss. 36).  

  

Ihlen, Bartlett och May beskrev, som tidigare nämnt, hur företag idag måste “förtjäna” 

legitimitet för att kunna bedriva sin verksamhet (2013, s. 7). Även Carrolls fyrdelade 

definition av CSR beskriver samhällets förväntan på företaget, vilket författaren kallar 

societal expectaion. De ekonomiska och juridiska ansvarsområden ses som krav från 

samhället medan de etiska aspekterna är något som åtminstone förväntas av dem. Det sista 

området, det filantropiska perspektivet, menar Carroll att omgivningen snarare ser som ett 

önskat steg (Carroll & Buchholtz 2003, s. 39).   

 

3.3 Mirvis och Googins fem stadier för hur CSR-aktiva företag utvecklas  

Mirvis och Googin har även de utvecklat en beskrivning av fem olika faser som ett företag 

genomgår i sin utveckling av strategier för CSR och CSR-kommunikation. Dessa fem faser 

beskriver ingående de förutsättningar och kännetecken som företag i respektive fas har för sitt 

CSR-arbete och kommunikationen kring detta. Det är således dessa som studiens första 

frågeställning förankras i: vilka förutsättningar och villkor företag kan identifiera för sin 
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CSR-kommunikation (se kapitel 1.1). Författarna menar att det är elementärt för företag att ha 

kännedom om sina förutsättningar för att kunna kommunicera sitt CSR-arbete.  

 

Mirvis och Googins menar, likt Carroll, att företag först befinner sig i ett Elementary stage, 

vilket innebär ett ekonomiskt och juridiskt stadie där företagen visar ansvar genom att 

generera jobb och vinster, samt betala skatter och följa lagen. Inom detta stadie kommunicerar 

företag mer eller mindre enkelriktat och utan engagemang i omvärlden. I ett andra steg, kallat 

Engaged, börjar företag inse vikten av legitimitet från omgivningen för att få bedriva sin 

verksamhet, varpå författarna menar att många företag försiktigt börjar introducera CSR-

arbete i form av filantropi och miljöengagemang. Det är ofta under detta stadie som kritik om 

till exempel greenwash förekommer (Waddock & Googins 2013, ss. 30), det vill säga 

anklagelser om att företaget marknadsför sig med miljöargument utan tillräcklig grund för 

dem (Sveriges Radio 2010). Detta eftersom företag inte ännu integrerat CSR i sin 

verksamhetsplan.  

  

Under den tredje fasen, kallad Innovative, betonar dock författarna ett ökat fokus på 

intressenter och aktörer, samt ett genuint intresse att lägga upp planer och strategier för sitt 

CSR-arbete. Under detta stadie börjar företaget föra dialog med exempelvis 

intresseorganisationer som tidigare uttryckt oro gentemot företaget. Under ett fjärde stadie 

menar författarna att CSR-plan och affärsplan integreras enhetligt. Ledningen inser vikten av 

CSR för företagets rykte och vikten detta i sin tur har för dess framgångar. Företaget börjar 

arbeta proaktivt och tar till sig av inflytande från omgivningen. Detta stadie benämns som 

Integrated.  

  

Det femte och sista stadiet i Mirvis och Googins modell kallas för Transforming, under vilket 

företag präglas av full transparens och risktagande då de öppet förmedlar även företagets 

brister. Namnet “transforming” anger tendensen för dessa företag att faktiskt förändra hur 

marknad och sektorer ser ut. Författarna menar att företag i detta stadie engagerar sig i 

samhället och inte gör skillnad på verksamhetsplan och ansvar då de strävar mot att vara 

ledande inom hållbarhet och andra ansvarsområden.  
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Vidare beskriver Mirvis och Googins att kommunikatörer på företag måste vara väl medvetna 

om vilken fas företaget befinner sig i, för att ens kunna veta hur de bör agera mot intressenter 

och lägga upp kommunikationsstrategier (Waddock & Googins 2013, ss. 30).  

 

3.4 CSR-kommunikation  

Kommunikationsstudier är enligt Ihlen, Bartlett och May viktiga för att förstå hur mening 

skapas utifrån CSR, hur detta implementeras inom företag och sedan används för att uppnå 

organisatoriska mål (2013, s. 11). Coombs och Holladay betonar även de kommunikationens 

fundamentala vikt för ett företags engagemang och CSR-arbete. Vidare pekar de även på hur 

tätt sammankopplade CSR och ett företags finansiella framgångar är (Coombs & Holladay 

2012, s. 30). Trots den täta kopplingen mellan CSR och företaget i allmänhet, samt 

kommunikationens tunga roll i detta, menar dock Waddock och Googins att få 

kommunikationsspecialister har tillräcklig insikt i hur det bör hanteras. De menar, som 

tidigare nämnt, att det finns en tendens att glömma bort att identifiera vilket stadie företaget 

befinner sig i, dess pågående CSR-arbete och hur det bör kommuniceras. Vidare beskriver de 

att kommunikatörer kan ha svårt att identifiera och axla sin roll som företagets 

förändringsagenter – något ett yrke med CSR-ansvar innebär (Waddock & Googins 2013, s.  

33).  

  

Ett annat problem är det paradoxala utgångsläge som CSR-kommunikation ständigt tycks 

ställas inför – det faktum att företag som stoltserar med moraliska värderingar och handlingar 

kritiseras snarare än hyllas. Ihlen, Bartlett och May menar att dessa företag till och med 

riskerar att möta negativa konsekvenser för detta inom vissa sektorer (2014, s. 11). Medan de 

väljer att benämna detta fenomen som The Communication Paradox (ibid. s. 25), väljer 

Coombs och Holladay att kalla det CSR Promotional Communication Dilemma. Även detta 

avser dilemmat att effektivt kommunicera om CSR-initiativ utan att resultera i motreaktion 

(Coombs & Holladay 2012, ss. 110). Morsing, Nielsen och Schultz kallar detta för Catch 22 

när de benämner fenomenets förekomst på den danska marknaden (2008) medan Villagra och 

López använder begreppet the boomerang effect, myntat av Schleggelmich and Pollach. Detta 

utgör en bildlig förklaring av hur kommunikation riskerar att slå tillbaka i form av kritik 

(Villagra och López 2013, s. 207).   
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Att CSR-kommunikation riskerar att resultera i kritik istället än bra rykte, är således något 

som behandlas frekvent av litteraturen. Orsakerna till det förklarar Coombs och Holladay med 

att intressenter vill ha information om företagets CSR men är skeptisk mot budskap som anses 

vara för säljande till förmån för företaget själva, snarare än informerande om CSR-åtgärderna. 

Intressenter uppträder även i regel kritiska om de uppfattar CSR-kommunikationen som 

påkostad och mödosam – de ifrågasätter då varför ett företag engagerat i CSR inte väljer att 

lägga de utgifterna på själva åtgärden istället för kommunikationen om den (Coombs &  

Holladay 2012, ss. 110), eller som författarna beskriver det: “/.../ consumers want CSR facts 

but dislike a hard sell” (ibid. s. 111).  

 

Uppfattningen av ett budskap som påkostat och mödosamt menar författarna utgår ifrån tre 

aspekter: meddelandeton, kostnad och källa. Meddelandeton åsyftar idén att ett meddelande 

eller budskap kommuniceras för ofta och för framträdande. Intressenter ifrågasätter även 

budskap som företag spenderat mycket pengar på, exempelvis uttryckta genom reklam. Den 

tredje aspekten, källan, är viktig för ett företags trovärdighet. Företag saknar ofta denna 

trovärdighet som källor för CSR-information, då deras kommunikation många gånger 

uppfattas som allt för egennyttig (Coombs & Holladay 2012, s. 112).  

 

3.5 Strategier och metoder för CSR-kommunikation  

  

3.5.1 Låg profil-strategier  

Litteraturen erbjuder ett antal tillvägagångssätt för att undvika dilemmat med CSR-

kommunikation och kritik. Coombs och Holladay utgår ifrån aspekterna i kapitlet ovan och 

menar därmed att låg profil-strategier är ett bra grepp. Med det avser de att hålla en låg 

meddelandeton med fokus på fakta och inte marknadsföring, samt att kommunicera med 

lågkostnadsstrategier, som exempelvis via sociala medier men inte dyr reklam. Dessa 

förfaranden behöver inte vara mindre effektiva för kommunikationen, menar författarna 

(Coombs & Holladay 2012, ss. 112). Ihlen, Bartlett och May förespråkar vad de kallar för en  

“/.../ minimalist approach to CSR communication /.../” (2014, s. 11) medan Villagra och 

López något snävare preciserar det som low profile communication strategies. De förklarar att 

dessa innebär att dels använda specifika, lågmälda kanaler och verktyg för att förmedla sin 

information, som exempelvis hemsida och rapporter. Dels handlar det även om att belysa 

särskilda initiativ, snarare än frekvent, löpande kommunikation (Villagra & López 2013, s.  
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219).  

  

3.5.2 Bifall från tredje part  

Då intressenter tenderar att förkasta CSR-kommunikation som anses egennyttig eller för 

säljande, är en strategi för att undvika detta att använda sig av bifall från tredje part, så kallade 

Third-party endorsements. Detta går enligt Coombs och Holladay ut på att en legitim tredje 

part uttalar stöd för ett företags CSR och därmed delar sin trovärdighet med företaget. De med 

intresse för den tredje parten utvecklar förhoppningsvis även ett intresse för företaget 

(Coombs & Holladay 2012, s. 114). Författarna menar att anställdas involvering i CSR-

aktiviteter ger dem stark trovärdighet som källa, vilket gör dem till en viktig målgrupp för 

företagets CSR-kommunikation och en legitim kommunikationskanal utåt, givet att de är 

utbildade inom företagets CSR (ibid. s. 123). Även Waddock och Googins pekar på anställdas 

viktiga roll som kommunikationskanal för företagets CSR, genom att påvisa hur de gått om 

chefer och ledning i rollen som trovärdiga talespersoner (2013). En strategi för att öka 

trovärdigheten är således att låta anställda vara en tredje part eller ambassadör utåt för CSR-

arbetet.  

  

3.5.3 Indirekt bifall från tredje part  

Utöver bifall från tredje part presenterar Coombs och Holladay även strategin om indirekt 

bifall från tredje part: Indirect third-party endorsements. Denna strategi innefattar 

kvalitetsmärkningar och certifieringar, vilka är ett sätt att indirekt visa stöd från en tredje 

legitim part och därigenom verifiera sin trovärdighet som CSR-aktör. Att bli certifierad 

innebär att ett företag uppfyller vissa mål och standarder som inspekteras av den tredje part 

som utfärdar dem. Ett indirekt bifall från tredje part innebär sålunda att ett företag på ett eller 

annat sätt kan använda sig av legitimiteten från en tredje part utan att denne aktivt och direkt 

måste förmedla sitt godkännande i exempelvis media. Dock menar Coombs och Holladay att 

det inte går att använda en tredje parts namn på samma sätt (2013. s. 115).  

  

3.5.4 Samarbete med organisationer  

Ett annat sätt att använda sig av en tredje part är genom samarbeten med organisationer. Detta 

innebär dock att företag ger en del av makten i sitt beslutsfattande till den tredje parten 

(Coombs & Holladay 2013, s. 115). Trapp argumenterar, i en fallstudie av Vattenfalls CSR-

kampanj, för fördelarna med samarbeten mellan företag och intresseorganisationer, så kallade 
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NGO:s, non-governmental organisations. Författaren menar att “Collaboration with NGOs 

can weaken /.../ suspicion and provide credibility to corporate social and environmental 

initiatives” (Trapp 2012, s. 460). Coombs och Holladay varnar dock för att samarbeten kräver 

uppoffringar i form av tid, pengar och makt, vilket alltså kräver mycket mer av ett företag än 

andra strategier med tredje part (2012, s. 115).  

 

3.5.5 Rapporter  

Att regelbundet sammanfatta och kommunicera sitt CSR-arbete via rapporter är en annan 

metod, inom låg profil-strategier, som företag anammat, enligt Coombs och Holladay (2012,  

s. 128). Det finns olika standardrapporter ett företag kan välja att använda sig av. Dessa är så 

kallade multiple bottom-line reports, vilket innebär att de inte enbart fokuserar på ekonomisk 

vinst och påverkan utan även på sociala och ekologiska faktorer. Däremot föreligger inte 

några krav på det, varpå företag är fria att rapportera utefter egna fritt valda kriterier (ibid. s.  

35).  

  

3.5.6 Sociala medier  

Slutligen redogör Coombs och Holladay även för sociala mediers potential för CSR-

kommunikation. Att använda sig av denna låg profil-strategiska kanal ger en sorts tredje 

parteffekt då “gillande” och “delande” användare av sociala medier blir indirekta källor för 

CSR-kommunikationen. Företag kan spara utgifter på denna mediekanal samtidigt som de 

undviker kritik genom att inte uppfattas aktivt marknadsföra sig själva. Detta gör att de ärver 

trovärdighet från tredje part (Coombs & Holladay 2012, s. 117). Att exempelvis “gilla” en 

artikel på Facebook om ett företags CSR-kommunikation ger användaren rollen som tredje 

part och blir därmed garant för företagets trovärdighet.  

  

  

3.6 Tidigare forskning  

  

3.6.1 Att sammankoppla etik och varumärke, samt undvika the boomerang effect 

Villagra och López har skrivit en artikel med fokus på hur avgörande företags varumärken är i 

förmedlandet av etiska och ansvarsfulla värderingar. Författarna påpekar att dagens aktörer 

ställer höga krav på företag gällande hållbarhet inom till exempel miljö. Förutom att 

tillmötesgå omgivningens krav kan företag genom CSR-arbete även urskilja sig från 
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konkurrenter, reducera kostnader samt implementera transparens, vilket genererar ytterligare 

trovärdighet i intressenters ögon.  

 

Två begrepp som Villagra och López använder är the boomerang effect och low profile 

communication strategies. The boomerang effect är den kritik företag ofta får när de berättar 

om sina goda insatser – vilket är det vetenskapliga problem vi utgår från och som beskrivs 

under punkt 3.4. Low profile communication strategies är en metod för att undvika denna 

effekt och innebär att företag håller låg profil när de kommunicerar sina ställningstaganden 

kring miljö och hållbarhet. Detta är vad vi beskriver i tidigare avsnitt om låg profil-strategier, 

kapitel 3.5.1.  

  

Författarna slutsats är att det finns tydliga skillnader i företags hantering av the boomerang 

effect: flera av de undersökta företagen använde sig av low profile communication strategies i 

sin reklam, samtidigt som några företag inte gjorde det (Villagra & López 2013, ss. 206). 

Denna artikel är relevant för vår studie då den behandlar vårt vetenskapliga problem gällande 

företags CSR-kommunikation, samt en typ av strategi för företag att implementera för att 

undvika problemet. Den bidrar även med en grundläggande frågeställning om huruvida låg 

profil-strategier är något som används inom den svenska klädbranschen.  

  

3.6.2 The Catch 22 of communicating CSR  

Morsing, Schultz och Nielsen undersökte 2008 samma problem som Villagra och López 

kallar för the boomerang effect. De har dock valt att kalla fenomenet för Catch 22 och 

studiens syfte är att identifiera hur danska företag arbetar med CSR-kommunikation. Utöver 

problemet med att de som kommunicerar mest kritiseras mest, menar dessa författare att till 

och med företag som inte alls arbetar med CSR lättare undgår kritik än de mest 

kommunikativa företagen.  

  

För att kommunicera sitt CSR-arbete finns det enligt författarna två sammanlänkade modeller 

att tillgå. Den första är The Expert CSR Communication Process som går ut på att rikta sin 

information mot målgrupper som redan är kunniga inom CSR. Detta kan röra sig om politiker, 

media, investerare, intressegrupper och lokala auktoriteter, med vilka företaget kommunicerar 

genom hemsida, hållbarhetsrapporter och möten. Informationen är elitistiskt utformad med 

fakta, statistik och tabeller och formulerar sig som forskare och experter gör (Morsing, 
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Schultz & Nielsen 2008). Denna modell innefattar några av de strategier vi tagit upp under 

tidigare avsnitt. The Expert CSR Communication Process kan betraktas som ett 

paraplybegrepp för strategier och metoder som exempelvis rapporter till kunder och 

investerare, samt i någon mån samarbete med organisationer som en typ av intressegrupp.  

  

Nästa modell är The Endorsed CSR Communication Process som går ut på att förmedla 

informationen vidare till publik och kunder genom tredje part. Den tredje parten kan vara 

exempelvis de experter som nämndes ovan, eller företagets anställda. Syftet med detta är att 

undvika att verka självgoda och säljande med sin CSR. Företag ber då anställda att prata med 

media, istället för chefer och styrelse, vilket ger bilden av involverad personal, samtidigt som 

det gör dem just det (Morsing, Schultz & Nielsen 2008). Under detta begrepp faller tidigare 

nämnda strategier in, som bifall från tredje part och indirekt bifall från tredje part. Även 

sociala medier kan sägas inbegripas under The Endorsed CSR Communication Process då 

Coombs och Holladay menar att sociala medier kan användas på detta sätt, då användare av 

medierna fungerar som tredje part (2012, s. 117).  

  

3.6.3 Strategier för CSR-kommunikation på Twitter  

I en nyligen publicerad studie har Michael Etter kartlagt företags strategier för just sociala 

medier. Han har studerat hur kärnvärdena för public relations, tvåvägskommunikation och 

relationsbyggande, används i företags CSR-kommunikation på Twitter. Under dessa 

premisser utvecklar författaren tre strategier för CSR-kommunikation på Twitter, vilka han 

sedan applicerar på företags twittrande i praktiken.  

  

Etter kommer fram till att de flesta företagen använder sig av en envägskommunikativ 

broadcasting strategy, där fokus varken ligger på symmetrisk kommunikation eller 

relationsbyggande. Företagen använder endast Twitter som en kanal för att informera om sig 

själva, inte helt olikt hur de förmedlar budskap inom exempelvis traditionell reklam och 

marknadsföring. Detta innebär att företagen möjligen kan skapa sig ett gott rykte, men att de 

däremot inte uppnår några relationsbyggande effekter då de åsidosätter värdet av interaktion.  

  

Några av företagen använde dock en reactive strategy. Detta innebär att de ägnar sig åt 

tvåvägskommunikation med sina följare, om än asymmetrisk då de svarar på frågor och 

synpunkter från användare, men endast reaktivt. De gör således inga ansträngningar att 



18  
	   

proaktivt föra en dialog med följare. Detta gör emellertid företag som använder sig av en 

engagement strategy. Etter menar att denna strategi är den mest lönsamma för både företag 

och omgivning, då den strävar mot symmetrisk tvåvägskommunikation, samt är förtroende- 

och relationsbyggande. Dessa företag kommunicerar direkt till sina följare och är proaktiva i 

sin kommunikation. I Etters undersökning använde sig bara enstaka företag av denna strategi.  

  

Anledningen till att så få företag använder sig av en relationsbyggande engagement strategy 

tror Etter dels är en motvilja och rädsla bland företag att kommunicera och interagera med 

intressenter om CSR på nätet. Dels beskriver han också att företag, vars CSR inte är en 

grundläggande kärna i varumärket, ogärna intresserar sig för denna typ av kommunikation. 

Men i de fall där företag har vissa särskilt intresserade målgrupper, kan ett separat 

Twitterkonto för just CSR-frågor skapas. Slutligen pekar Etter också på det faktum att en 

tvåvägskommunikativ och proaktiv strategi är resurskrävande och därmed något som många 

företag har begränsade möjligheter till att använda (2014).  

  

3.6.4 Strategier för CSR-kommunikation på Facebook  

I studien Fortune 100 companies’ undersöker Sora Kim hur hundra företag använder sig av 

Facebook för att kommunicera sitt arbete med CSR och corporate ability (företags kompetens 

att producera produkter) eller en blandning av de två. De representerade företagen är väl 

etablerade på den amerikanska marknaden och verksamma inom bland annat försäljning, 

ekonomi och teknologi. Nästan alla av de undersökta företagen använde sig av Facebook för 

att förkunna sitt engagemang i endera CSR eller corporate ability, men mindre än tio procent 

fokuserade på enbart CSR. Bland de få som skrev om sin CSR-verksamhet behandlade 

inläggen till exempel återvinning och engagemang i välgörenhet.   

  

Knappt hälften av alla inläggen på Facebook uppmanade mottagaren att ta ställning eller göra 

något, som till exempel att lära sig mer om livförsäkring. En tiondel av inläggen handlade om 

att få läsarna att tycka till om ett spörsmål genom att medverka i en enkät. Det som fick 

personer att “gilla” och kommentera inläggen mest var när de hade en personlig ingång till 

läsaren, som att berätta om företagets supportrars vardag. Det som gav mindre gensvar från 

mottagarna var när de använde uppmanande verb i texten som “pröva” eller “titta”. Företag 

som aktivt svarade på meddelanden från Facebookbesökarna fick även mer respons, vilket 

kunde ge en spiral av kommunikation.   



19  
	   

  

Generellt hade företagen besökarna, det vill säga potentiella konsumenter, som målgrupp. De 

hade mer fokus på dem än på övriga intressenter. Även om antalet inlägg per månad skilde sig 

mellan företagen, påverkade inte frekvensen hur många “gilla” och kommentarer företagen 

fick. Som potentiellt svar på varför företagen mest kommunicerade sitt corporate ability 

refererar Kim till en annan undersökning. Den pekar på att de flesta Facebookanvändare följer 

företag på Facebook för att få reda på nya produkter samt erbjudanden. Detta menar 

författaren kan vara anledning till den ynka kommunikationen om företagets CSR-verksamhet 

(Kim 2014).  

  

  

4. Material och metod  

Följande avsnitt ämnar detaljerat redogöra för vår studies urval, metod, metodfrågor och 

metodproblem, samt reliabilitet och validitet.  

  

4.1 Urval och material  

Vi har undersökt sex svenska klädföretag med huvudkontor i Sverige, aktivt CSR-arbete och 

en företrädare med insikt i företagets strategier gällande detta. Vår studie är vad Ekström och 

Larsson beskriver som fallstudie. De menar att dessa är inriktade på specifika 

undersökningsobjekt och beskriver ett eller flera av dessa ingående. I vårt fall kommer en 

samling av fall att undersökas och i enlighet med Ekström och Larsson “/.../ jämföras så att 

både likheter och skillnader kan identifieras” (2010, s. 19).  

  

Vi har utgått från ett målinriktat urval med bekvämlighetsteknik. Bekvämlighetsaspekten är 

enligt Larsson tillåten för att ta hänsyn till tids- och resursskäl. Detta för att studien begränsas 

av ett tidsperspektiv på två månader, samt att ingen reseersättning finns att tillgå. Vi har 

främst intervjuat respondenter med utgångspunkt i Stockholm, men gjort undantag för företag 

placerade i Borås och Göteborg, vilket lösts med telefonintervjuer. Respondenterna har 

följande befattningar: sustainability director, CSR & environmental manager, product 

manager, quality manager, kvalitets- och miljökoordinator och CSR-koordinator. Samtliga 

respondenters befattningar innebär arbete med, och eventuellt ansvar för, företagets CSR.  
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Morsing, Nielsen och Schultz gjorde även de fallstudier och valde då specifikt ut företag inför 

sin undersökning, om än med ett slags typurval eller kritiskt fall där de två företagen valdes 

just på grund av deras ledande position inom CSR (2008, ss. 98).  

  

4.2 Metod  

Undersökningen baseras på metoder inom den kvalitativa forskningen, vilka Bryman 

beskriver som mer inriktade på mening än kvantiteter. Han påpekar även att kvalitativa 

studier ofta tenderar att vara induktiva, konstruktivistiska och interpretativa. Ett induktivt 

perspektiv innebär en syn på att teori kommer ur data och inte tvärtom, medan konstruktivism 

är en ontologisk syn på samhället som ständigt socialt konstruerat genom individers 

interaktion. Bryman beskriver vidare det interpretativa synsättet som en epistemologisk 

ståndpunkt där forskningens uppdrag är att förstå och tolka samhället (2012, s. 380).  

  

Vår undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, då det enligt Larsson är 

den metod som bör användas för att få förståelse om komplicerade fenomen och insikt om 

människors egna uppfattningar om något (2010, ss. 54). Morsing, Nielsen och Schultz 

använde sig delvis av intervjuer i sin forskning för att få insikt om chefernas och företagens 

egna tankar bakom CSR-kommunikationen (2008, s. 100), vilket är precis vad vi ämnar nå.   

  

Mer ingående kommer våra intervjuer vara semistrukturerade, vilket innebär att de utgår från 

förbestämda frågor som alla ska besvaras, men där intervjurespondenten har fritt utrymme att 

brodera ut sina svar eller frångå frågornas ordning. Intervjuaren får även ställa ej förbestämda 

följdfrågor (Bryman 2012, s. 470).  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Respondenterna har kontaktats via mejl och i vissa fall följts upp med telefonsamtal, varpå 

tider för intervju bokats. Tre av intervjuerna har genomförts på respektive företags 

huvudkontor och tre har utförts per telefon på grund av geografiska avstånd. Initialt har vi 

berättat att respondenten får vara anonym, samt bett om tillåtelse att få spela in samtalen. För 

specificering av de frågor som ställts, se bilaga 1 för bifogad intervjumanual.  

 

Efter detta har inspelningarna av intervjuerna transkriberats för att kunna citera 

respondenterna korrekt, varpå transkriberingarna färgkodats tematiskt för att lättöverskådligt 
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kunna jämföra olika respondenters svar på samma frågor. Dessa resonemang har sedan 

sammanställts i resultatredovisningen och analyserats med hjälp av tidigare nämnd 

färgkodning, vilken gjort det enkelt att urskilja mönster och olikheter. Analysen presenteras 

och diskuteras under kapitel 6. 

 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Bryman definierar reliabilitet som en term för huruvida en studies resultat kan upprepas, 

medan validitet handlar om huruvida en studie verkligen mäter det den avsett att mäta (2012, 

s. 46). Då dessa begrepp huvudsakligen utgår från en kvantitativ forskningstradition har vi 

valt att istället förhålla oss till alternativa begrepp.  

  

Ekström och Larsson använder nämligen begreppen tillförlitlighet och giltighet som alternativ 

till reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet handlar enligt dem om hur tillförlitligt materialet 

och undersökningen är – med andra ord om den utförts korrekt med ärliga respondentsvar och 

utan felkällor. Giltighet avser huruvida studien är relevant för dess syfte (Ekström & Larsson 

2010, ss. 14).  

  

I enlighet med Ekström och Larssons begrepp framhåller Bryman Guba och Lincolns två 

begrepp trustworthiness och authenticity. Trustworthiness handlar bland annat om att 

undersökningen utförts på rätt sätt och att undersökta respondenter fått bekräfta att forskaren 

förstått kontexten och resultaten rätt. Författarna till en studie ska även noggrant dokumentera 

sin metod och ha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. Authenticity handlar om 

huruvida respondenterna kommit till tals rättvist, fått bättre förståelse för sin sociala miljö och 

andras perspektiv, samt verktyg och uppmuntran att påverka sin situation (Bryman 2012, ss.  

390).  

  

Studiens tillförlitlighet och trustworthiness, kan motiveras med det faktum att dess metod och 

intervjuguide grundligt nedtecknats, samt att intervjuerna finns dokumenterade med 

inspelningar och utskrifter. Det bör dock noteras att tillförlitligheten påverkas av huruvida 

respondenternas svar varit ärliga, vilket vi ej har möjlighet att kontrollera. Studiens giltighet 

och authenticity, bör anses god då vårt avsedda syfte även är det som kommer att undersökas:  

våra intervjufrågor utgår direkt från syftets frågeställningar. Vi vill även värna om 

undersökningens authenticity genom att skicka färdig studie till våra respondenter som 
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således erbjuds inblick i teorier om CSR, andra respondenters perspektiv och våra slutsatser, 

vilket vi hoppas kan ge upphov till reflektion.  

 

Ekström och Larsson betonar att “Ett vetenskapligt förhållningssätt kräver att forskaren är 

försiktig i sina generaliseringar” (2010, s. 17). I enlighet med detta förhållningssätt bör det 

noteras att vår studie är för begränsad för att generera några generaliserbara slutsatser, då den 

enbart utgår från sex företag.   

  

4.5 Metodproblem  

De metodproblem vi har mött handlar om tillgången till respondenter. Då klädföretag blir av 

allt mer intresse för studier inom fältet för CSR, har vi upplevt svårigheter att hitta 

respondenter för en intervju om ett ämne de eventuellt redan intervjuats om. Ett annat 

metodproblem vi diskuterat handlar om respondenternas grad av representativitet för 

företagets CSR och kommunikation. Detta är något som kan påverka insikten i just 

kommunikationsaspekten. Slutligen vill vi även poängtera att det alltid föreligger risker med 

kvalitativa tolkningar av resultat.  

   

5. Resultatredovisning och analys  

Studiens frågeställningar har undersökts inom ramen för tre teman: förutsättningar för CSR 

och CSR-kommunikation, vårt vetenskapliga problem om att CSR-kommunikation riskerar 

idog kritik, samt strategier och metoder för CSR-kommunikation. Resultaten presenteras 

följaktligen tematiskt och med understöd från både teori och citat från respondenterna.   

  

5.1. Företagens CSR-arbete och utmaningar  

För att få en inblick i det CSR-arbete de deltagande företagen ägnar sig åt har respondenterna 

inledningsvis ställts en öppen fråga om just detta. Detta beskrivs här för att ge en bakgrund till 

studiens följande resultatredovisning. Ur svaren konstateras att flera företag delar upp sina 

åtaganden i det sociala och det miljömässiga CSR-arbetet. Samtliga respondenter har talat om 

vikten av att se till att textilproduktionen och de sömnadsfabriker som de anlitar sköts på ett 

anständigt sätt. Det är även den största utmaningen för modeföretagen – att se till att varje 

steg från skiss till butik är under kontroll. Att företagen själva sällan äger några egna fabriker 

utan anlitar externa gör det svårt för att få full insyn. När fabrikerna sedan ligger i Indien, 

Kina och Bangladesh gör det även komplicerat att ha fullständig kontroll på produktionen, 
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varför även flera företag har egna kontor i till exempel Kina. Samtliga respondenter menar 

även att klädproduktion är unikt i och med att ett klädesplagg gör en så lång resa. Det 

förekommer att bomullen odlas på en plats, görs till tyg på en annan och skickas vidare till 

ytterligare fabriker som klipper, syr och sätter i knappar eller andra eventuella detaljer.  

  

Således berör det sociala CSR-arbetet framförallt arbetsvillkor för arbetare på textilfabrikerna. 

Att se över löner, arbetstider, att det finns kollektivavtal samt att inte diskriminering och 

barnarbete existerar är exempel på viktiga frågor. Detta inspekteras genom så kallade audits, 

vilket respondenterna beskriver som en granskning av fabrikens standard när det gäller 

arbetsmiljö och säkerhet. Inom miljöarbetet har företagen nämnt åtgärder som att minska 

utsläpp av förorenat vatten och koldioxid, samt användande av el och kemikalier. De berättar 

även om projekt för att stödja forskning om klimatförändringar, erbjudanden om att laga 

trasiga plagg, använda återvunna material samt att undvika flygtransporter i största möjliga 

mån.   

 

Flera tillfrågade återkommer till att hållbarhet inom textilindustrin är komplicerad då 

textilproduktion per definition skadar miljö och omgivning. En respondent beskriver 

företagets bryderier med miljöpåverkan:  

  
Vi vill ju inte vara med och skada vår planet även om vi i någon mån gör det. Man vill 
ju begränsa sin negativa ”impact” helt enkelt och se till att de som jobbar för oss har 
rimliga arbetsvillkor.  

  

Sett till Carrolls fyra steg för CSR-utveckling går att det avläsa att företagen passerat de två 

första stegen, de ekonomiska och juridiska ansvarsområdena. De sista stegen är etiskt ansvar 

och filantropi, vilket samtliga företag arbetar aktivt med (Carroll & Buchholtz 2003, ss. 36). 

Med denna redogörelse för branschens CSR och utmaningar som bakgrund, följer nu vidare 

resultatredovisning tematiskt utefter frågeställningarna under kapitel 1.1.  

  

5.2 Förutsättningar och villkor som företagen identifierat för sin CSR-kommunikation 

Under avsnitt 3.3 behandlades Mirvis och Googins teori om företags CSR-utveckling i form 

av en modell med fem identifierbara faser. Utefter denna modell har vi i vår undersökning 

ställt frågor om respondenternas uppfattning av sitt företags förutsättningar för CSR-arbete 

och CSR-kommunikation. Detta har bland annat undersökts genom att ta reda på huruvida 
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företagen integrerat CSR-plan med övrig affärs- eller verksamhetsplan, samt huruvida ledning 

och styrelse inser vikten av CSR-arbetet och bistår med understöd för detta.   

  

Inget av företagen i undersökningen upplevde en strävan mot att vara ledande inom branschen 

eller särskilja sig från konkurrenter med just hållbarhetsarbetet. Istället understryker de vikten 

av att inte halka efter bransch och konkurrenter inom detta område. En företrädare uttrycker 

det som att:  

  
Vi har inte som ambition att vi ska vara branschledande då vi inte riktigt har resurser till 
att vara det idag. Men vi vill vara ”med i tiden” som vi säger. Vi vill vara bra på CSR 
och göra så mycket vi kan, sedan ser vi inte just nu att vi kan vara riktiga föregångare.  
  
  

Således kategoriseras inget utav företagen in i fas fem, transforming, som enligt Mirvis och 

Googins handlar om att stäva mot att vara ledande inom hållbarhet och ansvar, med en 

förmåga att självmant påverka och förändra sektorer i dessa frågor. Då samtliga företag aktivt 

arbetar med CSR kan de även sägas ha passerat fas ett, elementary stage, där företag 

fokuserar på att driva sin verksamhet och följa ekonomiska och juridiska reglementen 

(Waddock & Googins 2013, ss. 30). De sex företagen involverade i undersökningen befinner 

sig således uteslutande i någon av andra, tredje eller fjärde fasen.   

  

Hälften av de undersökta företagen befinner sig i ett relativt tidigt stadie av CSR-

utvecklingen, kännetecknande faserna engaged och innovative, där ledningen börjat inse 

vikten av CSR för företagets framgång och existens. Dessa företag menar att de just nu 

befinner sig mitt i ett pågående förändringsarbete. De tar fram nya strategier och plattformar 

för sitt arbete, efterfrågar egen separat hållbarhetsbudget och arbetar för att framöver kunna 

integrera CSR-plan och affärsplan. Företagen påpekar även vikten av innovation och 

innovativa idéer, något som är kännetecknande för fasen innovative. En av företrädarna 

beskriver att företaget är mitt uppe i en nysatsning av CSR-arbetet och lanseringen av en ny 

plattform på webbsidan.  

  
Just nu så håller vi på och tittar på vår CSR-strategi och gör ett omtag i och med att vi 
har nya ägare sen ett år tillbaka. Och då tittar vi på då hur vi ska kommunicera, vilka vi 
ska samarbeta med, vilka frågor som är viktiga och så vidare. Så vi tittar egentligen på 
alla områden.  

 

En annan företrädare upplever sig också se en förändring inom företaget och dess syn på  
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CSR: ”Det har hänt mycket på sistone – att man ser fördelar med en sådan typ av arbete.”  

  

Bland de företag som upplever sig ha kommit längre i utvecklingen och etablerat ett fullt 

genomsyrande CSR-arbete i företaget kännetecknas man av karaktärsdragen för fas fyra, 

integrated. Detta då de integrerat CSR-planen i företagets ordinarie affärsplan och har fullt 

stöd från ledning och styrelse. Dessa företag har många gånger en ansvarig för CSR-arbetet 

med position i ledning eller styrelse och därmed en tydlig förankring för dessa idéer i 

bolagens beslutsfattande. Mirvis och Googins påpekar även att denna typ av företag arbetar 

proaktivt med CSR och tar till sig av inflytande från omgivningen i större utsträckning 

(Waddock & Googins 2013, ss. 30). Detta är något som bland annat kännetecknar ett av 

företagen, vars företrädare berättar om ett proaktivt arbete i samband med uppstarten av 

vattenhanteringsprojektet STWI, Swedish Textile Water Initiative, som ett stor antal svenska 

klädföretag nu ingår i. Projektet är ett tydligt exempel på ett proaktivt initiativ som vuxit till 

en stor organisation med konkreta förbättringsåtgärder inte bara för företagen i Sverige, utan 

för fabriker och leverantörer runt om i världen.  

  

De undersökta företagen kan med andra ord sägas befinna sig i antingen en tidig fas med 

pågående förändringsarbete eller i den fjärde fasen integrated, med integrerad CSR- och 

affärsplan samt proaktivt hållbarhetsarbete. Mirvis och Googins betonar betydelsen av ett 

företags egen medvetenhet om sina förutsättningar för att kunna kommunicera om CSR-

arbetet (Waddock & Googins 2013, ss. 30).   

  

5.3 Hur företagen hanterar risken för och eventuell kritik mot företagets CSR-

kommunikation  

Som tidigare beskrivet finns ett dilemma när det kommer till företags CSR-kommunikation. 

De företag som ljudligt kommunicerar sitt goda arbete för omgivningen är även de som blir 

mest synade och kritiserade. Villagra och López kallar detta för the boomerang effect, vilket 

beskriver att effekten av att CSR-arbetet kommuniceras ut är en kritisk respons tillbaka, likt 

en bumerang (2013, s. 207).  

  

Samtliga intervjuade företag instämmer i att det existerar ett dilemma, och i de flesta fallen att 

de även aktivt förhåller sig till det. En av företrädarna menar att det finns en medvetenhet 

inom branschen att det är riskabelt att tala högt om sitt CSR-arbete:  
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”/.../ det ska jag verkligen inte sticka under stol med i och med att textilbranschen har varit så 

utsatt, på gott och ont, för media och det kan ju gå riktiga drev /.../.”  

  

Flera respondenter beskriver att det finns en rädsla för att media ska skriva ner företaget när 

det till exempel kommer upp att vissa av kläderna innehåller mycket kemikalier. Den 

genomgående taktiken att undvika detta är att vara öppen med hur företaget arbetar samt att 

inte utlova ett större CSR-arbete än det som utförs. En företrädare talar om dilemmat på detta 

sätt:  

”Där tror jag ändå att många bolag gör mer i det tysta och inte slår på stora trumman /.../.”  

  

Under intervjuerna framkommer att just textilindustrin är komplicerad när det gäller att arbeta 

med CSR. Som nämnt i kapitel 5.1, är det många steg från skissbordet till den färdiga 

produkten, vilket gör att det är svårt att kunna lova konsumenterna att hela produktionen gått 

till på ett oklanderligt sätt.   

  

Ett annat perspektiv som dryftas som svar på varför kommunikationen om CSR-arbetet görs 

på ett diskret sätt, är att konsumenter idag förutsätter att det finns en medvetenhet om 

hållbarhet hos klädföretagen. Alla respondenterna menar att det idag är ett måste att arbeta 

med frågor inom CSR, vilket kan vara en annan orsak till varför det kommuniceras sparsamt.  

En av företrädarna förklarar:  

  
När det finns en relevans kommunikativt, då kommunicerar vi det. Men det är inte så att 
vi står och slår på stora trumman och säger att ”vi är så himla bra på miljö” eller ”vi är 
så himla bra på sociala…”, utan det är mer någonting som bara förväntas av oss.   

 

Bland de intervjuade företagen finns en ödmjukhet inför att arbetet för en hållbar 

textilproduktion är långt och att mycket arbete finns kvar att göra. En respondent säger: ”Vi 

slår oss absolut inte för bröstet	  för vi vet att vi gör väldigt lite om man ser på det stora hela.”  

  

5.4 Strategier och metoder för CSR-kommunikation som används av företagen  

För att ta reda på respondenternas uppfattning om företagets strategi för CSR-kommunikation 

valdes två angreppssätt. Inledningsvis ställdes en öppen fråga om uppfattningen av företagets 

tillvägagångssätt i allmänhet. Därefter följde ett batteri av frågor om de specifika strategier 

som beskrivits i kapitel 3.   
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Under den öppna frågan framkom hemsidan som en tydlig kommunikationskanal för samtliga 

företag. Respondenterna framhåller också företagens ambition att vara transparenta och ärliga 

i sin kommunikation. En företrädare betonar särskilt relevans för varumärke, målgrupp och 

mediekanal, samt ett vettigt sammanhang som grundläggande förutsättningar för att de ska 

kommunicera om en åtgärd:  

 
Det är vår primära kommunikation: att man aktiverar någon kampanj kring det här och 
gör någon sorts ”awareness raising” /.../. När det finns en relevans kommunikativt, då 
kommunicerar vi det.   

  

Flera av företagen delar synen på CSR-arbetet och CSR-kommunikationen som något 

självklart snarare än något sensationellt. Många åtgärder, som att skänka pengar till olika 

typer av välgörenhet, är saker som företagen inte kommunicerar om alls eller i mycket liten 

utsträckning. ”Vi ska inte prata för mycket som detta eftersom det är självklarheter”, menar en 

av företrädarna medan en annan instämmer i att:  

”Det är inget man behöver göra någon stor grej av, utan det gör vi för att det känns självklart.”  

 

Överlag uttryckte dock respondenterna en allmän osäkerhet över företagets 

kommunikationsstrategi. Flera av företagen uttryckte en oro över dilemmat med mediekritik 

och menade att de tydligt ser till att backa upp sin kommunikation med åtgärder värda att 

kommunicera om. En respondent betonar att:  

 
Från början, innan vi började jobba mer med CSR, då hade vi definitivt den strategin: vi 
kände att vi ville inte prata om någonting innan vi kände att vi verkligen gjorde 
någonting och har något att prata om.  

  

”Vi väntar med att tala om vårt jobb innan vi är säkra på det”, berättar även en annan 

företrädare, som upplevde att företaget strategiskt avvaktar med kommunikation för att se till 

att den har tydligt understöd.  

 

5.4.1 Låg profil-strategier  

Denna typ av inställning är något som kännetecknas av låg profil-strategier, vilket vi beskrivit 

närmre i kapitel 3.5.1. Dessa innebär att företag i regel fokuserar på fakta snarare än 

marknadsföring av företagets CSR, samt använder lågkostnadsstrategier, som exempelvis 

sociala medier som kanal istället för dyr reklam (Coombs & Holladay 2012, ss. 112). Villagra 
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och López förklarar att det handlar om att använda specifika, lågmälda kanaler och verktyg 

för att förmedla sin information, som exempelvis hemsida och rapporter (2013, s. 219).  

  

På frågan om huruvida respondenterna upplever att företaget utövar låg profil-strategier är det 

endast ett av företagen som inte upplever sig göra det, med förklaringen att de inte kommit 

nog långt i sitt CSR-arbete för att ha så tydligt strukturerade strategier ännu. Resterande 

respondenter kan alla identifiera aspekter av låg profil-strategier i företagets CSR-

kommunikation. Exempel som tas upp är att kommunikationen är återhållsam och 

avvaktande, samt huvudsakligen sköts på hemsidan. Även rapporter och sociala medier 

förekommer i viss mån, vilket redovisas vidare längre fram i kapitlet.   

  

Vissa av respondenterna medger att strategin används som den är utformad akademiskt – som 

en lösning för att arbeta runt problemet om mediekritik. ”Där ligger definitivt vi, vi är ju 

livrädda för att det ska bli greenwash”, svarar en av respondenterna igenkännande.  

Anklagelser om greenwash är något som flera respondenter uttrycker rädsla för.  

  

Om låg profil-strategierna svarar dock andra respondenter, tvärt emot tidigare nämnda 

påståenden, att: ”Ja, det kanske det är, men det känns inte som ett medvetet val.”   

  

De syftar då på det faktum att det finns en igenkänning i användandet av låg profil-strategier 

men att det mer handlar om blyghet och inte en utarbetad strategi. Vissa av respondenterna 

upplever sig dessutom inte grunda användandet av dessa strategier på rädslan för mediekritik:  

 
Vi är nog lite återhållsamma, det är vi nog. Men jag vet inte om det huvudsakligen 
handlar om att vi är rädda för att man ska slås på fingrarna. Det är en del av det, men det 
är kanske inte det största skälet.   

  

5.4.2 Bifall från tredje part  

Strategin om bifall från tredje part, så kallade third-party endorsements, går ut på att en 

legitim tredje part uttalar stöd för ett företags CSR och därmed delar sin trovärdighet med 

företaget (Coombs & Holladay 2012, s. 114). Men det kan även handla om att låta anställda 

vara en tredje part eller ambassadör utåt för CSR-arbetet (ibid. s. 123).  

 

Ingen av de tillfrågade respondenterna upplever att deras företag använder sig av bifall från 

tredje part gällande CSR-kommunikation ut från företag mot kunder och omgivning. Ett av 
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företagen berättar att de använder sig av exempelvis bloggare som tredje part för att 

marknadsföra produkter, men ej inom fältet för företagets CSR. Vissa av respondenterna 

påpekar dock att deras säljare och butikspersonal fungerar som en kommunikationskanal ut 

mot återförsäljare och kunder. I viss mån håller några av företagen på att utbilda sin 

butikspersonal på ämnet för att de bättre ska kunna informera kunder och även använda 

säljargument gällande miljö och socialt ansvar.  

 

5.4.3 Indirekt bifall från tredje part  

Utöver bifall från tredje part tillfrågades även respondenterna om indirekt bifall från tredje 

part, så kallade indirect third-party endorsements. Dessa innefattar kvalitetsmärkningar och 

certifieringar, vilka är ett sätt att indirekt visa stöd från en tredje legitim part och därigenom 

verifiera sin trovärdighet som CSR-aktör. Ett indirekt bifall från tredje part innebär med andra 

ord att företag på ett eller annat sätt kan använda sig av legitimiteten från en tredje part utan 

att denne aktivt måste förmedla sitt godkännande i exempelvis media (Coombs & Holladay 

2012, s. 115).  

 

Inget av de undersökta företagen har i dagsläget någon certifiering eller märkning.  

Anledningen till detta uppges dels vara att det krävs mycket arbete, dels ekonomiska skäl. 

Däremot påpekar flera av respondenterna att de använder sig av certifierade material och 

leverantörer och därmed indirekt betalar för den certifieringen då produkterna i slutändan blir 

dyrare. Exempel på certifierade material är ekologisk eller organisk bomull. Företrädaren för 

ett av företagen förklarar att: ”Leverantörerna är certifierade, hela kedjan är certifierad. Därför 

är bomullen dyrare. På så sätt betalar vi för den.”  

  

5.4.4 Samarbete med organisationer  

Ett annat sätt att använda sig av tredje part är genom samarbeten med organisationer. Detta 

innebär att företag ger en del av makten i sitt beslutsfattande till den tredje parten (ibid. s. 

115). Coombs och Holladay varnar dock för att samarbeten kräver uppoffringar i form av 

både tid, pengar och makt, vilket alltså kräver mycket mer av ett företag än andra strategier 

med tredje part (2012, s. 115).  

  

Samtliga av de studerade företagen uppger att de samarbetar med organisationer. Det handlar 

om att få hjälp, nätverka och mäta prestationer inom såväl områden som miljö, 
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vattenhantering och kemikalier, som arbetsvillkor och förbättringsarbete hos fabriker och 

leverantörer. En av företrädarna värdesätter samarbetet med organisationer särskilt högt och 

menar att: ”Vi samarbetar med organisationerna för vi tror på samarbete och att det är enda 

vägen framåt.”  

  

Samarbetet med organisationerna innebär även fördelar för klädföretagens underleverantörer, 

vilket en respondent förklarar:   

 
Om man tänker sig in i leverantörens situation så kanske man jobbar med 20-30 olika 
kunder. Om alla de ska göra 20 olika audits under vartannat år så är det otroligt 
tidskrävande. Så där tror jag att man som bolag måste kunna gå lite över gränserna, att 
man ser: ”ok, det här bolaget har precis gjort en audit för ett annat bolag”, man får ta del 
av den och vara liksom transparent på det sättet.  

  

Förutom fördelar och stöd för företag och leverantörer kan även samarbetet med 

organisationer ge ökad trovärdighet eller kommunikativa fördelar, något en av företagens 

företrädare bekräftar: ”Genom BSCI får vi en uppförandekod och ökad trovärdighet.”  

  

Ett annat exempel på trovärdighet från en intresseorganisation är de deltagande företag som 

nämns på Djurens Rätts “pälsfria listan”. Ingen av respondenterna upplever dock att företagen 

kommunicerar genom organisationerna. Det handlar enkom om att organisationen listar 

medlemsföretag på hemsidan, även om vissa undantag förekommer, där organisationen 

berättar mer ingående om företaget och dess arbete på sin hemsida. Flera av företagen 

kommunicerar däremot själva med hjälp av sitt samarbete med organisationerna. Detta genom 

att exempelvis publicera den interna rapport som organisationen kräver av företaget. En av 

företrädarna menar dock att ambitionen framöver är att kommunicera om varandra, företag 

och organisation emellan: ”Ja, tanken är väl att det ska vara både och: en win-win-situation.”  

  

5.4.5 Rapporter  

Hälften av de tillfrågade företagen har hållbarhetsrapporter som finns att tillgå på respektive 

företags hemsida. Rapporternas utformning varierar dock: vissa gör den själva och andra i 

samarbete med organisationer specialiserade på textilindustrins förhållanden. Ett av de 

tillfrågade företagen utan rapport säger: 
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Det är något vi diskuterar, hur vi kan göra det på ett bra sätt. Jag vet inte om 
hållbarhetsrapport är något man kommer ha i framtiden, jag kan se att ett mer levande 
dokument kan fungera – många företag använder idag bloggar. Det tror jag kan vara 
mer framtiden.   

  

Fler respondenter ifrågasätter rapporter som format, eftersom de tenderar att bli långa och 

byråkratiska, som beskrivet i modellen om The Expert CSR Communication Process av 

Morsing, Schultz och Nielsen (2008). En av företrädarna beskriver situationen som följande: 

”Det är ju inte intressant för någon att läsa 20 sidor detaljerad information. Man ska ju 

faktiskt kunna vara så duktig att man sållar ut det som är intressant.”  

  

Ett annat företag har löst det problemet genom att göra en lättläst redovisning på bara några 

sidor, just för att göra den relevant för konsumenterna. Att välja att vara sparsam i sin CSR-

kommunikation är en tydlig låg profil-strategi och att använda lågmälda kanaler som 

rapporter menar Villagra och López är ett konkret exempel på detta (2013, s. 219).  

  

5.4.6 Sociala medier  

Av de sex intervjuade företagen är det fyra som inte alls för någon kommunikation på sociala 

medier om CSR-arbetet. De två företagen som via denna typ av kanal berättar om sin 

CSRverksamhet menar att det ofta är för att uppmärksamma arrangemang som exempelvis 

Prideparaden, Världstoalettdagen eller Earth Hour. Samtliga respondenter använder primärt 

sociala medier för att berätta om nya kollektioner och om erbjudanden på produkterna. Detta 

är i enighet med Kims undersökning av hundra företags kommunikation på Facebook som 

visade att över 90 % av företagen använder Facebook för att berätta om företagets kompetens 

inom sitt gebit (corporate ability), och att ytterst få förkunnade företagets CSR-verksamhet 

(2014). Fokuseringen på att kommunicera företagets corporate ability är något som samtliga 

respondenter ger uttryck för.  

  

5.4.7 Önskade vidare kommunikationsåtgärder  

Slutligen tillfrågades även respondenterna om hur de anser att företag bäst bör kommunicera 

sitt CSR-arbete, det vill säga hur de skulle vilja att företaget sköter kommunikationen under 

optimala förutsättningar, utan begränsningar av exempelvis tid, resurser eller prioriteringar. 

Flera av respondenterna medger att CSR-kommunikationen prioriteras bort till förmån för 

själva CSR-arbetet, vilket en företrädare bekräftar: ”Det är sådant som blir lidande för att man 

fokuserar på att göra jobbet och inte berätta om det.”  
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Ännu ett företag betonar att under optimala förutsättningar, som exempelvis tillgång till 

obegränsade resurser, så skulle fortfarande CSR-arbetet prioriteras högst:  

 
Om vi hade obegränsat med resurser och obegränsat med tid, då skulle vi kunna göra 
jättemycket mer och då skulle vi kunna kommunicera jättemycket mer. Idag tycker jag 
att vi kommunicerar på en nivå som är lagom för det vi gör /…/.  

  

Några respondenter resonerar på liknande sätt som sistnämnda företag. De menar att de redan 

kommunicerar lagom i paritet till det arbete de utför, vilket för vissa grundas i ett fokus på 

själva åtgärderna, men för andra även en fortsatt rädsla för anklagelser om greenwash. Bland 

de förslag på förbättrad kommunikation som respondenterna framhåller, förekommer bland 

annat önskemål om ökat användande av sociala medier, samt mer kommunikation via 

företagets webbutik. Där har ett av företagen diskuterat idéer kring att addera frivilliga CSR-

initiativ vid köpet av produkten.  

  
Man kan ju också göra saker vid check-out i webbshopen: att man till exempel ska 
klimatkompensera eller donera till någon /…/. Det är inget vi har gjort hittills men något 
vi har delade åsikter kring.  

 

Det råder en genomgående uppfattning hos respondenterna att det som behövs förbättras 

kommunikativt, och som företagen skulle kunna satsa mer på under optimala förutsättningar, 

är just kommunikationen direkt till kund. Ett företag betonar vikten av denna kommunikation 

för miljöns skull:  

 
Det tror jag inte det är så många som vet. Man tänker att den största påverkan på miljön 
har man ju självklart när man producerar plagget. Men tittar man på en skidjacka till 
exempel så är det 65% av jackans totala miljöpåverkan under sin livstid som bara härrör 
till produktionsdelen och transporten till butik. De andra 35 handlar faktiskt om hur man 
själv sköter sitt plagg och det är ganska mycket.  

 

Flera respondenter berättar om kunskapen de tillskansat sig om plaggs livscykel och just hur 

mycket miljöpåverkan kunden själv ansvarar för. Därför menar flera av de intervjuade att 

deras ambitioner är att bättre informera kunder om tvätt- och skötselråd, samt  

reparationsmöjligheter för sina plagg. Detta menar de kan göras genom tvättråd på hemsidan 

som kunden exempelvis kan hitta genom en QR-kod på lappen för skötselråd i plagget. Flera 

av respondenterna betonar också vikten av att utbilda butikspersonal i CSR-frågorna och 

kommunikationen, eftersom det är de som primärt har direkt kontakt med kunden och därmed 
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kan informera tydligt om just dessa råd och möjligheter. I dagsläget menar företagen att 

kommunikation via butikspersonal är ett område som brister eller kan bli bättre.  

  

En sista åtgärd som diskuterats bland respondenterna är huruvida de upplever det som ett bra 

förslag att offentligt publicera en transparent lista över leverantörer. En av respondenterna 

argumenterar tydligt en önskan att genomföra denna åtgärd:  

 
Jag skulle till exempel jättegärna vilja följa trenden som är nu: att man börjar lägga ut 
sin alla sina leverantörer offentligt på hemsidan som till exempel H&M som gör det 
eller Filippa K som ska göra det. Men då gäller det ju också att vi verkligen har tid hela 
tiden att uppdatera den.    

  

En annan respondent förstår effekterna av en transparent leverantörslista avseende 

trovärdighet, men argumenterar själv emot en sådan åtgärd:  
 

Det säger ingenting. Om du går in och kollar på H&M:s lista har du ingen aning. Det 
enda du kan se är att de har majoriteten av sin produktion i exempelvis Indien eller i 
Bangladesh eller Kina. Men jag tycker inte att det är av intresse för slutkunden. 
Däremot, det är klart att man som bolag visar att man har en öppenhet.  

 

 

6. Diskussion och slutsatser  

Följande avsnitt ägnas åt att presentera de slutsatser som den semistrukturerade 

intervjuundersökningen genererat. Resultaten diskuteras frågeställning för frågeställning mot 

bakgrund av teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och respondenternas utsagor.   

  

Den tematiska resultatsammanställningen har demonstrerat vissa likheter, skillnader och 

mönster företagen emellan. Inom förutsättningar och villkor handlar det om en uppdelning 

mellan företag som, med Mirvis och Googins terminologi, nått en fas kallad integrated och 

företag som befinner sig i ett tidigare stadium kännetecknat av faserna engaged och 

innovative. Företagen inom samma fas uppvisar likheter i förutsättningar. Angående dilemmat 

om CSR-kommunikation och idog kritik uppvisas också där ett tydligt mönster i resonemang 

hos respondenterna – det förekommer från företagens sida en generell medvetenhet, oro och 

beaktning av problemet.  

  

Inom det sista temat, om strategier för CSR-kommunikation, uppvisas tydliga mönster där den 

absoluta majoriteten av företagen använder sig av låg profil-strategier och samtliga företag 
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samarbetar med organisationer. Mer specificerat kommunicerar ungefär hälften av företagen 

genom rapporter, medan få av respondenterna upplever sig nyttja strategier som bifall från 

tredje part och indirekt bifall från tredje part. Enstaka fall undantaget använder företagen 

heller inte sociala medier i sin CSR-kommunikation, något som dock är en uttryckt önskan 

eller ambition hos vissa företag tillsammans med strävan mot effektiviserad 

direktkommunikation med kund i butik.  

  

Följande slutsatser besvarar frågeställningarna under kapitel 1.1 i linje med studiens syfte: att 

identifiera hur sex svenska klädföretag kommunicerar sitt CSR-arbete till kunder och 

omgivning. Detta med fokus på hur företrädare från företagen förhåller sig till företagets 

strategier och kritik från omgivningen och i avseende att identifiera hur dessa utformas i 

praktiken jämfört med de strategier och råd som vetenskapliga teorier erbjuder.  

  

6.1 Förutsättningar och villkor som företagen identifierat för sin CSR-kommunikation 

Resultatet visade att tre av företagen befann sig i ett fjärde stadie kallat integrated, med 

integrerad CSR- och affärsplan, samt stöd och förståelse från ledningen för den roll som CSR-

arbetet spelar för företagets existens och framtid. En tydlig likhet mellan dessa företag är inte 

enbart ledningens fulla stöd för arbetet, utan även en tydlig förankring mellan ledning och 

CSR-ansvariga då en anställd med denna typ av tjänst sitter med i ledningsgruppen. Detta går 

väl i linje med Mirvis och Googins beskrivning av fasen integrated, då de menar att det är i 

detta skede av ett företags CSR-utveckling som ledningen till fullo inser sambandet mellan 

väl utfört CSR-arbete och företagets rykte och framgångar. Det är även i denna fas som 

verksamhetsplan och CSR-plan integrerats enhetligt (Waddock & Googins 2013, ss. 30).  

  

De tre andra företagen befinner sig i tidigare stadier med pågående förändringsarbete 

kännetecknat av exempelvis innovation, planering av nya strategier och ett fokus på sin 

typiska konsument eller konsumentgrupp. Respondenterna på dessa företag upplevde även en 

förändrad syn på CSR-arbetet hos företagets ledning och i och med detta ett ökat stöd eller 

intresse för arbetet, något Mirvis och Googins menar är karaktärstypiskt för fasen engaged 

(Waddock & Googins 2013, ss. 30). Ett av företagen upplevde tydligt hur de börjat frångå 

risken om anklagelser för till exempel greenwash, vilket är något som enligt Mirvis och 

Googins tillhör fasen engaged och således kännetecknar att företaget rört sig från denna fas 

vidare till innovative. Denna typ av medvetenhet visar också att företaget identifierat sina 
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förutsättningar, något som Mirvis och Googins beskriver som ett måste för att företagen ens 

ska kunna veta hur de bör agera mot intressenter och lägga upp kommunikationsstrategier 

(Waddock & Googins 2013, ss. 30).  

  

Svaret på frågeställning 1, om vilka förutsättningar och villkor företagen kan identifiera för 

sin CSR-kommunikation, är således följande slutsats: De förutsättningar och villkor som kan 

identifieras är de som inbegrips i Mirvis och Googins faser integrated respektive engaged och 

innovative. Hälften av de deltagande företagen har identifierat förutsättningar och villkor 

kännetecknande för den förstnämnda fasen och den andra halvan uppvisar förutsättningar och 

villkor för faserna engaged och innovative, eller en möjlig övergångsperiod mellan dessa 

faser.  

  

Anledningen till att vi inte skiljer på faserna engaged och innovative grundar sig dels i en 

uppfattning av dem som överlappande och svåra att därmed kategorisera inom i praktiken. 

Dels handlar det om att båda faserna kännetecknas av ökande intresse och arbete med CSR 

(Waddock & Googins 2013, ss. 30). En möjlig effekt av detta är att dessa företag rör sig 

snabbt framåt i utvecklingen och därmed vidare till nästa fas, något som gör att vi anser att en 

distinkt uppdelning av faserna vore orimlig i denna studie.  

  

Resultatet är viktigt för vår åsyftade jämförelse mellan praktik och vetenskapliga råd och 

metoder. Den tolkning som kan göras av resultaten är att dessa svenska klädföretag i 

praktiken förhåller sig till samma förutsättningar och utveckling som vetenskapen tidigare 

angett. Det visar även att de deltagande företagen, i enlighet med Mirvis och Googins, är 

medvetna om sina förutsättningar för CSR-arbete och CSR-kommunikation. Vidare anser vi 

att denna fråga skulle kunna fördjupas genom studier om hur väl företagens strategier och 

arbete med CSR-kommunikationen medvetet förankras i denna insikt och kunskap.  

  

6.2 Hur företagen hanterar risken för och eventuell kritik mot företagets CSR-

kommunikation  

Frågeställning nummer 2 utgår med tydlighet från vårt vetenskapliga problem – det faktum att 

CSR-kommunikation oftast bedrivs inom kontexten av ett dilemma. Samtidigt som företagen 

vill förmedla ett ansvarstagande budskap och kunna berätta om CSR-arbetet i sin 
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marknadsföring, riskerar denna typ av kommunikation att bemötas av bjärt kritik från 

intressenter och medier (Coombs & Holladay 2012, ss. 110).  

  

Sammanställningen av resultatet visar att samtliga respondenter är medvetna om det angivna 

problemet och att den absoluta majoriteten av företagen även diskuterat detta internt. Däremot 

råder skillnader i graden av beaktning av problemet. Hälften av respondenterna medgav att 

det förekom en rådande rädsla för mediedrev och anklagelser om greenwash, som hade 

betydande påverkan på CSR-kommunikationen. Resterande respondenter medgav att 

fenomenet möjligen var en bidragande faktor till ett avvaktande förhållningssätt till CSR-

kommunikation, men menade att det inte handlade om att skrämmas till tystnad. Flera av 

respondenterna uttrycker det som att de inte vill ”slå sig för bröstet”, ”sticka ut hakan” eller 

”slå på stora trumman” – ett genomgående perspektiv som gett upphov till titeln på denna 

studie.  

  

Tillvägagångssättet för att hantera risken för kritik beskrivs överlag vara en typ av 

återhållsamt förhållningssätt till CSR-kommunikationen. Samtliga respondenter uppger att de 

avvaktar och noga överväger sina kommunikationsinsatser på området. Detta i enlighet med 

den typ av låg profil-strategier som Villagra och López kallar low profile communication 

strategies och uppger vara ett typiskt drag för att lösa problemet med kritik mot CSR-

kommunikation (2013).  

  

För att däremot hantera den eventuella kritik som företags CSR-kommunikation utsätts för, 

uppger respondenterna att öppenhet, ärlighet och transparens är de viktigaste dragen att 

tillämpa. Samtliga företag har bemött, eller menar att de skulle bemöta, kritik med ett ärligt 

förhållningssätt där de kommunicerar öppet och transparent ifall något skett, samt ser till att 

utreda händelsen för att kunna lova förbättring. Några av respondenterna betonar dock att 

dilemmat med kritik inte enbart är av negativ karaktär. Granskningen och kritiken av CSR 

och CSR-kommunikation bidrar till en förbättring inom branschen då företag pressas till 

handling.  

  

Svaret på frågeställningen om hur företag hanterar risken för kritik är således att de i enlighet 

med rådande forskning antar ett avvaktande och övervägande förhållningssätt till CSR-

kommunikation. Därtill hanterar företag eventuell kritik genom att utreda kritiserad händelse 
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internt, samt kommunicera ärligt och transparent till intressenter och medier och se till att de 

påbörjar ett förbättringsarbete.  

  

Resultatet visar att det inte går att urskilja förhållningssätt och respons mot kritik hos 

företagen utifrån deras olika faser eller förutsättningar. Rädslan för kritik visar sig hos både 

företag i stadiet integrated och företag i tidigare stadier, på samma sätt som det finns företag 

ur de båda utvecklingsstadierna som menar att de inte låter sig skrämmas.  

  

Studiens resultat demonstrerar även hur företag medvetet tar ställning till de aspekter som 

Coombs och Holladay menar bidrar till skepsis hos intressenter och medier, vilket är 

meddelandeton, kostnad och källa (2012, s. 112). Detta när de själva betonar att ökade 

resurser skulle investeras i mer CSR-arbete snarare än påkostad CSR-kommunikation. En 

tredje aspekt som resultatet påvisar är att problemet med dilemmat för CSR-kommunikation 

inte enbart är ett fenomen avgränsat till en dansk kontext. Detta var en möjlighet som 

Morsing, Nielsen och Schultz reserverade sig för i samband med diskussionen om 

generaliserbarhet av deras studie om Catch 22 (2008).  

  

Förslag på vidare forskning som diskuterats i samband med vår studie, är om företag som förr 

drabbats av mediekritik idag är mindre rädda och skrämda till tystnad än andra. Det vill säga 

huruvida företag som har erfarenhet av att utsättas för och bemöta kritik, erhåller ett annat 

förhållningssätt till fenomenet och omstrukturerar sina strategier. En studie med signifikant 

större urval skulle kunna påvisa om något sådant mönster förekommer.   

  

6.3 Strategier och metoder för CSR-kommunikation som används av företagen  

Resultatet konstaterade tydliga likheter mellan företagen gällande vilka strategier och metoder 

de använder sig av. Med undantag från en av respondenterna kunde samtliga identifiera en 

användning av låg profil-strategier hos sina företag, varav tre ytterligare uppgav att de 

använde sig av rapporter för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Envar av respondenterna 

redogjorde också för omfattande samarbeten med organisationer i syfte att mäta prestationer 

och bedriva förbättringsarbete hos såväl sig själva som leverantörerna. Respondenterna 

betonade dock att företagen primärt samarbetar med organisationerna för att få hjälp med 

CSR-arbetet. Med ynka undantag där organisationen i sig kommunicerade fördjupat om 
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företaget, pekar respondenterna på att den sparsamma kommunikation som förs genom 

organisationen är att denna listar företaget på hemsidan.  

  

Bifall från tredje part och indirekt bifall från tredje part var däremot två strategier som 

respondenterna förhöll sig tveksamma till. Inget av företagen uppgavs ha någon certifiering 

eller märkning, men flera av respondenterna accentuerade dock att de i hög utsträckning 

använder sig av certifierade material och leverantörer. Detta gör i sin tur att plaggen 

tillverkats med certifierade metoder, oavsett om företaget själva har någon certifiering, och att 

de ändå betalar ett högre pris för plaggen då certifierade material som exempelvis organisk 

bomull är dyrare än konventionell bomull. Aktivt bifall från tredje part förekom också sällan. 

Ingen av respondenterna uppgav att de använde sig av exempelvis bloggare eller andra parter 

som avsändare för företagets CSR-budskap.  

  

Däremot framhöll några av respondenterna anställd butikspersonal som en viktig 

kommunikationskanal ut mot kunden. Detta går väl i linje med Coombs och Holladays 

beskrivning av anställdas involvering i CSR-arbetet som en viktig aspekt för CSR-

kommunikationen. De menar att de anställda spelar en viktig roll som kommunikationskanal, 

givet att de är utbildade inom företagets arbete med och kommunikation kring CSR (Coombs 

& Holladay 2012, s. 123).  

  

En annan metod som användes i mycket begränsad utsträckning visade sig vara sociala 

medier. Några av respondenterna uppgav att företaget använder sig av sociala medier men i 

andra kontexter än CSR. Endast en av respondenterna hävdade att de använde sig av sociala 

medier för att emellanåt rapportera om satsningar och projekt för exempelvis miljön. 

Upptäckten är dock föga förvånande när de ställs mot Kims studie som indikerade att företag 

fokuserar på att kommunicera sin kompetens (corporate ability) på sociala medier, men 

ytterst sällan sitt arbete om CSR (2014).  

  

Utöver de strategier som behandlats teoretiskt i denna studie nämndes även egna 

tillvägagångssätt. Ett av företagen betonade relevans och nyhetsvärde som förutsättningar för 

att ett budskap ska kommuniceras, samt kampanjer som en samlad strategi för CSR-arbete 

och CSR-kommunikation. Flera av respondenterna påpekade även att de enbart valde att 

kommunicera om större händelser, då löpande CSR-arbete som att skänka pengar till 



39  
	   

välgörenhet, ansågs som en självklarhet och därmed utan nyhetsvärde för CSR-

kommunikationen. Detta stämmer väl överens med Villagra och López beskrivning av hur en 

användning av low profile communication strategies kan ta sig uttryck i kommunikation 

stötvis snarare än löpande (2013, s. 219).  

  

Härvidlag kan frågeställning 3, om vilka strategier företagen använder, besvaras som följer. 

De strategier som används i högst utsträckning visade sig vara låg profil-strategier och 

samarbete med organisationer. Hälften av företagen kommunicerade genom rapporter, medan 

bifall från tredje part användes i relativt låg utsträckning och indirekt bifall från tredje part 

mer eller mindre inte nyttjades alls. Endast ett av företagen använde sig av sociala medier för 

att berätta om sitt CSR-arbete. Utöver detta förekom egna grepp med kampanjer, samt 

betoning på relevans och nyhetsvärde.  

 

Resultatet stärker tydligt teorier om företags användande av low profile communication 

strategies (Villagra och Lopez, 2013, s. 219), också kallat en “/.../ minimalist approach to  

CSR communication /.../” (Ihlen, Bartlett & May 2014, s. 11). Mer specifikt tenderar dock 

vårt resultat att särskilja på låg profil-strategier som avvaktande förhållningssätt, respektive 

specifika metoder som rapporter och sociala medier. Detta då vi vill poängtera att låg 

profilstrategier kan användas utan nyttjande av rapporter och sociala medier, likväl som dessa 

metoder kan användas även för en mer högljudd kommunikation utan beaktning av 

exempelvis låg meddelandeton.  

  

Att indirekt bifall från tredje part visade sig vara en sällan utnyttjad strategi fann vi föga 

förvånande då allt mer kommunikation idag tenderar att sträva mot dialog och 

relationsskapande, snarare än ett passivt uppvisande av trovärdighet genom exempelvis 

certifieringar. Däremot fann vi det intressant att få företag tyckte sig använda mer aktivt bifall 

från tredje part men ändå ville utöka denna strategi i form av vidare utbildning av och 

kommunikation genom butikspersonal. Vi tror att detta kan vara en bra förlängd arm för 

företagets kommunikation, tillsammans med exempelvis sociala medier, något som diskuteras 

nedan.  
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6.4 Resonemang om vidare kommunikationsåtgärder  

Intressant för vidare forskning anser vi vara de kommunikationsåtgärder som respondenterna 

sade sig vilja addera till arbetet under optimala förutsättningar. Utöver önskningar om ökat 

användande av bifall från tredje part, i form av kommunikation genom butikspersonal, 

förekom även andra förslag på kommunikationsåtgärder. En kontroversiell önskan handlade 

om transparent leverantörslista, något vi betraktar som ett föremål för vidare utredning: 

huruvida detta ger företaget någon fördel i form av exempelvis ökad trovärdighet för kunder 

och omgivning. Några av respondenterna hävdade tvärtom att de trodde att denna typ av 

åtgärd enkom krävde tid och resurser utan att egentligen gynna företaget märkvärt.  

  

Sociala medier var en annan önskad framtida kommunikationsåtgärd, något som dock enligt 

både respondenterna och Etters slutsatser kan vara resurskrävande (2014, s. 336) och därför 

används sällan i dagsläget. Vi anser emellertid att företag har mycket att vinna med en ökad 

satsning på CSR-kommunikation i sociala medier. Vi vill följaktligen hävda att detta är den 

framtida riktning som CSR-aktiva företags utveckling bör gå åt – givetvis med deras fas och 

förutsättningar i beaktning. Vi tror att företag i ett tidigt skede gör bäst i att inledningsvis 

utveckla sitt CSR-arbete vidare och därmed anta ett proaktivt tillvägagångssätt på detta plan 

och därefter ett fokus på dialog och tvåvägskommunikation med intressenter på ett CSR-

kommunikativt plan. Företag som däremot når fasen integrated tror vi har övervägande 

fördelar att hämta från ökad CSR-kommunikation via sociala medier.  

  

Till grund för vår argumentation ligger bland annat Coombs och Holladays redogörelse för 

sociala mediers potential för en sorts tredje part-effekt då “gillande” och “delande” användare 

av sociala medier blir indirekta källor för företags CSR-kommunikation. Coombs och 

Holladay påpekar alltså att företag med hjälp av sociala medier kan undvika dilemmat med 

kritik genom att inte uppfattas aktivt marknadsföra sig själva, utan istället ärva trovärdighet 

från tredje part (2012, s. 117). Författarna menar att företag själva ofta saknar denna 

trovärdighet som källor för CSR-information, då deras kommunikation många gånger 

uppfattas som egennyttig.  

  

Att använda sociala medier har även fördelar i förhållande till Coombs och Holladays två 

andra aspekter för lyckad CSR-kommunikation: låg meddelandeton och låg kostnad. Låg 

meddelandeton handlar om att undvika att ett meddelande eller budskap kommuniceras för 
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ofta och för framträdande (Coombs & Holladay 2012, s. 112). Användandet av sociala medier 

gör att budskap kan anpassas och skräddarsys efter företagets behov för att hålla 

meddelandetonen nere. Företag kan välja att förena budskap om corporate ability, som 

exempelvis nya kollektioner och produkterbjudanden, med CSR genom att till exempel 

förmedla erbjudanden om återvinningsbara eller miljövänliga kollektioner (Kim 2014). Här 

föreligger givetvis risker då CSR-kommunikation enligt Coombs och Holladays ej bör 

uppfattas som säljande utan hellre som fakta (2012, s. 111), en balansgång där varje enskilt 

företag bör hitta en balans där de känner sig trygga. En fördel att ställa gentemot denna risk är 

exempelvis hos de företag som menar att deras specifika kund eller målgrupp inte väljer 

företaget just tack vare deras CSR-arbete. Kommunikation med förenat corporate ability- och 

CSR-budskap vänder sig således till företagets målgrupp samtidigt som det kommunicerar om 

CSR.  

  

Vi vill argumentera för att företag, vid köp av exempelvis annonsplats eller tv-reklam, själva 

har begränsade möjligheter att se över huruvida budskapet uppfattas som repetitivt eller ej. 

Med sociala medier kommuniceras budskapet således bara en gång om företaget så önskar, 

varpå vidare delningar och upprepningar sker med andra avsändare än företaget, enligt idén i 

tidigare stycke med delande användare som trovärdiga källor.  

  

Förutom att hålla ned meddelandetonen med sociala medier, kan de även användas som en 

lågkostnadsstrategi enligt Coombs och Holladay. De menar att intressenter ifrågasätter 

budskap som företag spenderat mycket pengar på, exempelvis uttryckta genom reklam (2012, 

ss. 110). Som kanal är många sociala medier gratis att nyttja för företag, i paritet till 

exempelvis annonsplatser i tidningar, tv eller trycksaker.  

  

Vi vill dock poängtera att även om sociala medier må uppfattas som lågkostnadskanal av 

intressenter och därmed minska risken för kritik – så kan det reellt vara en resurskrävande 

metod för företag, något som både Etter (2014, s. 336) och våra respondenter pekar på. Vi 

undrar om inte ett noga övervägande ändå är på sin plats, där företag bör ställa kostnad för 

personal att hantera sociala medier gentemot kostnad för exempelvis annonsering. Detta i 

förhållande till vilka fördelar de skilda alternativen genererar. Etter pekar ju bland annat på att 

envägskommunikation åsidosätter värdet av interaktion och inte uppnår några  
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relationsbyggande effekter (ibid. s. 329). Med andra ord anser vi att företag bör ställa upp en 

jämförelse mellan priset för sociala medier och hur mycket relationen med företagets 

intressenter bör få kosta.  

  

Relationsbyggande och symmetrisk tvåvägskommunikation är faktiskt de kärnvärden för 

public relations som Etter menar att företag bör främja i sin CSR-kommunikation med hjälp 

av sociala medier (ibid. s. 322). Värt att poängtera är då att företag som satsar på denna metod 

även bör implementera den i enlighet med vad Etter kallar för en engagement strategy, 

kännetecknat av proaktiv och symmetrisk tvåvägskommunikation (ibid. s. 329). Vår studies 

deltagande företag arbetar i hög utsträckning proaktivt med sitt CSR-arbete men 

kommunicerar däremot inte proaktivt, något som skulle kunna introduceras med hjälp av 

sociala medier.  

  

Vi tror sammanfattningsvis att företag inom fasen integrated, med förutsättningar för 

relationsskapande och tvåvägssymmetrisk CSR-kommunikation, kan gynnas av ett fokus på 

att just bygga relation och interagera med sina intressenter. Detta skulle kunna ske genom 

effektiviserad kommunikation direkt mellan butikspersonal och kund, i kombination med en 

annan effektiv strategi och metod: att kommunicera via sociala medier och mer detaljerat via 

en engagement strategy, där företagen själva initierar och upprätthåller dialog. Detta med 

slutsatser och teorier om transparens, ärlighet, låg profil och låg meddelandeton i åtanke.  

  

 

7. Sammanfattning   

De senaste åren har klädbranschen kritiserats hårt gällande fabriksarbetares villkor och 

produktionens miljöpåverkan. Företag arbetar idag i allt större utsträckning för att främja 

mänskliga rättigheter och hållbarhet, något som kallas för corporate social responsibility, 

CSR. Ett känt dilemma med detta gäller dock själva CSR-kommunikationen. Företag som 

kommunicerar sitt CSR-arbete till omgivningen löper nämligen hög risk att kritiseras av 

medier och intressenter – till och med värre än de företag som inte alls arbetar med CSR-

frågor.  

  

Syftet med denna uppsats är således att identifiera hur sex svenska klädföretag kommunicerar 

sitt CSR-arbete till kunder och omgivning. Studien ämnar kartlägga (1) vilka förutsättningar 
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och villkor företaget kan identifiera för sin CSR-kommunikation, (2) hur företagen hanterar 

risken för och eventuell kritik mot sin CSR-kommunikation från intressenter och medier, samt 

(3) vilken/vilka strategier och metoder företagen använder sig av för att kommunicera sitt 

CSR-arbete.  

 

Den teoretiska grunden inleds med en redogörelse för begreppet CSR och företags utveckling 

av detta, beskrivet av Carroll. Därefter följer Mirvis och Googins modell för utveckling och 

förutsättningar för CSR-kommunikation. Efter detta behandlas teori om CSR-kommunikation 

och specifika strategier för dessa. Teoridelen konkretiseras sedan ytterligare genom 

presentation av fyra studier på ämnet. Två av dem behandlar vårt vetenskapliga problem med 

dilemmat för CSR-kommunikation och kritik, varpå två artiklar exemplifierar sociala medier 

som strategi för företags CSR-kommunikation.  

  

Vi har undersökt sex svenska klädföretag med huvudkontor i Sverige, aktivt CSR-arbete och 

en företrädare med insikt i företagets strategier gällande detta. Företag har valts ut enligt ett 

målinriktat urval med bekvämlighetsteknik och undersökts med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer.  

  

Studien visade att de förutsättningar och villkor företagen kan identifiera är de som inbegrips i 

Mirvis och Googins faser integrated respektive engaged och innovative. Företagen inom 

fasen integrated har integrerad CSR- och affärsplan och stöd från ledningen i form av en 

position i ledningsgruppen för företagets CSR-ansvariga. De andra tre företagen har 

identifierat förutsättningar och villkor kännetecknande för faserna engaged och innovative.  

Det rör sig om att respondenterna upplever företaget vara i ett introducerande stadie av sitt 

CSR-arbete, samt att företaget och dess ledning börjat inse vikten av legitimitet från 

omgivningen. Nysatsningar på strategier, betonande av innovation och ett fokus på sin typiska 

konsument eller konsumentgrupp är ytterligare identifierade förutsättningar.  

  

Risken för kritik hanterar företagen genom att anta ett avvaktande och övervägande 

förhållningssätt till CSR-kommunikation. Därtill bemöter företag eventuell kritik genom att 

utreda kritiserad händelse internt, samt kommunicera öppet, ärligt och transparent till 

intressenter och medier och se till att påbörja ett förbättringsarbete.  
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De strategier flest företag använder sig av är låg profil-strategier och samarbete med 

organisationer. Hälften av företagen kommunicerar genom rapporter, medan bifall från tredje 

part och indirekt bifall från tredje part används i relativt låg utsträckning. Endast ett av 

företagen använder sig av sociala medier för att berätta om sitt CSR-arbete. Utöver detta 

förekommer egna grepp med kampanjer, samt betoning på relevans och nyhetsvärde.  
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Bilaga: Intervjumanual  

  

1. Vilken typ av CSR-arbete bedriver ni?  (T.ex. miljö, samhällsförbättringar, förmåner för 

anställda)    

  

1a. Vilka konkreta åtgärder har ni gjort?    

  

2. Vilka förutsättningar har just ert företag för CSR-arbete och CSR-kommunikation? 
Påverkas ni t.ex. av budget, företagets storlek eller särskilda målgrupper? Hur gynnsamt är CSRarbetet för 

företaget? Kan ni t.ex. se några hinder eller möjliga fallgropar?  

 

3. Utgår ni från någon särskild strategi för er CSR-kommunikation och hur ser den ut?   

  

3a. Kommunicerar ni CSR via sociala medier och i så fall hur?    

 

4. Använder ni er av s.k. ”låg-profil-strategier” och i så fall hur?   
Många företag håller låg profil i sin CSR-kommunikation för att undvika kritik (Se förklaring till fråga 6). 

Detta kan innebära att företag undviker tv-reklam och annan ”högljudd” marknadsföring och istället 

använder sig av sin hemsida och andra strategier nedan.   
  

4a. Använder ni er av rapporter och i så fall hur?   

  

4b. Använder ni er av s.k. ”tredje part” och i så fall hur?   
Vissa företag kommunicerar CSR genom tredje part – t.ex. genom att låta anställda, istället för chefer, prata 

med media, eller att på annat sätt se till att utomstående framför budskapet. Detta eftersom 

CSRkommunikation kan uppfattas skrytsamt när företaget står som avsändare.   
  

4c. Samarbetar ni med några andra organisationer och i så fall hur?   

  

4d. Använder ni er av s.k. ”indirekt tredje part”?   
Istället för att ha en tredje part som aktivt uttalar sig om företaget kan företag använda sig av indirekt tredje 

part. Detta genom t.ex. certifieringar och märkningar, som ju visar att en tredje part upplever att företagets 

CSR håller måttet.    
  



49  
	   

5. Hur anser ni att man bäst bör kommunicera CSR?     

 

6. Hur tar ni er an det s.k. ”dilemmat” gällande CSR-kommunikation?   
Ett känt dilemma i forskningen om CSR-kommunikation är att de företag som kommunicerar om sitt CSR-

arbete riskerar att få kritik för det. Företag som har allt för säljande CSR-budskap eller ”stoltserar” med 

goda gärningar blir hackade på av media och omgivning – även i större utsträckning än de företag som inte 

arbetar alls med CSR. Detta kallas ibland för ”CSR Promotional Communication Dilemma” eller ”the 

boomerang effect” där CSR-kommunikationen slår tillbaka som kritik.   
  

6a. Undviker ni att utsättas för kritik och i så fall hur?   

  

6b. Hur bemöter ni eventuell kritik?    

	   


